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BİRİNCİ BÖLÜM 

ADİ ORTAKLIK 

1. KAVRAM, TANIM, UNSURLAR, HUKUKİ NİTELİK VE ŞEKİL 

I)ADİ ORTAKLIĞIN UNSURLARI 

A)KİŞİ UNSURU: 

KURULUŞTA ARANAN ASGARİ KİŞİ SAYISI 

ADİ ŞİRKET EN AZ 2 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ 

KOLLEKTİF ŞİRKET EN AZ 2 GERÇEK KİŞİ 

ADİ KOMANDİT ŞİRKET EN AZ BİR KOMANTİDE + BİR KOMANTİDER 

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT EN AZ 5 KİŞİ 

ANONİM ŞİRKET EN AZ 1 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ 

LİMİTED ŞİRKET EN AZ 1 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ / EN ÇOK 50 

KOOPERATİF ŞİRKET EN AZ 7 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ 

 

B)SERMAYE UNSURU 

Her türlü ekonomik değer şirkete sermaye olarak getirilebilir. Para, taşınır/taşınmaz eşya, emek, 

unvan, itibar…  

C)SÖZLEŞME UNSURU 

* Adi ortaklık sözleşmesi, rızai bir sözleşmedir. 

* Adi ortaklık sözleşmesi, sürekli borç ilişkisi niteliğindedir. 

* Adi ortaklık sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme değildir. 

* Adi ortaklık sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir. Ancak ortaklar sözleşmenin belirli 

 Şekilde yapılmasını kararlaştırmışlarsa, öngörülen şekil geçerlilik şeklidir. 

** Şekil zorunluluğu öngörülen durumlarda, şekle uyulmamış ancak adi ortaklık sözleşmesinin 

ifasına başlanmışsa, bu durumda “sakat ortaklık” ilke veya esasları uygulama alanı bulabilir. 

D)MÜŞTEREK AMAÇ UNSURU 

 Adi ortaklık ilişkisine katılan kimselerin müşterek bir amaç etrafında toplanmaları, ortaklık 

sözleşmesinin temel unsurudur. Adi ortaklıkta müşterek amaç, kazanç paylaşmadır. 

E) AFFECTİO SOCİETATİS  

Müşterek amaca ulaşmak için ortaklar tarafından gösterilmesi gereken çaba. 

NOT: Adi ortaklık sözleşmeleri, birleşme sözleşmeleridir. Ancak sadece bir sözleşme değil aynı 

zamanda bir organizasyona da sahiptir. Adi ortaklığın bir tüzel kişiliği yoktur! 

 



2 
 

2. ADİ ORTAKLIĞIN UYGULAMA ALANI 

OLAY: A ve B arasında yapılan bir sözleşme gereğince taraflar İzmir Kordon’da büyük bir 

birahane işletmek için anlaşmışlardır. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme gereğince, ortaklığın 

hesaplarının ve defterlerinin tutulması A’ya ait olacak, yine A hesapların doğru bir şekilde 

tutulmasından, müstahdem ve işçilerin ücretlerinden, sigorta kayıtlarının düzenlenmesinden ve 

işletmenin ödeyeceği vergilerden bizzat sorumlu olacak, B ise üçüncü kişilerce bilinmeyecektir. 

Ortaklık bir süre faaliyette bulunmuş, bu arada ortak A tanınmış bir bira ortaklığından (EFES AŞ) 

100 fıçı bira almış ve karşılığında 20.000 TL borçlanmış ancak borç ödenmemiştir. 

SORU: 20.000 TL borçtan dolayı bira ortaklığı (EFES AŞ), B’ye başvurabilir mi? 

CEVAP: Adi ortaklıkların uygulamada en çok karşılaşılan türlerinden birisi olayda olduğu gibi 

gizli adi ortaklıktır. Bu ortaklık genellikle tacirler ile parası olan ve belirli bir ticaret alanında 

yeterli bilgisi olmayan ticaretten yasaklanmış kişiler (memurlar) arasında kurulur. Dışa karşı 

mevcut olmayan bu ortaklıkta, üçüncü kişiler sadece dışa dönük ortağı tanırlar ve onunla 

bağlantı kurarlar. Gizlilikten kasıt, dışarıya karşı işlemlerin ortaklık olarak yapılmamasıdır. 

Gizli adi ortaklıkta, ortakların elbirliğiyle hak sahibi oldukları bir ortaklık malvarlığı 

bulunmamaktadır. Tüm işlemler dışarıdan görünen ortak tarafından kendi adına gerçekleştirilir. 

Bu ortaklık türünde gerek sermaye olarak getirilen değerler gerekse aktif ortağın yaptığı işlemler 

sonucunda elde edilen diğer değerler, dışa karşı görünen ortağın malvarlığına aktarılır ve 

üzerinde sadece o ortağın tasarruf edebileceği, onun mülkiyetine tabi bir malvarlığı unsuru 

oluşur. 

Ancak gizli adi ortaklıkta gizli ortak, sadece sermaye getiren konumunda değildir. Aksine gizli 

ortak, müşterek amacın gerçekleşmesine de katılır. Ancak gizli ortağın bu durumda tacir sıfatı söz 

konusu olmaz. Gizli adi ortaklıkta tacir sıfatı aktif ortağa aittir.  

Gizli adi ortaklığın diğer bir özelliği de dolaylı temsilin tipik bir örneği olmasıdır. Ancak dolaylı 

temsilciden farklı olarak burada dışa karşı hareket eden ortak, sadece gizli olan ortağın hesabına 

değil aynı zamanda kendi adına ve hesabına da hareket etmektedir.  

Gizli adi ortaklığın sadece iç ortaklık olması, gizli ortağın esasen kar ve zarara katılması ve dolaylı 

temsilin sonucu olarak dış yani üçüncü kişilerle ilişkide sadece aktif olarak hak sahibi ve yükümlü 

olur. Gizli ortak dışarıya karşı temsil edilmediğinden, onun herhangi bir sorumluluğu da ortaya 

çıkmaz. Hatta üçüncü kişiler, ortaklar arasında ki gizli adi ortaklık ilişkisini kanıtlasa bile adi 

ortaklık hukukuna dayanarak gizli ortağa başvuramazlar. Buna paralel olarak gizli ortağında 

işlemin karşı tarafına (yani üçüncü kişiye) yönelik herhangi bir talep hakkının varlığından söz 

edilemez. Buna karşılık gizli ortak, aktif ortağa karşı ortaklık sözleşmesi veya kanunun ölçüsüne 

göre yükümlü olur. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere, olayda bira ortaklığı (EFES A.Ş) hiçbir şekilde B’ ye 

başvuramaz. O sadece A’ ya başvurabilir. 
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3. ADİ ORTAKLIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

I)ADİ ORTAKLIĞIN KİŞİ ORTAKLIĞI OLMASI, GÜVENE DAYALI İLİŞKİ NİTELİĞİ VE 

TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAMASI 

OLAY: Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan ve çok güzel pide yapan usta A ve babasından 

kendisine İzmir Kemeraltı’nda büyük bir dükkân kalan B müştereken bir adi ortaklık kurarlar. 

Dükkân ticari işletme niteliğini haizdir, oldukça büyüktür ve çok iyi gelir getirmektedir. Ortaklık 

faaliyetleri iyi giderken ortak A evine bir koltuk takımı ve bazı beyaz eşyalar almış ancak borcu 

olan 10.000 TL’yi ödeyememiş, bunun üzerine alacaklı K da A hakkında ASLİYE ticaret 

mahkemesinde iflas davası açmıştır.  

SORU: Olayda ASLİYE ticaret mahkemesi nasıl karar vermelidir? Olaydaki ortaklık bir adi ortaklık 

değil de bir kolektif ortaklık olsaydı hukuki durumda bir durumda değişiklik olur muydu? 

CEVAP: Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından, iflasa da tabi değildir ancak olayda adi 

ortaklık şeklinde bir ticari işletme işletildiğinden, ortaklar tacir sıfatını haizdirler bunun sonucu 

olarak onların her türlü borçlarından dolayı iflasen takip edilebilmesi olanaklıdır (TTK m.18/1) 

Dolayısıyla olayda alacaklı olan K’nin, A’yı iflasen takip etmesi mümkündür ve ASLİYE ticaret 

mahkemesi A’nın iflasına karar verebilir. 

Buna karşılık olayda bir kolektif ortaklık olsaydı, ortağın alacaklısının ortağın iflasına karar 

verilmesini istemesi olanaklı olmazdı. Çünkü kolektif ortaklığın tüzel kişiliği olduğundan ortaklık 

tacir sıfatının haizdir. Kural olarak onun iflası talep edilir. Ortağın şahsi alacaklısının, kolektif 

ortaklık ortağının iflasını talep etmesi olanaksızdır. Bir kişinin kolektif ortaklıkta olması, ona 

hiçbir şekilde tacir sıfatını kazandırmaz. 

ÖZET: Adi ortaklık niteliği gereği bir kişi ortaklığıdır ve iç ilişkide karşılıklı güvene ve iyi niyete 

dayanan bir ilişki ortaya çıkarır bu güven ve iyi niyet ilişkisi özelliği nedeniyle, adi ortaklıklarda 

sadakat yükümü ve eşit işlem ilkesi olmak üzere iki önemli ilke karşımıza çıkar. 

Sadakat yükümü, ortakların müşterek amaca ulaşmak için ellerinden gelen gayreti fiilen 

göstermelerini ve müşterek amacı engelleyen her türlü davranıştan kaçınmalarını gerektirir. 

Eşit işlem ilkesi, ortaklık ilişkisinde irade olarak eşit olmayan bir şekilde davranılamaması 

anlamına gelir. 

Tüzel kişiliğin bulunamaması adi ortaklığın önemli bir özelliğidir. Bundan pek çok önemli hüküm 

ve sonuç ortaya çıkar. Örneğin adi ortaklık bir ticari işletme işletiyorsa, tüzel kişiliği olmadığı için 

adi ortaklığın ticaret siciline tescili söz konusu olmaz. 

Bu durumda her biri tacir sıfatına sahip ortaklar adına ticari işletmenin ayrı ayrı tescil edilmesi 

gerekir. Adi ortaklığın ticari işletme işlettiği durumda ortaklar tacir sıfatını haiz olduklarında, 

onların her türlü borçlarından dolayı iflasen takip edilebilmesi olanaklıdır yoksa tüzel kişiliği ve 

tacir sıfatı olmadığı için adi ortaklığın iflasen takip edilmesi olanaklı değildir. 
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II) ADİ ORTAKLIĞIN MAMELEKİ VE ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET 

OLAY: A, B ve C İzmir Konak’ta büyük bir bilgisayar mağazasını adi ortaklık şeklinde 

işletmektedirler. K Bankası da A’ya 30.000 TL kredi vermiş ancak verdiği bu kredi geri 

ödenmemiştir. Bunun üzerine K Bankası avukatı, dükkandaki mallar üzerinde haciz uygulatmayı 

düşünmüştür. 

SORU: Alacaklı K Bankası bu şekilde dükkandaki mallara haciz uygulayabilir mi? 

CEVAP: Adi ortaklıkta kanuni rejim, elbirliğiyle mülkiyettir. Bunun diğer bir sonucu olarak, bir 

ortağın şahsi alacaklısı hakkını ancak o ortağın tasfiye payı üzerinde kullanabilir. 

“Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bir ortağın alacaklıları haklarını ancak o 

ortağın tasfiyesindeki payı üzerinde kullanabilir.” (TBK m.638/II) 

TMK m.701’e göre, elbirliğiyle mülkiyette ortakların bağımsız ve ayrı payları yoktur. Ortağın 

alacaklısı, adi ortaklıkta ortaklık aktifleri üzerinde herhangi bir hakka sahip değildir. Dolayısıyla 

bir ortağın şahsi alacaklısı ancak o ortağa düşecek tasfiye payına başvurabilir. TBK m. 639’da 

ortağın tasfiye payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi ortaklığın sona ermesi sebebi olarak 

düzenlenmiştir. Şayet diğer ortaklar bu durumda ortaklığın sona ermesini istemiyorlarsa, 

kanundaki şartların oluşması koşuluyla söz konusu ortağı ortaklıktan çıkarabilirler. 

O halde olaydaki bankanın, bilgisayar mağazasındaki mallar üzerinde haciz uygulaması olanaklı 

değildir. Çünkü ortaklığa ait mallar üzerindeki tüm mallar elbirliğiyle bütün ortaklara ait 

olduğundan haciz uygulaması yapılamaz. Avukatın düşüncesi doğru değildir. 

ÖZET: Adi ortaklıkta özellikle ortakların sermaye payları ve ortaklığın faaliyetleri sonucunda 

elde edilen değerlerle teşkil edilen ortaklığın malvarlığı üzerinde, ortaklığın elbirliğiyle mülkiyeti 

söz konusudur. Ancak adi ortaklığın yapısına pek uygun olmamakla birlikte ortaklar, ortaklık 

sözleşmesinde yapacakları açık bir düzenlemeyle birlikte elbirliğiyle mülkiyet yerine paylı 

mülkiyet esasını benimseyebilir. 

Adi ortaklıkta temel kural, ortaklık malvarlığı üzerinde elbirliğiyle mülkiyet olduğundan, bir ortak 

tek başına ortaklık malvarlığı veya bu malvarlığına bağlı değerler üzerinde serbestçe tasarrufta 

bulunamaz. 

Adi ortaklık malvarlığı üzerinde tasarruflar ancak temsil mekanizması çerçevesinde veya tüm 

ortakların bizzat katılımı suretiyle elbirliğiyle yapılabilir. 

Ayrıca el birliğiyle mülkiyetin diğer bir sonucu olarak, bir ortağın şahsi alacaklısı hakkını ancak o 

ortağın tasfiye payı üzerinde kullanabilir. Yoksa ortaklık malları üzerinde haciz yoluna 

başvuramaz. 
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4. ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLER 

I)ADİ ORTAKLIKTA SERMAYE KOYMA BORCU 

OLAY: A ve B adi ortaklık şeklinde işletilmek üzere bir süpermarket kurmak için anlaşırlar. 

Ortaklardan A, 40,000 TL nakit; ortak B ise ortaklığa K’dan olan 40,000 TL alacağını sermaye 

olarak getirir. Bu alacak vadeli olup, gelecek yıl ocak ayının birinde vadesi dolmaktadır. 

SORU: Ortak B’nin sermaye koyma borcunun doğması ve ifası bakımından neler söylenebilir. 

Burada adi ortaklık sözleşmesini şekle bağlı olarak yapmak gerekir miydi? 

CEVAP: Olayda ortak B ortaklığa K’dan olan 40.000 TL alacağını koymaktadır. Kanun koyucu TBK 

m.621’de, alacakların adi ortaklığa sermaye olarak getirilebileceğini belirtmiş ancak bu borcun 

nasıl yerine getirebileceği hususunda herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Bunun gibi alacağın 

sermaye olarak getirilmesi halinde alacaklı ortak, ortaklığa alacağını temlik etmeyi ve alacağın 

ortaklığa ödenmesini taahhüt etmiş olur. Yani ortaklık sözleşmesinde alacağın sermaye olarak 

getirileceğinin belirtilmesi, bir temlik vaadi niteliğindedir. TBK m.184’e göre temlik vaadi, 

herhangi bir şekle bağlı olmadığından alacağın sermaye olarak getirilmek istenmesi durumunda 

ortaklık sözleşmesinin sermaye maddesinin herhangi bir şekle bağlı olarak yapılması gerekmez. 

Yani olaydaki A ve B arasındaki sözleşme şekle bağlı değildir. Ancak bu taahhüdün ifası için TBK 

m.184’e göre basit yazılı şekilde temlik gereklidir. Yani bu halde sermaye olarak ortaklığa 

getirilmesi borçlanılan alacak, ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden sonra ayrıca yazılı olarak 

ortaklığa temlik edilecektir. 

Ortak B, alacak ortaklıkça tahsil edilmedikçe, sermaye koyma borcundan kurtulamaz (TTK m.130 

Ne zaman alacak tahsil edilirse o zaman B borcundan kurtulur. Ayrıca TTK m.130/II’de alacağın 

vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça vade gününden; muaccel ise ortaklık 

sözleşmesi tarihinden itibaren bir ay içerisinde ortaklık tarafından tahsil edilmesi gerektiği 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla olaydaki alacak, gelecek yıl şubat ayının birine kadar tahsil 

edilmelidir. Eğer B’nin alacağı bu süre içerisinde tahsil edilmezse bu durumda ortaktan temerrüt 

faizi ve varsa munzam (aşkın) zarar istenebilir. 

ÖZET: Adi ortaklıkta sermaye koyma borcu ortakların asli edim yükümüdür. Bir ortağın sermaye 

getirmeyi yükümlenmediği bir ilişki, adi ortaklık olarak nitelenemez. 

Ortaklar kanuni sınırlar çerçevesinde iktisadi değeri olan her şeyi sermaye olarak getirebilirler.  

Ortaklar bir malın mülkiyeti yanında, kullanma hakkını da sermaye olarak getirebilirler. Bu 

durumda ortak ortaklığın tasfiyesinde söz konusu malın aynen geri alma hakkına sahiptir. 

Ortaklar alacaklarını da sermaye olarak getirebilirler. Bu durumda TTK 130 kıyas yoluyla adi 

ortaklıklarda da uygulanır. Dolayısıyla alacak ortaklıkça tahsil edilmedikçe, alacağın sermaye 

olarak getiren ortak/ortaklar sermaye koyma borcundan kurtulamazlar. Vadesi gelmemiş 

alacaklar vade gününden, vadesi gelmiş alacaklar ortaklık sözleşmesi tarihinden itibaren 1 ay 

içerisinde ortaklık tarafından tahsil edilmelidir. Aksi takdirde ortaktan veya ortaklardan temerrüt 

faizi ve söz konusuyla aşkın zarar istenebilir. 

Para, alacak, taşınır-taşınmaz mal mülkiyeti, taşınır-taşınmaz mal kullanım hakkı, telif hakları, 

maden ruhsatları, itibar, marka, patent, endüstriyel tasarı vb. sermaye olarak getirilebilir. 
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II) ADİ ORTAKLIKTA SERMAYE KOYMA BORCUNUN MUACCEL OLMASI VE İFA 

OLAY: A ile B yaptıkları bir sözleşmeyle İ’den 20.000 TL’ye bir dolmuş almak ve bunu işletmek 

hususunda anlaşmışlardır. Dolmuşun parasını A ve B müştereken vereceklerdir. Ancak A, 

kendisine düşen 10.000 TL’lik kısmı peşin olarak İ’ye ödeyecek, B ise geri kalanı iki ay sonra ifa 

edecektir. İ de A ve B arasındaki sözleşmeye uygun olarak dolmuş satışını kabul etmiş ve usulüne 

uygun olarak dolmuşu devretmiştir. A tarafından kendisine düşen yükümlülük yerine getirilmiş 

ancak B kendisine düşen 10.000 TL’yi ödememiş, bunun üzerine A, İ’ye vade farkını da koyarak 

beş ay sonra ödenmek üzere bir bono düzenlemiş ve dolmuşu işletmeye devam etmiştir. Ayrıca 

B’ye çektiği ihtarla da B’nin edimini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi sona erdirdiğini 

bildirmiştir.  

SORU: Olaydaki ihtarla sözleşme sona ermiş olur mu? 

CEVAP: Olayda ortaklardan B, kendisine düşen sermaye koyma borcunu ifa etmemiştir. 

Sermaye koyma borcunu ifa etmeme aynı zamanda ortaklık sözleşmesinin haklı sebeple feshi 

nedenidir. Çünkü sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ortak, bu durumda asli edim 

yükümünü de yerine getirmiyor demektir. Ancak ortaklık sözleşmesinin bu haklı sebeple fesih en 

son çare olarak uygulanmalıdır. Zira bu durumda ortak, kendisine düşen sermaye koyma 

borcunu ifa etmemek suretiyle ve dolayısıyla akde aykırı davranarak ortaklığın sona ermesine 

neden olabilmektedir. 

Ancak bu olayda ortak B’nin, ortaklığı feshetme olanağı bulunmamaktadır. Çünkü kendisine 

düşen sermaye koyma borcunu ifa etmeyen ortağın, bir de ortaklığın haklı sebeple feshini isteme 

hakkı yoktur. (TTK m.245/II) Burada fesih talep hakkı sadece A’ya aittir. 

Fakat olayda olduğu gibi sadece ihtar çekmek ortaklığın sona erdirilmesi için yeterli değildir. 

Borçlar Kanuna göre, haklı sebeple ortaklığın sona erdirilmesi için dava açmak gerekir. 

Mahkemeden alınacak inşai hükmün kesinleşmesiyle birlikte ortaklık ilişkisi sona erer. Olayda 

böyle bir dava açılmadığından geçersiz fesih söz konusudur. Bunun hüküm ve sonucu şudur: 

Ortak B, ortaklıktan kâr payı alabilir. Çünkü olayda dolmuş işlemektedir ve ortaklık devam 

etmektedir.  

ÖZET: Adi ortaklıkta ortakların temel yükümü, sermaye koyma borcudur. Kural olarak sermaye 

koyma borcu, ortaklık sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte muaccel olur. 

Sermaye koyma borcunun ifasını talep etme yetkisi yönetici ortaklara aittir. Ortaklar bakımından 

sermaye koyma borcunu ifa etmek, bir hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Ortağın sermaye 

koyma borcunu ifa etmeme hallerine ilişkin kanunun koyucu bazı özel düzenlemeler getirmiştir: 

“Ortağın sermaye payı bir şeyin kullandırılmasından ibaretse kira sözleşmesi, bir şeyin 

mülkiyetinin getirilmesinden ibaretse satış sözleşmesindeki hasar, ayıp ve zapttan sorumluluğa 

ilişkin kurallar kıyas yoluyla uygulanır.” 

Buna karşılık sermaye koyma borcu bakımından en çok karşılaşılan ifa ihlalleri, sonraki ifa 

imkansızlığı ve temerrüttür. Sonraki ifa imkansızlığı durumunda, diğer ortakların ifa talebi, 

tazminat alacağına dönüşür. Temerrüt durumunda uygulanacak yaptırımlar ise ortaklıklar 

hukuku ilke ve esasları çerçevesinde söz konusu olur. (Olaydaki haklı sebeple fesih davası gibi) 
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III) ADİ ORTAKLIKTA KAR VE ZARARA KATILIM 

OLAY: A, B ve C arasında yapılan adi ortaklık sözleşmesinde ortaklar İzmir Bozyaka’da bir 

süpermarket kurmak için anlaşırlar. Noterden ortaklık sözleşmesi düzenlenir. Bu ortaklık 

sözleşmesine göre B yönetici ortak seçilir. Ortaklık, B’nin yönetiminde faaliyetlere başlar. Aradan 

iki yıl geçer ancak yönetici B, diğer ortaklara kâr payı ödememekte ve hesap vermemekte direnir. 

SORU: B’nin bu davranışına karşı diğer ortaklar neler yapabilir? 

CEVAP: Adi ortaklık, yönetici ortağın faaliyetleri sonucunda kar veya zarar elde edebilir. Kar ve 

zarar usulüne uygun yapılmış bir bilançoya göre bulunabilir. Bu bilançoyu hazırlamak ve 

ortaklığın kar ve zarar elde edip etmediğini belirlemek yönetici ortağın, yani olayda B’nin 

görevidir. TBK m. 630/III’e göre, yöneticiler, yılda en az bir kez hesap vermek ve kazanç paylarını 

ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap devresinin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak 

hükümsüzdür. Ancak hesap devresi kısaltılabilir. Örneğin yöneticiler, ortaklık sözleşmesinde yer 

alan bir kayıt ile altı ayda bir kez hesap vermekle yükümlü tutulabilirler. TBK m. 630/III’de yer 

alan bu düzenlemenin amacı, ortaklar arasında zamanında hesap görmemekten dolayı ortaya 

çıkabilecek olan anlaşmazlıkları önlemektir. 

Şayet olayda olduğu gibi yöneticiler, TBK m. 630/III kuralın rağmen hesap vermeye 

yanaşmıyorlar ve ortaklara kar paylarını ödemiyorlarsa, bu durumda ortaklar mahkemeye 

başvurarak karın tespitini ve sözleşme ya da kanun hükümleri çerçevesinde karın 

paylaştırılmasını isteyebilirler. Bu davanın yöneticilere karşı açılması gerekir. Mahkeme bu 

durumda yönetici ortağı hesap vermeye davet eder. Şayet yönetici ortak hesap vermez veya 

verdiği hesap diğer ortaklarca kabul edilmezse, bu durumda ortaklığın ne kadar kar elde ettiğinin 

belirlenmesi için bilirkişi atanabilir. 

Ayrıca yönetici ortağın hesap vermemesi ve kâr payı ödememesi, haklı sebeple fesih nedeni 

olarak da kabul edilebilir. Çünkü yönetici ortağın hesap vermemesi ve kâr payı ödememesi, 

sözleşmeye aykırılık oluşturur.  

Burada TBK m. 629’un da uygulanması olanaklıdır. Olayda B, ortaklık sözleşmesiyle yönetici 

seçilmiştir. Bu şekilde ortaklık sözleşmesiyle seçilen yöneticinin yönetim görevi, haklı sebepler 

varsa diğer ortaklarca elinden alınabilir. Olayda olduğu gibi diğer ortaklara hesap vermemek, 

yönetim görevinin kaldırılması bakımından haklı sebep teşkil eder. 

ÖZET: Adi ortaklıkta, ortaklar niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları kendi aralarında 

paylaşmakla yükümlüdürler. Yönetim faaliyetleri sonucunda ortaklığın kar ve zarar elde edip 

etmediğini belirlemek ve elde edilen karı ortaklar arasında paylaştırmak yöneticilerin görevidir. 

Kar ve zararın paylaştırılması bakımından esaslar genellikle ortaklık sözleşmesinde öngörülebilir. 

Şayet öngörülememişse, her ortağın kazanç ve zarardaki payı sermaye payının değerine ve 

niteliğine bakılmaksızın eşittir.  

Ortaklık sözleşmesinde kar ve zarardan sadece biri belirlenmişse, bu belirleme diğeri için de 

geçerlidir. Ortaklar, sadece kara katılmaya (zarara katılmamaya) ilişkin kuralı, bilinçli ve 

serbestçe ortaklık sözleşmesine koymuşlarsa – getirilen sermayenin türüne bağlı olmaksızın – bu 

kuralı geçerli kabul etmek gerekir. 
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IV) ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİM 

OLAY: A, B ve C İzmir Kemeraltı’ndaki Kızlarağası Hanı Çarşısı’nda büyükçe bir dükkânda turistik 

hediyelik eşya satmaktadırlar. Ortaklığın yönetimiyle ortaklık sözleşmesinde kural getirilmek 

suretiyle ortaklardan C görevlendirilmiştir. Ortaklardan B, idareci C’nin kendi adına bazı hediyelik 

mallar getirerek dükkânda sattığını görmüştür. 

SORU: B, ortaklığın sona ermesini istememekte ama C’nin yöneticilikten alınmasını 

istemektedir. Bu talebini size yönelten B’ye bir avukat olarak neler önerirsiniz? 

CEVAP: Olayda B, C’nin yöneticilikten alınmasını istemektedir. Bu TBK m. 629’da belirtilen ilke 

ve esaslarla olanaklıdır. TBK m. 629/I’e göre, ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen 

yönetim yetkisi, haklı bir sebep olmaksızın diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz. Hatta 

ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile haklı bir sebep 

varsa diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir. (TBK m.629/II) 

Bu düzenlemeler çerçevesinde haklı sebeplerin varlığı halinde yetkinin kaldırılabilmesi veya 

sınırlandırılabilmesine ilişkin ortakların hakkı, önceden vazgeçilemez ve onların elinden alınamaz 

niteliktedir. 

Dolayısıyla olayda TBK m.629/I’e göre, C’nin yönetim görevinin elinden alınabilmesi haklı 

sebeplerle olanaklıdır. Olayda C’nin davranışının görevden alma bakımından haklı sebep teşkil 

ettiği kesindir. Zira yönetici ortağın, ortaklık konusuyla aynı işi, aynı dükkânda, kendi hesabına 

yapması yöneticilik göreviyle bağdaşmaz. Bu nedenle C’nin elinden yönetim yetkisinin alınması 

mümkündür. 

Bir yönetici ortağın yönetim yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, bozucu yenilik doğuran 

bir haktır. Bu hak, idareci veya idareci olmayan ortaklarca neden belirtilmek suretiyle tek taraflı 

bir irade beyanıyla kullanılır. Şayet geri almaya rağmen eski yönetici eskisi gibi davranırsa, 

vekaletsiz iş görme hükümlerine göre sorumlu olur. (TBK m.630/II) 

ÖZET: Adi ortaklıkta yönetim, müşterek amaca ulaşmak için ortaklar arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesi, ortaklığın olağan ve olağanüstü işlemlerinin yürütülmesi anlamına gelir. 

Olağan iş, günlük her işyerinde görülen işlerdir. Bu işleri yöneticiler tek başlarına yapabilirler. 

Buna karşılık olağanüstü işlemler, yönetici olsun olmasın tüm ortakların oybirliğiyle karar 

alınarak yapılması gerekir. Fakat gecikmesinde sakınca olan ya da gecikildiğinde zarar doğuracak 

olan işlemler bakımından oybirliği aranmaz. 

Yönetici ortaklar ücret almıyorlarsa, ortaklık işlerinde kendi işlerinde gösterdikleri özeni 

göstermelidirler. Aksi takdirde ortaya çıkan zararlardan sorumlu olurlar. Buna karşılık yöneticiler 

ücret alıyorlarsa, özen yükümlülükleri daha da ağırlaşmıştır. Bu durumda onlar, benzer alanda iş 

ve hizmet üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken özeni göstermelidir. 

Yöneticiler ücret hakkının yanı sıra masrafları talep etme ve itiraz haklarına da sahiptir. 

Yöneticilerin görevi ölüm, istifa, azil, kısıtlanma, belirli bir süre için seçilmeleri halinde sürenin 

dolması, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle veya ortakların kararı ile sona erer. 
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V) ADİ ORTAKLIKTA REKABET YASAĞI 

OLAY: A, İzmir Balçova’da kitap, kırtasiye ve oyuncak malzemeleri ticareti ile uğraşan üç ortaklı 

bir adi ortaklığın uzun yıllardan bu yana yönetici ve temsilci ortağıdır. Yakın akrabası K’nın uzun 

ısrarlarına dayanamayan A, onunla birlikte gelişmekte olan İzmir Bozyaka’da yine kitap ve 

kırtasiye üzerine başka bir ticari işletme açarak onu da kolektif ortaklık olarak işletmeye 

başlamıştır. Ancak bu ikinci ortaklıkta A sadece ortak konumunda olup, ortaklığın yönetimi ve 

temsili ortaklık sözleşmesiyle K’ya bırakılmıştır. 

SORU: A, adi ortaklık bakımından rekabet yasağını ihlal etmiş midir? Adi ortaklığın diğer 

ortakları, A’nın kolektif ortaklıkta ortaklığını şubat ayında öğrenseler, aynı yılın ekim ayında ona 

karşı herhangi bir şey yapabilirler mi? 

CEVAP: Olayda A, yönetici ve temsilci ortaktır. Başka bir kolektif ortaklıkta da ortak konumunu 

elde etmiştir. TTK m.230/I’e göre, bir ortak ortağı olduğu ortaklığın yaptığı ticari işler türünden 

bir işi diğer ortakların izni olmaksızın kendi ve başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı tür ticari 

işlerle uğraşan bir ortaklığa sorumluluğu sınırlandırılmış ortak olarak da giremez. 

Olayda bir kolektif ortaklık kurulduğu için ve kolektif ortaklık ortaklarının ortaklık borçlarından 

sorumluluğu sınırsız, müteselsil ve ikinci derecede olduğundan A’nın, diğer ortakların izni 

olmaksızın kolektif ortaklığa katılması rekabet yasağı kuralının ihlal edildiği anlamına gelir. A’nın 

kolektif ortaklıkta yönetim ve temsil yetkisine sahip olmaması, hukuki durumda etkili değildir. 

Rekabet yasağı, kolektif ortaklık bakımından söz konusu olmaz. Yani A’nın adi ortaklıkta ortak 

olması, kolektif ortak olan K’ya rekabet yasağına aykırılığın yaptırımlarını uygulama hakkı 

vermez. Çünkü olayda yakın akraba K, A’nın adi ortaklığın ortağı olduğunu bilmektedir ve taraflar 

(A ve K) adi ortaklıktan A’nın ilişiğinin kesilmesini aralarında kararlaştırmamışlardır. 

Ayrıca kanun koyucu rekabet yasağı bakımından, ortaklıklar hukukundaki genel zamanaşımı 

yerine daha kısa zamanaşımı süreleri de öngörmüştür. Böylelikle ortaklar arasında rekabet 

yasağından kaynaklanan uyuşmazlığın bir an önce, fazla uzamadan çözülmesi ve sonuca 

bağlanması amaçlanmıştır. 

Bunun sonucu olarak rekabet yasağına aykırılık teşkil eden fiilden kaynaklanan haklar, ortağın 

rekabet yasağına aykırılık teşkil eden muameleyi yaptığı veya ortağın diğer bir ortaklığa 

girdiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve herhalde işlemin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl 

sonra zamanaşımına uğrar. Bunun sonucu olarak olaydaki adi ortaklığın ortakları A’nın kolektif 

ortaklıkta ortak olduğunu şubat ayında öğrenseler, aynı yılın ekim ayında ona karşı herhangi bir 

şey yapamazlar. Çünkü zamanaşımı süresi geçmiş olur. 

ÖZET: Rekabet yasağına tüm ortaklar tabiidir. Ortaklardan hiçbiri şirketten izin almadan şirketin 

konusuna giren bir işi gerek kendi gerekse üçüncü kişilerin menfaati doğrultusunda 

gerçekleştiremez. Ortaklar, şirketin amacını engelleyen ve şirketi zarar uğratan işlemler 

yapamaz.  

Bu yasak ihlal edildiğinde diğer ortaklar şirketin uğradığı zararı tazmin edebileceği gibi şirketin 

feshi de haklı bir neden olarak istenebilir. 
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VI) ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN DENETLEME HAKKI 

OLAY: A, B ve C arasında İzmir’de büyük bir lojistik işletmesi adi ortaklık olarak işletilmektedir. 

Ortaklardan A, ortaklığın yöneticisi konumundadır. Ortaklardan C, ortaklığın defter ve belgelerini 

yeminli mali müşavir K ile birlikte incelemek istemiş ancak bu istek yönetici A tarafından hiçbir 

gerekçe gösterilmeksizin kabul edilmemiştir. Bunun üzerine C mahkemeye başvurarak defter ve 

belgelerin incelenmesine müsaade edilmesini talep etmiştir. 

SORU: Siz hâkim olsaydınız böyle bir talep üzerine nasıl karar verirdiniz?  

CEVAP: Olayda A, ortaklık defter ve belgelerini yeminli mali müşavir K’nın yardımıyla 

inceleyebilir. Her ne kadar denetleme hakkı bizzat ortak tarafından kullanılması gereken bir hak 

ve dolayısıyla kural olarak iradi temsilci olarak kullanılamazsa da ortaklar, hakkın kullanılması 

sırasında, yasal olarak sır saklama yükümü bulunan yeminli mali müşavirlerden yararlanabilirler. 

Çünkü yeminli mali müşavirler ilgili kanun gereğince sır saklamakla yükümlüdürler. Bu şekilde bir 

inceleme için diğer ortakların onayına da gerek yoktur. Ancak diğer ortaklar, uzmanın şahsına 

itiraz edebilir. Örneğin uzman (olayda K) piyasada rekabet edilen bir başka ortaklığın da mali 

müşaviriyse ona karşı diğer ortakların ve özellikle yöneticilerin itiraz hakkı vardır. Fakat olayda 

yönetici ortak böyle bir itiraz da ileri sürmemiştir. 

O halde C’nin inceleme hakkını kullanmasına A, haksız bir şekilde izin verilmemiştir. Bu durumda 

C, yönetici ortak A’nın sorumluluğu yoluna gidebilir, yönetim yetkisinin elinden alınması 

bakımından girişimde bulunabilir veya duruma göre denetleme hakkının kullanılmasına engel 

olunması, ortaklığın haklı sebeple feshine neden olabilir. 

Bu haklar yanında, denetleme hakkını kullanamayan ortak, mahkemeye başvurarak mahkeme 

vasıtasıyla da denetleme hakkını kullanabilir. Burada açılacak dava bir eda davası olup, çekişmeli 

yargıya tabiidir. Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından, davanın yöneticilere karşı açılması 

gerekir. Dava esnasında mahkeme, denetleme hakkının kullanılmasını reddeden yöneticilerin 

haklı olup olmadığını araştıracaktır. Şayet yapılan incelemeler sonucunda yöneticilerin haksız 

olduğuna kanaat getirilirse, denetleme hakkının ortak tarafından TBK m.631’deki ilke ve esaslara 

uygun olarak kullanılmasına karar verilecektir. Mahkeme burada TBK m.631’in yapısına uygun 

olarak, ortağa devamlı bir denetim hakkı tanımalıdır. Yoksa ortağın, her denetleme hakkının 

kullanılmasından önce mahkemeye başvuracak olması kanunun doğasına aykırılık teşkil eder. 

ÖZET: Adi ortaklıkta yönetim yetkisi olsun olmasın tüm ortakların mutlak denetleme hakkı 

vardır.  Bu hak ortaklarca ve istisnai hallerde mirasçılarca kullanılabilir. Kanuni temsilci de bu 

hakkı icra edebilir. Ancak kural olarak iradi temsilcinin bu hakkı kullanması olanaklı değildir. 

Denetleme hakkının kapsamı, kanunda oldukça geniş düzenlenmiştir. Bu çerçevede ortaklar, 

ortaklık işleri hakkında bilgi alabilirler, ortaklığın idarecileri tarafından tutulan defter ve kayıtları 

inceleyebilirler ve bunlardan örnek alabilirler ve de ortaklığın mali durumu hakkında özet 

çıkarabilirler.  

Denetleme hakkı mutlak bir haktır, sözleşmeyle sınırlanamaz ancak genişletilebilir. Ayrıca 

denetleme hakkının her ne kadar iradi temsil yoluyla kullanılması olanaklı değilse de ortak, 

denetleme hakkını kanunen sır saklama yükümü bulunan bir uzman yardımıyla kullanabilir. 
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5. ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI DEĞİŞİKLER 

I)ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ORTAKLIĞA KATILMASI, ALT KATILIM, PAYIN DEVRİ 

OLAY: A, B ve C İstanbul’da Dolunay Ekmekçilik adi ortaklığını kurmuşlar, uzunca bir süredir de 

işletmektedirler. B ve C ortaklığın yöneticileri olarak seçilmiştir. Yıl sonunda ortak A, kâr payını 

istemiş ancak idareci ortaklar B ve C, A’nın yıl içerisinde payını S’ye devrettiğini hatta bu konuda 

S’ye bir de yazılı belge verdiğini, kendilerinin de bu belgeye dayanarak bu yılın ilk kâr payı taksiti 

olan 10.000 TL’yi S’ye ödediklerini, dolayısıyla A’nın ortak sıfatı kalmadığını ve kâr payı 

alamayacağını belirtmişlerdir. Bunun üzerine A, dava açarak kâr payının tespitini ve ödenmesini 

istemiştir.  

CEVAP: Adi ortaklıkta ortaklardan birisi, payını tamamen veya kısmen bir üçüncü kişiye 

devredebilir. Kısmen pay devri halinde ortaklıktaki ortak sayısında bir artma görülürken; 

tamamen devir halinde payını devreden ortak ortaklıktan ayrılır, onun yerine üçüncü kişi 

ortaklığa katılır. Nitekim olayda, tam pay devri söz konusudur. 

Ortaklık payının devri ile ortağın ortaklığa karşı şahsi nitelikte olmayan, mevcut veya gelecekteki 

alacaklarının kısmen veya tamamen devri birbirinden ayrılmalıdır. Bu nitelikteki alacaklardan 

kasıt ortağın kâr payı, masraf tazmin talebi, tasfiye payı, faiz ve tazminat alacaklarıdır.  

Ortaklardan birisinin payının tamamen veya kısmen devri iki koşulun gerçekleşmesine bağlıdır: 

1. Öncelikle ortak ile devir alan arasında bir devir sözleşmesi yapılmalıdır. Bu devir 

sözleşmesi, alacağın temliki kurallarına tabidir. (TBK m.183 vd.) TBK m.184’e göre, devir 

sözleşmesi yazılı yapılmalıdır. Olayda bu şart gerçekleşmiştir. Çünkü A, payını S’ye 

devretmiştir. Bir de S’ye yazılı belge vermiştir. 

2. Diğer bir şart, ortakların onayıdır. İster tamamen ister kısmen olsun, payın devrinin 

ortaklığa ve diğer ortaklara karşı geçerli olabilmesi için bütün diğer ortakların bunu 

oybirliği ile onaylaması gerekir. Onay açıkça verileceği gibi örtülü olarak da verilebilir. 

Örneğin olayda olduğu gibi tahakkuk eden kâr payının, payı devralan kişiye ödenmesi 

örtülü bir onay verilmesi anlamındadır. 

Bu şekilde açık veya örtülü onay verilmesi ile birlikte ortağın payı devredilmiş olur. Artık 

ortaklığa giren kişi, ortaklığın kuruluşunda olduğu gibi ortaklık malvarlığı üzerinde elbirliğiyle 

malik olur. Sonradan ortaklığa giren ortak, kendi katılımından önceki ortaklık borçlarından da 

sorumlu olur. Dolayısıyla ortaklık alacaklıları, söz konusu ortağın ortaklığa girdiğini ispat ederek, 

bu ortağa da başvurabilir. 

Buna karşılık pay devri geçerli olarak yapılır ancak diğer ortaklar onay vermezlerse devir, kural 

olarak sadece taraflar arasında geçerlidir. 

Devrin geçerli olduğu ancak diğer ortakların onayının bulunmadığı durumlarda alt katılıma 

benzer bir hukuki durumla karşılaşılır. Aradaki temel farklılık, ortakla üçüncü şahıs arasındaki 

ilişkiye adi ortaklık kuralları yerine temlik kuralları uygulanmasıdır. Bunun sonucu olarak 

ortaklıktan kaynaklanan mameleki değerler temlik edilene aitken, diğer haklar temlik edende 

kalmaya devam eder. Dolayısıyla bu durumda temlik alan konumundaki üçüncü kişi, kâr payı 

alma gibi mali neticeli hakları ortaklıktan talep edebilir. Ancak bunun için ihbar şarttır. 
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II) ADİ ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 

OLAY: A, B ve C İzmir Torbalı’da oturmaktadırlar. Her biri 10.000 TL sermaye getirerek, 

müştereken bir traktör almak, yazları bu traktörü işletmek ve gelir elde etmek amacıyla bir adi 

ortaklık kurmuşlardır. Ayrıca ortak A, kendisinde bulunan bir kısım traktör aksamını, kullanılması 

için ortaklığa getirmiştir. Ortaklık, traktör alınmak suretiyle faaliyete başlamıştır. Bir süre sonra 

ortak A, ortaklıktan ayrılmak istemiştir. Bunu diğer ortaklar kabul etmişlerdir. A’nın ayrılma payı 

ortak C tarafından ödenmiştir.  

SORU: A’nın bu şekilde ortaklıktan ayrılıp ayrılamayacağını belirttikten sonra payın akıbeti için 

neler söylenebileceğini belirtiniz. 

ÇÖZÜM: Olayda bir açıklık bulunmadığından, ortaklık sözleşmesinde ortaklıktan çıkma ve 

çıkarılmaya ilişkin bir kural getirilmediğini kabul etmek gerekir. Ancak ortaklık sözleşmesinde 

çıkmaya ilişkin bir kural yer almasa bile yine de diğer ortakların onayıyla ortak, ortaklık 

ilişkisinden ayrılabilir. Nitekim bunun sonucu olarak ortak A, diğer ortakların onayıyla ortaklıktan 

ayrılmıştır. 

Bu durumda ayrılma ile birlikte A’nın payı, kendiliğinden TBK m.634/1’e göre, diğer ortaklara 

geçer. Burada ortak C’nin, ortağın ayrılma payını ödemiş olması, payın sadece ona geçtiği 

anlamına gelmez. Artık ortaklıkta B ve C yarı yarıya paydaş olurlar. Bu durumda ayrılma payı 

karşılığını ödeyen ortağın(yani C’nin) kendi payından fazlasını B’den talep edebilmesi olanaklıdır. 

Ayrıca olayda A, kendisine ait bir traktör aksamının kullanımı hakkını da ortaklığa devretmiştir. 

TBK m.634/2’ye göre, söz konusunu aksamı ortak A’nın aynen geri alması olanaklıdır. Çünkü 

diğer ortaklar çıkan ortağın, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlüdürler. 

ÖZET: Yeni TBK ile adi ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ile bunların hüküm ve sonuçları özel olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre: 

- ÇIKMA: Ortağın kendi iradesiyle ortaklık ilişkisinden ayrılması 
- ÇIKARILMA: Ortağın iradesi dışında ortaklık sıfatının elinden alınması 

TBK m.633’e göre, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma sebepleri:  

1) Ortağın fesih bildiriminde bulunması 
2) Ortağın kısıtlanması 
3) Ortağın iflası 
4) Ortağın tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 
5) Ortağın ölmesi 

Kanunen öngörülen bu ayrılma sebeplerinin ortaklık sözleşmesiyle genişletilebilmesi olanaklı 

olduğu gibi sözleşmede hiç kural olmasa bile diğer ortakların onayıyla da ortağın çıkması 

olanaklıdır. 

İki kişilik bir adi ortaklık bir ticari işletme işletiyorsa, bu durumda çıkarılmanın yukarıdaki 

sebepleri ortakların birinin şahsında gerçekleşirse, diğer ortak, işletmenin kendisine bırakılmasını 

mahkemeden isteyebilir. Çıkan ve çıkarılan ortağın ayrılma akçesi uzmana hesaplattırılarak 

kendisine mutlaka ödenmelidir.  
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6. ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER 

I)ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL 

OLAY: A ile B bir dokuma fabrikasını adi ortaklık olarak işletmektedirler. Ortaklık sözleşmesinde 

ortaklardan herhangi birine ortaklığın yönetimi görevi verilmemiştir. Ortaklardan A, 15.000 TL’ye 

ortaklığa almış olduğu bir dokuma makinesinin bedelinin bir kısmını peşin olarak ödemiş, geri 

kalan 7.000 TL borç için birinci ayın ikisine bir bonoyu ortaklığı temsilen imzalamıştır. 

SORU: Bonodan doğan borcun zamanında ödenmemesi üzerine makineyi satan firma yetkilisi K, 

ortak B’ye başvurarak bu 7.000 TL’lik alacağı isteyebilir mi? 

CEVAP: Olaydaki adi ortaklık iki kişiden oluşmakta ve ortaklar herhangi bir yönetici 

seçmemişlerdir. Bu durumda TBK m. 652/1 uygulanır. Bu düzenlemeye göre, yönetim, sözleşme 

veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmadıkça, bütün 

ortaklar ortaklığı yönetme hakkını haiz sayılır. Dolayısıyla olayda hem A hem B, yönetici ortaktır. 

Ayrıca kanun koyucu TBK m.637/3’te bir kanuni karine düzenlemiştir. Buna göre, kendisine 

yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı ve bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme 

yetkisi var sayılır. Ancak bu düzenleme yalnızca olağan işler için geçerlidir. 

Temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin bütün 

ortakların oybirliği ile verilmiş ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmiş olması 

zorunludur. 

Olaydaki bonoyu yönetici ve temsilci ortak tek başına düzenleyebilir. Yönetici ortak, temsile 

ilişkin kurallara uygun olarak kambiyo senedi düzenlemişse, böyle bir kambiyo senedinden 

dolayı hamil diğer ortaklara da başvurabilir. Çünkü ortakların sorumluluğu müteselsil, sınırsız ve 

birinci derecededir. O halde K, ortak B’ye başvurabilir. 

ÖZET: Adi ortaklıkta tüzel kişilik söz konusu olmadığı için organsal temsilden söz edilemez. Bu 

sebeple temsil, Borçlar Hukuku genel hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. 

- DOLAYLI TEMSİL:  

Temsilci, kendi adına ve ortaklar hesabına hareket eder. 

Üçüncü kişilere karşı yalnız kendisi alacaklı ve borçlu olur. 

- DOĞRUDAN TEMSİL:  

Temsilci, ortaklar ad ve hesabına iş yapar. 

Bu işlemlerden dolayı ortaklar alacaklı ve borçlu olur. 

Adi ortaklıkta temsilen davrana ortağın temsil yetkisi yoksa ve diğer ortaklar da bunun yaptığı işe 

onay vermezlerse, yetkisiz temsil hükümleri uygulanamaz. Çünkü işlemi yapan ortak, aynı 

zamanda işlemi endi adına da gerçekleştirmiştir. 

Adi ortaklıkta olağan işler bakımından idareci ortağın aynı zamanda temsilci olduğu karinesi işler  
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II)ADİ ORTAKLIKTA SORUMLULUK 

OLAY: A, B ve C arasında İzmir Bostanlı’da büyük bir pastane adi ortaklık şeklinde 

işletilmektedir. Adi ortaklığa pasta ustası ortak A, emeğiyle katılmış, ortaklık sözleşmesinde de 

onun ortaya çıkacak zarardan sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. A aynı zamanda pasta 

işlerinden çok iyi anladığından ortaklık sözleşmesiyle seçilen yönetici ortak konumundadır. A, yaz 

sebebiyle dondurma da yapıp satmak istemiş; bu amaçla dondurma makinesi satan U’dan, 

ortaklık adına 10.000 TL’ye son model bir dondurma makinesi almıştır. A ve U, dondurma 

makinesinin bedelinin bir ay sonra ödenmesi hususunda anlaşmışlardır. Ancak bir aylık süre 

geçmesine rağmen U, dondurma makinesinin bedelini ortaklıktan alamamıştır. 

SORU: U, bedelin tamamını almak için A’ya başvurmuş ancak A kendisinin ortaya çıkan zarardan 

sorumlu olmadığını söyleyerek, kendisine başvuramayacağını iddia etmiştir. Bu savunma yerinde 

midir? Neden? 

CEVAP: Olayda, makine alım işlemini A, ortaklık adına yapmıştır. Yani burada doğrudan temsil 

söz konusudur. Ayrıca A, idareci ortaktır ve dolayısıyla TBK m.637’ye göre, kendisinin temsil 

yetkisi de vardır. Buradaki işlemlerden dolayı ortakların tamamı müteselsil, sınırsız ve birinci 

dereceden sorumludur. Çünkü burada U’nun alacağı bir para borcudur ve ortaya çıkan bu borcu 

tek başına bir ortak yerine getirebilir. Aynı zamanda doğrudan temsilde ortaklar, yapılan 

işlemden dolayı borçlu konumuna gelmektedirler. 

Olayda olduğu gibi ortaklık sözleşmesinde emeğiyle ortaklığa katılan ortakların zarara 

katılmayacağı da düzenlenebilir. Fakat bu tür kurallar, sadece iç ilişkiyle ilgilidir. Üçüncü kişilere 

karşı her ortak, ortaklık borçlarından dolayı sınırsız, müteselsil ve birinci derecede sorumlu olur.  

Dolayısıyla olaydaki sözleşmede yer alan düzenleme, üçüncü kişilerin, yani olay bakımından 

U’nun söz konusu ortağa (A’ya) başvurmasını engellemez. Ancak bu durumda ödemede bulunan 

ortak, iç ilişkiden diğer ortaklara tam oranda rücu edebilir. 

ÖZET: Adi ortaklığın dolayı temsilinde temsilci dışında diğer ortakların yapılan işlemden dolayı 

herhangi bir sorumluluğu ortaya çıkmaz. 

Buna karşılık doğrudan temsilde kural olarak ortakların sınırsız, müteselsil ve birinci derecede 

sorumlulukları ortaya çıkar. 

Hatta ortakların müştereken işledikleri haksız fiillerde veya kanuni sebep sorumluluğu hallerinde 

de müteselsil sorumluğu söz konusu olur. Ancak alacaklı ile yapılacak bir anlaşmayla bu 

sorumluluğun engellenmesi olanaklıdır. 

Fakat ortaklık sözleşmesine kural getirilmek suretiyle müteselsil sorumluluğun ortaya çıkmasına 

mani olunması olanaklı değildir.  

Ortaklık sözleşmesine kural getirilerek, ortağın ortaya çıkacak zarara katılması engellenebilir. 

Ancak bu kural iç ilişkiyle ilgilidir. Dış ilişkiden ortakların sorumluluğu müteselsil, sınırsız ve 

birinci derecede olmaya devam eder. 
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7. ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYE 

I)ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERME NEDENLERİ 

OLAY: Manisa Salihli’de geniş arazilere sahip A, bu arazilerde yılda bir kez eylül ayında 

toplanabilen ve hemen her gün sulanması gereken iyi cins pamuk üretimi yapmak istemektedir. 

Ancak bu üretim için yeterli gücü sağlık sebepleriyle kendisinde hissedemediğinden, ürünün 

ekimi, tarlaların bakımı ve ürünün toplanması için K ile anlaşmıştır. Buna göre taraflar iki yıl 

süreyle pamuk ekimi yapacaklar ve elde edilen ürün %50 oranında paylaştırılacaktır. Taraflar 

arasındaki sözleşme, iki yıllık süre geçmiş olmasına rağmen halen devam etmektedir. Ancak 

evlatları büyüyen ve tarla işiyle uğraşabilecek konuma gelen A, K ile yaptığı sözleşmeyi artık sona 

erdirmek istemektedir. Bu amaçla ortak A, Manisa’da avukatlık yapan S’ye başvurur. S ise bu işin 

çok kolay olduğunu ve haziran ayında bulunduklarına göre sözleşmenin eylül ayında derhal sona 

erdirebileceğini belirtir. 

SORU: Sizce avukat S haklı mıdır? Neden? 

CEVAP: Olayda yarıcılık veya tarım ortaklığı denilen ve hukuki niteliği adi ortaklık olan bir 

sözleşme söz konusudur. Ortaklık iki yıl için yapılmış ancak süre geçmiş, buna rağmen ortaklar 

ortaklık ilişkisini sürdürmektedirler. Bu durumda olaydaki ortaklık belirsiz süreli hale gelmiştir. 

Bir adi ortaklık sözleşmesi, iki halde belirsiz süreli hale gelir. Bunlardan ilki olayda olduğu gibi 

ortaklık ilişkisinin belli bir süreye bağlanması ve ortaklık süresi sona ermesine rağmen ortaklık 

ilişkisine devam edilmesidir. İkinci olarak da ortaklık sözleşmesi en baştan belirsiz süreli 

yapılabilir. Bu tür belirsiz süreli ortaklıklarda, ortaklık sözleşmesinde fesih bildirim hakkının saklı 

tutulduğu belirli süreli ortaklıklarda ve ortaklardan birisinin ömrü boyunca kurulmuş adi 

ortaklıklarda bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, ortaklık ilişkisini sona erdirir.  

Olayda ortaklık sözleşmesi belirli olduğundan, ortaklık ilişkisi A tarafından fesih ihbar suretiyle 

sona erdirilebilir. Fesih bildirimi de denilen fesih ihbar, ortaklardan birisi tarafından diğer 

ortaklara yönelik açık bir irade beyanıyla ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi demektir. Feshi 

ihbar, hüküm ve sonuçlarını tüm ortaklara ulaştığı andan itibaren doğurmaya başlar.  

Fesih ihbar hakkı, emredici bir haktır; ortağın elinden alınamaz.  

TBK m.640’a göre, ortaklık belirsiz süreli veya ortaklardan birisinin ömrü boyunca kurulmuşsa, 

ortaklardan her biri altı ay önceden fesih bildiriminde bulunabilir. Kanunen öngörülen bu sürenin 

kısaltılması ve hatta feshin herhangi bir süreye tabi olmaksızın derhal hüküm ve sonuç 

doğurabileceğinin kararlaştırılması olanaklıdır. Fesih ihbar süresinin uzatılması da mümkündür.  

Dikkat edilirse olayda, ürün yılda bir elde edildiğinden, ortaklık hesabı yıla yıla görülüyor 

demektir. Dolayısıyla burada TBK m.640/2 uygulanır. Buna göre, fesih bildirimi ancak hesap yılı 

sonu itibariyle hüküm ifade eder. O halde haziran ayı olduğundan bu ayda yapılacak fesih ihbar, 

altı aylık süre ve feshi ihbarın hesap yılı sonunda hüküm ifade edeceği de dikkate alınırsa ancak 

gelecek yıl eylül ayı itibariyle hüküm ve sonuç doğurur.  

Bu nedenle avukat S’nin görüşü yerinde değildir. 
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II)SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI VE ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ 

OLAY: A, B ve C arasında kurulan bir adi ortaklıkta, ortaklar anlaşarak ortaklığı tasfiye 

etmişlerdir. Ancak bir süre sonra Sosyal Güvenlik Kurumu, ortak A’ya başvurarak ondan ortaklık 

döneminde ortaklığın işletmesinde çalışan K’nın prim borcunu tahsil etmek istemiştir. 

SORU: A, bu duruma itiraz edebilir mi? Neden? 

CEVAP: Olayda ortaklar, ortaklık ilişkisini tasfiye etmişlerdir. Bu şekilde tasfiyenin 

tamamlanmasıyla birlikte ortaklar arasındaki ilişki sona erer. Ancak tasfiye sadece ortaklar 

arasındaki iç ilişkide etki gösterir. Buna karşılık ortaklığın sona ermesi, üçüncü kişilere olan 

yükümlülükleri değiştirmez. Yani ortaklık adına yapılan işlemlerden doğan borçları alacaklılar, 

ortaklık sona ermiş ve hatta tasfiye edilmiş olmasına rağmen yine de zamanaşımı süresince 

müteselsil olarak adi ortaklığın ortaklarından isteyebilir. Ödeyen ortak da diğer ortaklara kendi 

payını aşkın kısım için rücu edebilir. 

Bu açıklamalar ışığında değerlendirme yapacak olursak, Sosyal Güvenlik Kurumu, ortaklık tasfiye 

edilse bile yine de ortaklardan birisine başvurarak prim borcunun ödenmesini isteyebilir. A, 

böyle bir talebe karşı herhangi bir itirazda bulunamaz. Ancak A ödemede bulunursa, kendi payını 

aşkın kısmı için diğer ortaklara başvurabilir. Fakat özellikle bu başvuru bakımından iç ilişkide 

getirilen düzenlemeler önem taşır. Örneğin, ortaklar iç ilişkide prim borçlarının, ortaklardan B 

tarafından ödeneceği hususunda anlaşmışlarsa, ödemede bulunan ortak A, B’ye karşı ödediği 

miktarın tamamı için başvurabilir. 

ÖZET: Adi ortaklığın sona erme nedenleri: 

- Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi ve gerçekleşmesinin imkânsız 

duruma gelmesi 

- Sözleşmede ortakların mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa ortaklardan 

birisinin ölmesiyle 

- Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir kural yoksa bir ortağın kısıtlanması, 

iflası veya tasfiyesindeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 

- Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesi 

- Ortaklık için kararlaştırılan sürenin bitmesi 

- Haklı sebeple veya mahkeme kararıyla ortaklığın feshi 

- Feshi ihbar suretiyle ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi 

Adi ortaklık, kanunda veya ortaklık sözleşmesinde öngörülen sebeplerden biriyle sona erdikten 

sonra, tasfiye aşamasına girer. Bu aşamada ortaklık, amacı değişmiş şekilde, yani tasfiye 

amacıyla devam eder. Tasfiye hususunda ortaklar anlaşabilirler. Şayet anlaşamazlarsa, tasfiyede 

kanuni usul uygulanır. Tasfiye kural olarak ortakların tamamınca gerçekleştirilir. Ancak ortaklar 

kendileri tasfiye yapmak yerine tasfiye görevlisi atayabilecekleri gibi anlaşamamaları halinde 

ortaklardan birisinin başvurusu üzerine mahkeme de tasfiye görevlisi atayabilir. 

Tasfiyede önce ortakların malları satılıp, alacaklar tahsil edilecek; sonra borçlar ödenecek; daha 

sonra da ortakların verdikleri avanslar ve ortaklık için yaptıkları giderler karşılanacaktır. Geriye 

bir şey kalırsa, ortakların sermaye payları kendilerine ödenecek, yine bir şey artarsa, bu tasfiye 

payı karın paylaştırılmasına ilişkin ilkelere göre dağıtılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TİCARET ORTAKLIKLARININ GENEL HÜKÜMLERİ 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KOLEKTİF ORTAKLIK 

1. GİRİŞ, YASAL TANIM VE TEMEL ÖZELLİKLER 

Kişi ortaklığı denilince akla gelen temel ortaklık tipi kolektif ortaklıklardır. Kolektif ortaklığın 

tanımı TTK m.211’de yapılmıştır. 

“Kolektif ortaklık, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler 

arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu ortaklık alacaklılarına karşı 

sınırlanmamış olan ortaklıktır.” TTK m.211 

Bu tanımdan yola çıkarsak, kolektif ortaklığın temel unsurları şunlardır: 

1. BİR TİCARİ İŞLETME İŞLETMEK 

Kolektif ortaklık bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir. Bir esnaf işletmesi işletmek için 

kolektif ortaklık kurulamaz. Bir esnaf işletmesi ancak adi ortaklık işletebilir. 

Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan 

faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü bir işletmedir. 

İşte kolektif ortaklık ancak bu niteliklere sahip bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulabilir. 

2. TİCARET UNVANI 

Kolektif ortaklık bir ticaret ortaklığıdır ve tüzel kişi tacir sıfatını haizdir. Tacirler, kanuna uygun 

olarak bir ticaret unvanı seçmek ve bunu kullanmak zorundadır. 

Kolektif ortaklığın ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla 

ortaklığı ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. 

3. GERÇEK KİŞİ OLMASI ZORUNLU EN AZ İKİ ORTAK 

Kolektif ortaklığa sadece gerçek kişiler ortak olabilir. Tüzel kişilerin kolektif ortaklığa ortak 

olması olanaksızdır.  

Tek adam ortaklığı şeklinde kolektif ortaklık kurulamaz. En az iki gerçek kişinin ortaklıkta 

bulunması gerekir. Ortak sayısının sonradan bire inmesi ortaklığın infisah sebebidir. Ayrıca ortak 

sayısı bakımından bir üst sınır bulunmamaktadır. 

4. ORTAKLARIN SINIRSIZ SORUMLULUĞU 

Ortağın sınırsız sorumluluğu demek, onun ortaklık borçlarından tüm malvarlığıyla sorumlu 

olması demektir. Bunun yanında ayrıca kolektif ortaklık ortaklarının sorumluluğunun ikinci 

derecede ve müteselsil olduğunu da belirtmek de yarar vardır.  
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2. KOLEKTİF ORTAKLIĞIN KURULUŞU 

1)KOLEKTİF ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI 

OLAY: A ve B İzmir’de hediyelik eşya ticareti yapmak istemektedirler. Bu amaçla öncelikle bir 

kolektif ortaklık kurmayı düşünürler. Ancak ortak B’nin yurt dışında bazı işleri vardır. Ortak A, 

hemen bir ortaklık sözleşmesi düzenler. Fakat ortaklık sözleşmesinde ortaklık konusunu yazmayı 

unutmuştur. B sözleşmeyi imzalar ve yurt dışına gider. A noterden sözleşmeyi onaylatır ancak 

ticaret sicil müdürü tescil talebini kabul etmez, eksikliğin giderilmesi için süre verir. B yurt 

dışında olduğundan, eksiklik tamamlanamaz. Bu arada A, K’den ortakların her ikisinin adını da 

içeren ortaklık unvanını kullanarak ve yazılı bir sözleşme yaparak ortaklık adına 20.000 TL’lik 

hediyelik eşya alır. 

SORU: olaydaki kolektif ortaklık sözleşmesinde konunun yazılmamasının hüküm ve sonuçları 

nelerdir? 20.000 TL’nin ödenmesini K, B’den talep edebilir mi? Ortaklık unvanında sadece A’nın 

adı olsaydı, bu soruya verilecek yanıtta herhangi bir değişiklik olur muydu? 

CEVAP: Olayda ortaklık sözleşmesinde yer alması zorunlu unsurlardan birisi yazılmamıştır. Bu 

durumda TTK m. 214 uygulama alanı bulur. Bu düzenlemeye göre: 

1. Ortaklık sözleşmesinin kanuni şekilde yapılmamış olması 

2. Ortaklık sözleşmesine konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazılarının eksik olması 

3. Sözleşmeye konması zorunlu kayıtlardan birisinin veya bazılarının geçersiz olması 

Durumunda, KOLEKTİF ORTAKLIK, ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNE TABİ OLUR! 

Olayda, TTK m.213/I-d’de yer alan konu maddesi bulunmadığından, bu ortaklık adi ortaklık 

hükmündedir. Bu ortaklık hakkında, TBK’nın adi ortaklık hükümleri uygulanır. 

A, K’dan ortaklık adına 20.000 TL’lik hediyelik eşya almıştır. TTK m.12/3’e göre, hukuken var 

sayılmayan bir ortaklık adına ortak sıfatıyla işlemde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere 

karşı tacir gibi sorumludur. Ayrıca olayda taraflar yazılı bir sözleşme yapmış ancak sözleşmede 

kolektif ortaklık konusu yazılmamıştır. Bu nedenle iç ilişkide, ortakları arasında yazılı yapılan ve 

imzaları noterden tasdik edilen bu sözleşme kuralları uygulanır.  

Buna karşılık dış ilişkide TTK m.216 geçerlidir.  

“Tescil yükümlülüğünü yerine getirmeksizin ortaklık adına işlere başlanmışsa, ortaklar giriştikleri 

işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludur.” TTK m.216/1 

“Bir kolektif ortaklık sözleşmesi yapılmaksızın ortaklığın türünü gösterir bir kaydı içermese bile 

ortak bir unvan altında üçüncü kişilerle işlem yapılması halinde de hüküm aynıdır.” TTK m.216/2 

Olayda TTK m.216/2 uygulanır. Çünkü A ortaklık unvanını kullanarak, K ile 20.000 TL’lik işlem 

yapmıştır. Bu durumda ortakların müteselsil sorumluluğu doğar. Olayda TTK m.216/1 

uygulanmaz. Çünkü bu düzenlemenin uygulanması için geçerli bir kolektif ortaklık sözleşmesi 

yapılması zorunludur. 

Şayet unvanda sadece ortak A’nın adı olsaydı K ancak ismi unvanda yer almayan kişilerin de (B) 

bu unvan altında birleştiklerini ispat etmek suretiyle B’nin sorumluluğu yoluna gidebilirdi. 
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II)KOLEKTİF ORTAKLIĞIN TESCİLİ 

OLAY: A, B ve C İzmir Buca’da bir fotokopi ve kırtasiye dükkânı açmayı ve kolektif ortaklık 

şeklinde işletmeyi isterler. Bu amaçla bir ortaklık sözleşmesi kanuna uygun olarak hazırlanır ve 

noterce imaları onanır. Ancak iş, sözleşmenin tescili aşamasına geldiğinde ortak B ve C tescile 

yanaşmaz. A da ortaklığın ya tescili ya da kesin olarak sona erdirilmesini ister. 

SORU: A, avukat olarak size başvursa kendisine ne önerirsiniz? 

CEVAP: TTK m.213/1-d düzenlemesine göre, TTK m.215’de gösterilen süre içerisinde veya sonra 

tescil ve ilan yapılmamışsa, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun ortaklardan herhangi birini 

istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar 

göndermiş olması şartıyla mahkemece feshe karar verilmesi yoluna başvurularak ortaklık 

sözleşmesinin sona erdirilmesi olanaklıdır. 

TTK m.243/1-d’nin uygulanabilmesi için ilk şart, ortaklık sözleşmesinin kanunen zorunlu şartları 

içermesi ve yine kanunen belirtilen şekle uygun yapılmasıdır. Olayda bu koşul gerçekleşmiştir.  

Diğer bir koşul ise tescili isteyen ortak tarafından diğer ortaklara noter aracılığıyla bir ihtar 

çekilmesi ve tescil için uygun süre verilmesi zorunludur. Bu sürede diğer ortaklar, tescil için 

talepte bulunmaya yanaşmazlarsa, A’nın mahkemeye başvurarak ortaklığın feshini talep etmesi 

gerekir. Aslında burada talep edilen kolektif ortaklığın feshi değil, tescil yapılmadığı ancak 

ortaklık sözleşmesi kanuna uygun olarak yapıldığından ortaya çıkan ön ortaklığın feshidir. 

Böyle bir başvuru üzerine mahkeme, bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacak ve 

kararını buna göre verecektir. Mahkemenin vereceği fesih kararı, inşai niteliktedir. 

ÖZET: Kolektif ortaklık sözleşmesinin zorunlu unsurları: 

a) Ortakların adı ve soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlıkları 

b) Ortaklığın kolektif ortaklık olduğu 

c) Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi 

d) Ortaklığın işletme konusu 

e) Ortaklığın sermaye payları ve payların niteliği 

f) Ortaklığı temsile yetkili kimseler, tek başına mı yoksa birlikte mi temsile yetkili oldukları 

İmzalar noterde tasdik edilir veya şirket sözleşmesi ticaret sicili müdürü huzurunda veya 

yardımcısı huzurunda imzalanır. 

Şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasıyla birlikte kolektif ortaklık 

ticaret siciline tescil edilir. 

Kolektif ortaklık ticaret siciline tescille birlikte tüzel kişilik kazanır. 

Tescil talebinde bütün kurucu ortaklar bulunmalıdır.  
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3. KOLEKTİF ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 

I)KOLEKTİF ORTAKLIKTA ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ VE ORTAKLAR HUKUKU 

OLAY: A, B ve C İzmir Buca’da devlet hastanesi karşısında ortak olarak büyük bir optikçiyi 

kolektif ortaklık şeklinde işletmek istemektedirler. Ancak A, genellikle İzmir dışında 

bulunduğundan yakını S’nin ortaklığın yönetimi ve temsilinde etkin bir rol alması istemektedir. 

SORU: S’nin ortaklık yönetimi ve temsilinde nasıl söz sahibi olacağını öğrenmek için ortaklar 

avukat olarak size başvuruyorlar. Onlara ne önerirsiniz? 

CEVAP: Kanun koyucu TTK m.218’de ortaklığın yönetimini, ortaklık sıfatından kaynaklanan bir 

hak düşürücü olarak görmüş ve sadece ortaklara bırakmıştır. TTK m.218/1’den açıkça anlaşılacağı 

gibi ortaklık yönetiminin dışarıdan seçilecek üçüncü kişilere bırakılması olanaksızdır. Dolayısıyla 

S, dışarıdan yönetici olarak ortaklık yönetimini üstlenemez. 

Ortak olmayan kişiler, TTK m.218/2 hükmüne göre, sadece ticari temsilci veya ticari vekil olarak 

ortaklık yönetimine katılabilirler. Dolayısıyla S’nin, ortaklık yönetimi ve temsilinde etkili 

olabilmesi ancak onun ortaklığa ticari temsilci olarak atanmasıyla olanaklıdır. 

Kolektif ortaklıkta ticari temsilci iki yolla atanabilir. İlk yol, ortaklık sözleşmesiyle ticari temsilci 

atanmasıdır. Ancak bu şekilde ortaklık sözleşmesiyle ticari temsilci atanamamışsa sonradan da 

ticari temsilci atanması olanaklıdır. TTK m.223, sonradan ticari temsilci atanmasının nasıl 

olacağını düzenlemektedir. Bu kural ticari temsilci atanmasını, olağanüstü iş olarak kabul 

etmekte ve bunun ortakların oybirliğiyle alacağı bir kararla olanaklı olduğuna işaret etmektedir. 

Temsil yetkisine sahip ortak, TTK m.223’de öngörülen oy birliği kuralına uymadan - dış ilişkide – 

geçerli olarak ticari temsilci atayabilir. Bu şekilde atanan ticari temsilcinin iyiniyetli üçüncü 

kişilerle yaptığı işlem, ortaklığı bağlar. Fakat bu halde temsil yetkisine sahip ortak, iç ilişkide 

diğer ortaklara karşı hukuken sorumlu olur. Ayrıca bu durumda, oy birliği kuralına uymadan 

ticari temsilci atayan ortağın haklı sebeple temsil yetkisinin kaldırılması için mahkemeye 

başvurulması da olanaklıdır. 

ÖZET: Kolektif ortaklıkta müşterek amaca ulaşmak için ortaklar arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesi, ortaklığın olağan ve olağanüstü işlerinin yürütülmesi anlamındaki yönetim, 

ortaklara bırakılmıştır. 

Yönetim yetkisinin ortakları dışındaki üçüncü kişilere bırakılması olanaksızdır.  

Ortaklar, ortaklık sözleşmesinden veya sonradan çoğunlukla alınan bir kararda aksi 

kararlaştırılmadıkça ayrı ayrı ortaklığı yönetirler. 

Yönetici ortaklar, ortaklığın normal, olağan işlerini tek başlarına yapabilirler. 

Buna karşılık olağanüstü işlemler için tüm ortakların oybirliği gerekir. 

Kolektif ortaklığa ticari temsilci atanması da olağanüstü bir işlem olduğu için ortakların oybirliği 

ile yapacağı bir faaliyettir. Ancak ortaklık sözleşmesiyle de ticari temsilci atanması olanaklıdır. 
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II)KOLEKTİF ORTAKLIKTA ORTAKLARIN DENETLEME VE OY HAKKI, KAR VE 

ZARARA KATILIM 

OLAY: A, B ve C arasında Aydın Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir ayakkabı imalathanesi 

kolektif ortaklık işletilmektedir. Ortaklık sözleşmesiyle ortak A, ortaklığın idareci ve temsilci 

ortağı olarak seçilmiştir. Uzun bir süre ortaklık faaliyetlerine devam etmiş ancak son yıl içerisinde 

yönetici ortağın savsaklaması nedeniyle hiç kar payı dağıtılmamıştır. Bunun üzerine ortak B, son 

kar payının kendisine ödenmesi amacıyla idareci ortak A’ya karşı dava açmıştır. 

SORU: Olayda B’nin açtığı davanın isabetli bir şekilde açılıp açılmadığını belirtiniz. Olaydaki 

ortaklık üç ortaktan değil de iki ortaktan oluşsaydı, bu soruya verilecek yanıtta herhangi bir 

değişiklik olur muydu? 

CEVAP: Olaydaki davanın ortaklığa karşı açılması gerekirdi. Yönetici ortak A’ya karşı böyle bir 

dava açılamaz. 

Ortaklık iki kişilik bir ortaklık olsaydı, hukuki durum değişirdi. Bu durumda dava, idareci ortağa 

karşı açılabilirdi.  

Yönetici ortağın bu tür davranışları tekrar etmesi, ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi bakımından 

da bir haklı sebep teşkil eder. TTK m.219’a göre, yönetici ortak ortaklık sözleşmesiyle atandığı 

için onun görevden haklı sebeple ve mahkeme kararıyla alınması da olanaklıdır. 

ÖZET:  

Denetleme Hakkı: 

Kolektif ortaklıkta her ortak, mutlak hak niteliğindeki denetleme hakkında sahiptir. Bu hak 

kapsamında ortaklar, ortaklık işleri hakkında bilgi alabilirler, ortaklığın defter ve belgelerini 

inceleyebilirler ve ortaklığın finansal durumunu gösteren bir hesap tablosu düzenleyebilirler. 

Ortaklar, denetleme hakkını bizzat kullanmalıdır. Ancak hakkın kullanılması sırasında kanunen sır 

saklamakla yükümlü olan yardımcılardan (yeminli mavi müşavir) yararlanabilirler. 

Oy Hakkı: 

Kolektif ortaklıkta her ortak, getirdiği sermaye payından bağımsız olarak oy hakkına sahiptir. Bu 

hakkı sınırlandıran ortaklık sözleşmesi kuralları geçersizdir.  

Kar ve Zarara Katılım: 

Kolektif ortaklıkta kar payı alma hakkı güçlü bir ortaklık hakkıdır. Gerçekleşen kar payı, ortağın 

ortaklığa karşı bir alacak hakkı niteliğindedir. Ortaklara yılsonunda gerçekleşen kardan payları 

ödenmezse, ortaklar bu karın ödenmesini dava yoluyla isteyebilirler.  

Bu konuda bir düzenleme yok ise getirdiği sermayeye bakılmaksızın tüm ortaklar kar ve zarara 

eşit katılır. Ortaklar bu konuda bir düzenleme yaptıysa ona uyulur. 

Kar için bir düzenleme var zarar için yoksa veya zarar için bir düzenleme var kar için yoksa birisi 

için belirlenen oran diğerine de uygulanır. 
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III) KOLEKTİF ORTAKLIKTA SERMAYE KOYMA BORCU VE SERMAYE KOYMA 

BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH DAVASI 

OLAY: Ankara Beşevler’de üniversite karşısında büyük bir dükkânı bulunan A, börekçi ustası B 

ile birlikte bir börek fırını açmak istemektedir. Fakat ellerindeki sermaye yeterli olmadığından 

K’yı da ortaklığa katılma konusunda ikna ederler. Buna göre ortaklardan A, dükkânın kullanım 

hakkını; B, emeğini ve K da 20.000 TL nakdi kolektif ortaklığa sermaye olarak getirmeyi taahhüt 

eder. K, sermaye koyma borcunun 5.000 TL’lik kısmını yerine getirir ve fırın açılır. Ortaklık 

sözleşmesine göre, haziran ayının on beşinde sermaye koyma borcunu tamamını yerine 

getirecek olan K, bu borcu ödemez. 

SORU: B, sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen K’ya karşı neler yapabilir? Açıklayınız. 

CEVAP: Sermaye koyma borcunu yerine getiren ortakların mutlaka fesih yoluna gitmesi şart 

değildir. Aksine olaydaki K’nın sermaye koyma borcu nakdi sermaye olduğundan, K’dan sermaye 

koyma borcunun yerine getirilmesini isteme olanaklıdır. Yine sermaye koyma borcunun ifası 

yanında, gecikme faizi ve tazminat da istenebilir. 

Olayda ortak K, sermaye koyma borcun da temerrüde düşmüştür. Çünkü ortaklık sözleşmesinde 

sermaye koyma borcunun ifası için kesin bir süre öngörülmüştür. Dolayısıyla bu tarihin 

geçmesiyle birlikte K temerrüde düşer. Ayrıca ortak A ve daha da önemlisi B, kendilerine düşen 

sermaye koyma borçlarını ifa etmişlerdir. O halde B, uygun bir süre içinde noterden ihbar 

çekerek ve bu ihbarda verilen sürede borcun ifasını isteyerek ve K’nın buna rağmen sermaye 

koyma borcunu ifa etmemesi halinde dava açarak ortaklığın feshini sağlayabilir. 

TTK m.246’ya göre, ortaklığın feshi talep hakkının doğduğu durumlarda, diğer ortaklar fesih 

yerine TTK m.255/1 gereğince, mütemerrit ortağı ortaklıktan çıkararak, kendi aralarında ortaklığı 

sürdürebilirler. 

ÖZET: Emek, itibar, para, taşınır, taşınmaz gibi unsurlar sermaye olarak konulabilir. 

Şirketin kurulması için sermayenin fiilen getirilmesi şart değildir, taahhüt yeterlidir. 

Emek, sermaye olarak getirilecekse değerinin para olarak belirlenmesi gerekir. 

Ortak sermaye koyma borcunu ifa edince, söz konusu malvarlığı değerleri, ortaklığın malvarlığına 

dâhil olur. Ortağın artık sermaye olarak getirdiği malvarlığı değeri üzerinde herhangi bir tasarruf 

yetkisi kalmaz. Bunlar artık kolektif ortaklığın malı olur. 

Sermaye koyma borcunun yerine getirilememesinden dolayı fesih davası açabilmek için önce 

ortağa noter aracılığıyla uygun süreyi içeren bir ihbar gönderilir. İhbar, verilen süre içinde borcun 

yerine getirilmesi ihtarını da içerir.  

Bu kural emredici bir kuraldır. Dolayısıyla ortaklık sözleşmesinde bu kurala aykırı düzenlemeler 

getirilemez. Örneğin, ortaklık sözleşmesinde ortaklardan birisinin sermaye koyma borcunda 

temerrüde düşmesi durumunda, ona süre tanımadan ortaklık sözleşmesinin feshi için 

mahkemeye başvurulabileceğine ilişkin kural geçerli olmaz. 
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4. KOLEKTİF ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE ORTAKLARIN İFLAS 

I)KOLEKTİF ORTAKLIKTA TEMSİL VE TEMSİLCİNİN GÖREVDEN ALINMASI 

Bütün tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıklarında üçüncü kişilerle işlem yapılması, kanuni 

organlara bırakılmıştır. Kolektif ortaklıkta bu organ, ortaklık sözleşmesinde belirtilen 

temsilcilerdir. 

Temsilcilerin temsil yetkisinin kapsamı TTK m.233’de düzenlenmiştir. Buna göre, ortaklığı temsile 

yetkili olan kişilerin ortaklığın işletme konusuna giren her türlü işi ve işlemi ortaklık adına 

yapmak ve ortaklığın ticaret unvanını kullanmak yetkisini haizdir. Temsilcinin yetkisi ancak 

birlikte imza ve şube veya merkez işlerine tahsis suretiyle sınırlandırılabilir. 

Dış ilişki tescille başlar. Temsil yetkisine sahip olanlar tarafından yapılan işlemlerle birlikte şirket 

tüzel kişiliği hak ve borçlara sahip olur. 

Bu kişilerin şirket işlerini yürütürken oluşan haksız fiillerinden de şirket tüzel kişiliği sorumludur. 

Haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusuyla birlikte mahkeme 

kararıyla kaldırılabilir.  

Şayet ortaklığa ticari temsilci atanmışsa, bu ticari temsil yetkisi temsilci ortakların birisi 

tarafından geri alınabilir. Ancak temsilci ortak, bu durumu derhal ticaret siciline tescil ve ilan 

ettirmek zorundadır. Aksi takdirde iyiniyetli üçüncü kişilere karşı temsil yetkisinin geri alındığının 

ileri sürülmesinin olanağı yoktur.  

II) KOLEKTİF ORTAKLIK ORTAKLARININ İFLASI VE ORTAĞIN ŞAHSİ 

ALACAKLISININ ORTAKLIĞI İFASEN TAKİBİN OLANAKLI OLMAMASI 

OLAY: A, B ve C İzmir Buca’da büyük bir dükkânda kolektif ortaklık şeklinde deri ticareti 

yapmaktadırlar. Ortaklardan B, İzmir Balçova’daki Yapı Kredi Bankasına başvurarak 10.000 TL 

ihtiyaç kredisi almıştır. İlk taksiti zamanında ödeyen B, sonraki taksitlerin hiçbirini ödememiştir. 

Bunun üzerine Yapı Kredi Bankası, B’nin ortak olduğu kolektif ortaklığı iflasen takip etmek ister. 

SORU: Bankanın bu şekilde, kolektif ortaklığı iflasen takip edip edemeyeceğini açıklayınız. 

ÇÖZÜM: Bu sorununun yanıtı olumsuzdur. Kolektif ortaklığın iflasını sadece ortaklık alacalıkları 

ister; yoksa ortağın şahsi alacaklısının (banka) ortaklığın iflasını istemesi olanaksızdır. Yani, 

ortaklık malvarlığı, özel bir mamelek olarak sadece ortaklık alacaklıları tarafından takip edilebilir. 

Hatta böyle ortakların şahsi alacaklıları, ortaklığın iflası durumunda TTK m.239 gereğince, 

ortaklık alacaklıları alacaklarını almadıkça ortaklık mallarına da başvuramaz, iflas masasına dahi 

katılamaz. 

Ancak ortağın şahsi alacaklıları, ortaklığın iflası durumunda TTK m.133/1’e göre, ortağın 

muhtemel tasfiye payı üzerinde ihtiyatı haciz koydurabilir. Bu durumda masanın tasfiyesi 

sonucunda şayet bir şey artarsa bu, ortağa verilmez ve icra takibinde veya davada haklı çıktıkları 

takdirde ortakların şahsi alacaklılarına verilir.  

Dolayısıyla olayda Yapı Kredi Bankası, ortaklığın iflasını talep edemez ancak TTK m.133 ve 

249’daki hakları kullanabilir. 
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5. KOLEKTİF ORTAKLIKTAN ORTAKLARIN AYRILMASI 

I)KOLEKTİF ORTAKLIKTAN ÇIKMA 

OLAY: A, B ve C arasında İzmir’de AGORA AVM’de büyük bir ayakkabıcı dükkanı kolektif ortaklık 

olarak işletilmektedir. Ortaklık bir süre faaliyette bulunduktan sonra ortaklardan C, kolektif 

ortaklıktan ayrılmak istemiş, bu talep diğer ortaklarca da kabul edilmiştir. 

SORU: C’nin ortaklıktan bu şekilde ayrılması olanaklı mıdır? Şayet bu soruya olumlu yanıt 

verirseniz, bu ayrılmanın ortaklığın ticaret unvanı üzerinde herhangi bir etkisi olur mu? 

CEVAP: Olayda bir açıklık olmadığından, ortaklıktan çıkmaya ilişkin olarak ortaklık 

sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmadığı kabul edilmelidir. Ortaklık sözleşmesinde 

çıkma düzenlenmemiş olsa bile, oy birliği ile alınacak bir karar ile ortağın, ortaklıktan ayrılması 

olanaklıdır. Olayda da durum bu şekilde olmuştur. Yani ortak C, ortaklıktan ayrılabilir. 

Bir kolektif ortaklığın ticaret unvanın nasıl oluşturulacağı, TTK m.42/1’de düzenlenmiştir. Buna 

göre, kolektif ortaklığın ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı 

ve soyadıyla, ortaklığı ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu çerçevede ortaklığın ticaret 

unvanı “ Ahmet Mert ve Ortakları Kolektif Şirketi” şeklinde olabileceği gibi, “Ahmet Mert, Burak 

Yılmaz ve Cevahir Öztürk Kolektif Şirketi” biçiminde de olabilir. 

Dolayısıyla olaydaki kolektif ortaklığın ticaret unvanında, C’nin adı bulunmayabilir. Bu durumda 

C’nin ortaklıktan ayrılması, ticaret unvanını “ortakları” ibaresi yönüyle etkiler. C ayrıldıktan 

sonra ortaklıkta sadece iki ortak kaldığından “ortakları” sözcüğünün “ortağı” şeklinde 

değiştirilmesi gerekir. Örneğin kolektif ortaklığın ticaret unvanı “Ahmet Mert ve Ortakları 

Kolektif Şirketi” şeklindeyse, C’nin ayrılmasından sonra unvanın “Ahmet Mert ve Ortağı Kolektif 

Şirketi” şekline dönüştürülmesi zorunludur. 

Buna karşılık C’nin adı da ticaret unvanın da yer alıyorsa, bu isim duruma göre unvanda aynen 

kalmaya devam edebilir. TTK m.47/2’ye göre, ortaklıktan ayrılan ortağın adı, kendisinin yazılı izni 

durumunda, ortaklık unvanında aynen kalabilir. Böyle bir yazılı izin verilmedikçe, çıkma 

durumunda ortaklık unvanından ortağın adının çıkarılması şarttır. Bunun da tescil ve ilanı 

gerekir. 

ÖZET: Kolektif ortaklıkta ortaklar, ortaklıktan çıkabilir. Bunun için ortaklık sözleşmesinde 

düzenleme getirilebilir. Bu düzenlemeyle çıkma, belirli şartların gerçekleşmesine bağlanabileceği 

gibi herhangi bir şarta bağlanmaması da olanaklıdır.  

Ortaklık sözleşmesinde çıkma bakımından bir düzenleme getirilmemişse, ortağın ortaklıktan 

çıkabilmesi, bütün ortakların bu hususta oybirliği ile alacakları karara bağlıdır. Çünkü bu durum 

aynı zamanda sözleşme değişikliği anlamına gelir.  

  



26 
 

II) KOLEKTİF ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA 

OLAY: A, B ve C arasında İstanbul 5. Organize Sanayi Bölgesinde tekstil ürünleri üretmek 

amacıyla bir kolektif ortaklık kurulmuştur. Bu ortaklık bir yıl süreli olarak kurulmuş ancak aradan 

iki yıl geçmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam etmektedir. Bu şekilde ortaklık faaliyetlerine 

devam ederken ortaklardan A, diğer ortaklara kanuna uygun süre vererek ortaklığın feshini 

istemiş, diğer ortaklar bunu kabul etmeyerek ortak A’yı, ortaklıktan çıkarmışlardır. 

SORU: Olayda A’nın ortaklıktan çıkarılması kanuna uygun mudur? Neden? 

CEVAP: TTK m.247’ye göre, ortaklık sözleşmesinde öngörülen ortaklık süresinin sona 

ermesinden sonra işlere devam etmek suretiyle zımni biçimde uzatılmış bulunan veya süresi bir 

ortağın hayatına bağlanmış olan ortaklıklar, belirsiz süreli ortaklık sayılırlar. Olaydaki ortaklık, bir 

yıl için kurulmuş ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen halen daha faaliyetlerine devam 

ettiğinden, belirsiz süreli hale gelmiştir. 

Bu şekilde belirsiz süreli ortaklıklarda, ortaklar fesih ihbar suretiyle ortaklık ilişkisini sona 

erdirebilir. Ortaklardan her biri altı ay önceden feshi ihbar etmek zorundadır. Nitekim olayda A 

da bu düzenlemelere göre, ortaklığın feshini istemiştir. 

Ortaklığın feshini isteyen ortaklara karşı, ortaklığı sürdürmek isteyen diğer ortaklara TTK m.256 

önemli bir olanak getirmiştir. Buna göre, süresiz (belirli süreli) ortaklıklarda, ortaklardan biri 

ortaklığın feshi bildiriminde bulunduğu takdirde, diğer ortaklar feshi kabul etmeyerek ortağı 

ortaklıktan çıkarıp kendi aralarında devam etmesine karar verebilirler. TTK m.256’nın bu 

düzenlemesi dikkate alındığında, diğer ortakların A’yı ortaklıktan çıkarmaları haklıdır. Bu 

durumda ortak A haklarını, TTK m.256 hükmüne göre ortaklıktan alır. 

ÖZET: Çıkarılma, ortağın iradesi dışında şirketten ihraç edilmesidir. Şu hallerde söz konusu olur: 

- Ortağın iflası.  

Kolektif şirkette bir ortağın iflası şirketin sona erme nedenidir. Ortaklardan birinin iflası 

durumunda diğer ortaklar oybirliği ile bu ortağı şirketten çıkarabilir. 

- Ortağın şirketin feshini istemesi 

- Ortağın şahsi alacaklısının feshi bildirimi 

Şahsi alacaklı alacağını ortağın şahsi mallarından alamazsa kar payına başvurur. Buradan da 

alamazsa ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ve 6 ay öncesinden bildirerek şirketin feshini 

istemeye yetkilidir. Diğer ortaklar bu borcu alacaklı olan kişiye ödeyip, ilgili ortağı ihraç edip, 

şirketin devamını sağlayabilir.  

- Ortağın şahsi durumuna ilişkin nedenlerden dolayı diğer ortaklar noter aracılığıyla ortağı 

şirketten çıkarıp şirketin devamını sağlayabilir. Çıkarılacak ortak, bu karara karşı 3 ay 

içinde mahkemeye başvurabilir.  

İki kişilik kolektif ortaklıkta, ortaklardan birisinin kanunda belirtilen nedenlerle çıkarılması 

gerekiyorsa, diğer ortak mahkemeye başvurarak işletmenin kendisine aktif ve pasifleriyle birlikte 

bırakılmasına karar verilmesini mahkemeden isteyebilir. Mahkemenin bu talebi kabul etmesiyle 

birlikte işletme, talepte bulunan ortağa bırakılır ve kolektif ortaklık sona erer. 
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III)ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ORTAK SONUÇLARI 

OLAY: A, B ve C arasında kurulan ve dokuma işleri yapan bir kolektif ortaklıkta, ortak A felç 

olmuş ve artık ortaklıkta çalışamaz hale gelmiştir. Diğer ortaklar da A’yı ortaklıktan 

çıkarmışlardır. Ortak A’nın, ortaklıktan ayrıldığının tescil ve ilanının üzerinden dört yıl geçtikten 

sonra ortaklık da sona ermiş ve tasfiye aşamasına girmiştir. Ortaklık sona erdikten sonra, A’nın 

ortak olduğu dönemde ortaklığa iplik satan ve alacağı, ortak A’nın ortak olduğu dönemde 

muaccel olan tacir K, kolektif ortaklıktan alacağını alamaması üzerine A’ya başvurarak takipte 

bulunmuştur. Böyle bir takibe karşı ortak A, zamanaşımı defini ileri sürmüştür. K ise ortaklığa 

malları satalı yaklaşık beş yıl olduğunu, satım sözleşmesinin yasal zamanaşımı süresinin on yıl 

olarak belirlendiğini, dolayısıyla alacağın henüz zamanaşımına uğramadığını söylemektedir. 

SORU: K, ortak A’ya başvurabilir mi? Böyle bir başvuru karşısında A’nın savunması yeterli midir? 

K, A yerine B’ye başvurabilir mi? B de A gibi zamanaşımı defini ileri sürse hukuki durum ne olur? 

CEVAP: Olayda K ile ortaklık arasında bir satım sözleşmesi kurulmuştur. Hatta buradaki satım 

sözleşmesinin tarafları tacir olduğundan bu satım sözleşmesi bir ticari satımdır. Satım 

sözleşmelerinin zamanaşımı bakımından TBK m.146 hükmü uygulanır. Buna göre, satım 

sözleşmeleri on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Burada zamanaşımı sözleşmesi, semen 

alacağının muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacaktır. 

Alacaklının, on yıl süreyle kolektif ortaklığı takip edebilmesi olanaklıdır. Çünkü ortaklık, borçlu 

olarak bu işlemden dolayı sorumludur. Ortaklar, ortaklık borçlarından dolayı sınırsız, müteselsil 

ve ikinci dereceden sorumludurlar. Ayrılan ortak ise bu durumun ticaret siciline tescil ve ilan 

edildiği tarihe kadar yapılan ortaklık işlemlerinden dolayı üçüncü kişilere karşı sorumludur.  

Ancak TTK m.264’e göre, ortaklığın borçları için ortaklık alacaklılarının ortaklara ileri 

sürebilecekleri istem hakları, ortağın ortaklıktan ayrılmasının, ortağın sona erdirildiğinin veya 

iflasının ilan edildiğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasından itibaren üç yıl 

geçmesiyle zamanaşımına uğrar.  

Bu düzenleme olayda uygulama alanı bulur. Bunun sonucu olarak ortak A’nın, kendisine 

başvurunun zamanında yapılmadığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürmesi isabetlidir 

ve ortak A’yı, K’nın takibinden kurtarır. Çünkü ortak A’nın, ortaklıktan ayrılmasının üzerinden 

dört yıldan fazla bir süre geçmiştir. 

Buna karşılık olayda ortak B, ortaklıktan ayrılmamıştır. Ancak olaydaki ortaklık sona ermiştir. 

Ortaklığın bu şekilde sona erdiği de tescil ve ilan edilir. Şayet K, B’ye başvursaydı; B, A gibi 

zamanaşımı iddiasında bulunamazdı. Olayda B bakımından üç yıllık zamanaşımı geçmemiştir. Bu 

nedenle B’nin ileri süreceği zamanaşımı savunması mahkeme tarafından dikkate alınmaz. 

ÖZET: Çıkma ve çıkarılmanın sonuçlar: 

- Tüzel kişilikte değişiklik meydana gelmez. 

- Şirketin iç bünyesinde değişiklik meydana gelir. 

- Çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılma tarihinden önce girişilen işler tasfiye edilmedikçe 

şirketteki sermaye payını alamaz. 

- TTK m.264 hükmü, üç yıllık zamanaşımı 
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6. KOLEKTİF ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

I)KOLEKTİF ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 

1. İNFİSAH 

- Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi 

- Amacın gerçekleşmesinin imkânsız bir hal alması 

- Sözleşmede mirasçılarla devama ilişkin bir hüküm yoksa ortaklardan birisinin ölümü 

- ortaklığın kısıtlanması 

- Ortağın iflası 

- Ortağın tasfiye payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 

- Şirket süresinin sona ermesi 

- Şirketin bir diğer şirket ile birleştirilmesi 

2) Fesih 

- Ortakların tümün oybirliği ile vereceği kararla 

- Haklı neden varsa, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. 

- Şirketin belirsiz süreli olması durumunda her ortak 6 ay önceden bildirmek koşuluyla 

şirketin feshini isteyebilir. 

- Şahsi alacaklı alacağını ortağın şahsi mallarından alamazsa kar payına başvurur. Buradan 

da alamazsa ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ve 6 ay öncesinden bildirerek şirketin 

feshini istemeye yetkilidir. 

Adi ortaklığın sona erme sebepleri, kolektif ortaklığı da sona erdirir. 

Şayet dava ve karşı dava ile tüm ortaklar ortaklığın feshini talep etmişlerse, bu durumda 

ortaklığın anlaşma suretiyle sona erdiği kabul edilir. Bu halde mahkemenin feshe karar 

vermesine gerek yoktur. Tarafların iradelerinin sona erme hususunda uyuştuğunu belirlemesi 

yeterlidir. 

Bir kolektif ortaklığın sona ermesi onun tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu halde 

ortaklık, tasfiye aşamasına girer. Tasfiye sürecinin tamamlanması ve ortaklığın ticaret sicilinden 

silinmesiyle birlikte ortaklık ortadan kalkar. 

Ortaklık tasfiye aşamasında kanuni organ konumundaki tasfiye memurlarınca idare ve temsil 

edilir.  

Ayrıca tasfiye aşamasındaki ortaklık, ticaret unvanına “tasfiye halinde” ibaresi eklenir. Böylelikle 

özellikle üçüncü kişiler, ortaklıkla yapacakları işlemlerde uyarılmış olur. 
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II) KOLEKTİF ORTAKLIKTA TASFİYE MEMURU 

OLAY: A, B ve C’den oluşan bir kolektif ortaklıkta ortaklık bir süre faaliyette bulunmuşsa da 

sonradan işler kötü gitmiş ve ortaklar kendi aralarında karar alarak ortaklık ilişkisini sona 

erdirmişlerdir. Ortaklık sözleşmesine göre ortaklığın tasfiyesine muhasebeci S 

görevlendirildiğinden S faaliyete başlamıştır. Bir süre sonra ortaklığın tasfiyesinin kolaylıkla 

tamamlanamayacağını ve çok zamanını anlayan S, ortaklardan ücret istemiş ancak bu talebin 

kabul edilmemesi üzerine mahkemeye başvurarak kendisine ücret takdir edilmesini talep 

etmiştir. Mahkeme de S’ye aylık 500 TL ücret takdir etmiştir. 

SORU: S’nin, ücretini mahkemeye başvurarak tespit ettirmesi doğru mudur? 

CEVAP: Tasfiye memurunun ücretine ilişkin TTK m.284’de özel bir düzenleme vardır. Bu 

düzenleme tasfiye memurlarını, ortaklar arasında seçilen ve ortaklar arasında seçilmeyen 

şeklinde ayırmakta ve buna uygun olarak onların ücretini belirlemektedir. 

Tasfiye memurları ortaklar arasından seçilmiş, dışarıdan seçilmemişse, sözleşmede veya 

sonradan verilmiş bir kararda belirtilmediği takdirde ücret alamazlar. (TTK m.284/1) 

Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurları, ücret kararlaştırılmamışsa bile halin gereğine 

göre takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler. (TTK m.284/2) anlaşmazlık durumunda 

taraflar, yargı yoluna başvurabilir. Burada mahkeme tasfiye memurunun ücretini halin gereğine 

göre takdir etmelidir. 

Olayda tasfiye memuru dışarıdan seçildiğinden TTK m.284/2 uygulanacağından S’nin, 

mahkemeye başvurarak ücret talep etmesi hukuka aykırı değildir. 

ÖZET: Kolektif ortaklığın tasfiyesi, tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.  

Tasfiye memurları, ortaklık sözleşmesiyle, kararla veya mahkeme kararıyla seçilebilir. 

Şayet bu yollardan biriyle memur seçilmemişse, bütün ortaklar tasfiye memuru olarak görev 

yaparlar. 

Tasfiye memurlarının gerek seçimi gerekse azlinin ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. 

Tasfiye memurları, tasfiye işlemleri sırasında kanuna, ortaklık sözleşmesine veya iş görme 

şartlarını gösteren diğer hükümlere aykırı hareket ederek, ortaklara veya üçüncü kişilere bir 

zarar verilirse, ortaya çıkan zararlardan müteselsil sorumlu olurlar. Ancak buradaki sorumluluk 

bir kusur sorumluluğu olduğu için tasfiye memurları kusurları olmadığını ispat ederek bu 

sorumluluktan kurtulabilir. 

Görevden alma bakımından kanun koyucu, tasfiye memuru ortak dışındaki diğer veya tasfiye 

memuru olarak üçüncü kişi seçilmişse bütün ortakların oybirliğiyle alacakları karara üstünlük 

tanımıştır. 

Şayet oybirliği sağlanamıyorsa, haklı sebeplerin varlığında mahkemeye başvurularak da tasfiye 

memurlarının görevden alınması sağlanabilir. 

Tasfiye memurları kural olarak birlikte hareket ederler. Kanun koyucu tasfiye memurlarının 

sorumluluğunu akdi sorumluluk ilkelerine göre düzenlemiştir. 
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III) TASFİYE İŞLEMLERİ 

OLAY: Manisa Salihli’de büyük pamuk tarlaları olan A, B ve C birlikte bir çırçır fabrikasını kolektif 

ortaklık olarak işletmektedirler. Uzunca bir süre devam eden ortaklık, sonradan ortakların 

anlaşmasıyla sona erdirilmiştir. Ortaklık sona erdirdikten sonra, ortaklar oybirliğiyle almış 

oldukları bir kararla, ortaklık mallarının toptan ve açık arttırma yoluyla satışına karar 

vermişlerdir. Ancak bu satış ilanını gören ve ortaklığa 25.000 TL kredi veren fakat henüz alacağını 

alamayan Yapı Kredi Bankası, derhal mahkemeye başvurarak bu şekilde satış yapılmasına itiraz 

etmiştir. 

SORU: Bankanın itirazına karşı, mahkeme nasıl karar vermelidir? 

CEVAP: Kolektif ortaklığın tasfiyesinin aşamalarından birisi, ortaklık mallarının paraya 

çevrilmesidir. TTK m.294’e göre, tasfiye memurları, ortaklığın sona ermesi durumunda ortaklık 

varlıklarını ayrı ayrı satış suretiyle paraya çevirebilirler. Ancak istisna olarak TTK m.295’e göre, 

ortaklık varlıkları toptan da satılabilir. Toptan satış, değişik tür eşyanın tek bir fiyatla 

satılmasıdır. Ancak böyle bir satış için ortakların oybirliğiyle karar alması gerekir. Ortaklar 

oybirliği ile karar almadıkça, tasfiye memurlarınca önemli miktardaki ortaklık mallarının toptan 

satılması olanaklı değildir. Fakat toptan satışta ortakların menfaati varsa ve ortaklar oybirliğini 

elde edemiyorlarsa, bazı ortaklar bu satışa karşı çıkıyorlarsa, bu durumda mahkeme de 

ortakların birisinin başvurusu üzerine toptan satışa karar verebilmelidir. 

Bütün bu kurallardan anlaşılacağı üzere mahkeme, bankanın talebini reddetmelidir. Çünkü 

olayda toptan satış konusunda ortaklar oybirliği ile karar almışlardır ve bu karara dayanarak 

tasfiye memurları da toptan satış hususunda hareket etmelidirler. Şayet olayda olduğunun 

aksine, ortaklar karar almadan tasfiye memurları TTK m.295 hükmüne aykırı işlem yaparlarsa, 

ortaklar ve ortaklık alacaklıları bu işleme karşı itiraz edebilirler.  

ÖZET: Tasfiye aşamasıyla birlikte kolektif şirketin ehliyeti, sadece tasfiye işlemlerinin 

sonuçlandırılmasına yönelik olur. 

Tasfiye aşamasıyla birlikte ortakların yönetim ve temsil yetkileri sona erer. 

Şirketin ticaret unvanına tasfiye halinde ibaresi eklenir. 

Şirketin davaları varsa, tamamlanır. 

Şirket malvarlığı paraya çevrilir. Ortaklar oybirliği ile karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli 

miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar. 

Dış tasfiyeden para artmışsa, ortakların getirdiği sermaye payı ödenir. Para ve bir aynın mülkiyet 

hakkını getirenlere para iadesi yapılırken, bir malın kullanım hakkını sermaye olarak getirenlere 

malın kendisi iade edilir. 

Zarar söz konusu ise ortaklar bu zarardan müteselsil olarak sorumludur. 

Tasfiye işlemlerinin bitmesiyle birlikte tasfiye memurları bu durumu ticaret siciline bildirir. 

Şirkete ait kaydın terkini talep edilir. 

Terkin ile şirketin tüzelkişiliği sona erer. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(ADİ) KOMANDİT ORTAKLIK 

1. TANIM VE TEMEL ÖZELLİKLER 

“Bir ticari işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, ortaklık alacaklılarına 

karşı ortaklarda biri veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların 

sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan ortaklık komandit ortaklıktır.” (m.304) 

Adi komandit ortaklığın unsurları: 

- Ticari işletme işletilmesi 

- Ticaret unvanı kullanılması 

- İki ayrı grup ortak bulunması 

- Tüzel kişiliğin olması 

 

2. ADİ KOMANDİT ORTAKLIĞIN KURULUŞU VE ORAKLAR 

ARASI İLİŞKİLER 

Adi komandit ortaklıklar da kolektif ortaklıklar gibi iki aşamada kurulur. 

- SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI 

- TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN 

Komandit ortaklık sözleşmesi, kolektif ortaklık sözleşmesi gibi düzenlenir. Aynı esas ve şekil 

şartlarına uymak gerekir.  

Bu tür ortaklıkta komandite ve komanditer olmak üzere iki tip ortak bulunmak zorundadır. 

Komandite ortaklar, kolektif ortaklık gibi; komanditer ortaklar ise finansman sağlayıcısı olarak 

tasarlanmıştır. 

Bunun sonucu olarak ortaklığın yönetimi komandite ortaklığa bırakılmış, komanditerlere geniş 

bir denetleme hakkı tanınmıştır. 

Komanditerler, rekabet yasağına da tabi değillerdir. Ancak komanditer ortaklar, ortaklıkta 

rekabet ederlerse sadece olağanüstü denetleme hakkını kullanabilirler; ortaklık defter ve 

belgeleri üzerindeki olağan inceleme hakkını yitirirler.  

Komanditerler ortaklık karına katılırlar, zarara katılımları ise koydukları sermaye ile sınırlıdır. 

Ayrıca komanditerler paylarını ancak diğer ortaklar onay vermişlerse, ortaklık bakımından da 

geçerli bir şekilde üçüncü kişilere devredebilirler. 

Komanditerin ölümü ortaklığı sona erdirmez, onun yerine mirasçıları katılır. Ancak bu kural 

tamamlayıcıdır. Ortaklık sözleşmesinde aksi yönde kural getirmek, böylelikle mirasçıların 

ortaklığa katılımına engel olmak olanaklıdır. 
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3. ADİ KOMANDİT ORTAKLIKTA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN 

İLİŞKİLER 

Adi komandit ortaklıkta ortaklık, komandite ortak tarafından temsil edilir. Komanditer 

ortakların, ortak sıfatıyla temsil yetkileri yoktur. Ancak bu tür ortaklar ticari temsilci, ticari vekil 

veya pazarlamacı şeklinde atanmak suretiyle, ortaklığı temsil yetkisini haiz olabilirler.  

Komanditer ortak, ticari temsilci olarak atanacaksa, iç ilişkide bu işlem olağanüstü bir işlem 

olduğundan oybirliğiyle karar almak gerekir. 

Dış ilişkide temsil yetkisi, temsilci komandite ortak tarafından verilir. Üçüncü kişilerle işlem 

yaparken ticari temsilci komanditer ortak, bu sıfatını açıkça bildirmeli veya onun ticari temsilci 

olarak atandığı ticaret siciline tescil edilmelidir. 

Bu durumlarda yapılan işlemden dolayı komanditerlerin sorumluluğunda bir genişleme olmaz.  

Buna karşılık ticari temsilci komanditer, ticaret siciline tescil edilmemiş ve yapılan işlem sırasında 

bu sıfatını açıkça bildirmemişse, bu yapılan işlem/işlemler nedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilere 

karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. 

4. ADİ KOMANDİT ORTAKLIKTA ORTAKLARIN 

SORUMLULUĞU 

Adi komandit ortaklıkta, ortaklığın borçlarından dolayı esasen tüzel kişiliğe sahip ortaklık 

sorumludur. Ancak adi komandit ortaklık, bir kişi ortaklığı olduğundan, ortaklık borçlarından 

dolayı ortakların da sorumluluğu ortaya çıkar.  

Ortakların sorumlulukları bakımından ikili bir ayrım yapılmaktadır: 

Komandite ortaklar, ortaklık borçlarından dolayı kolektif ortaklık gibi sorumludur. Yani sınırsız, 

müteselsil ve ikinci derecede sorumluluk söz konusudur. İkinci derecede sorumluluk, ortaklığa 

yapılan takip semeresiz kalmışsa veya ortaklık herhangi bir şekilde sona ermişse (fesih veya 

infisah) ortaya çıkar. 

Komanditerin sorumluluğu ise müteselsil, ikinci dereceden ancak sınırlıdır. Yani komanditerler, 

taahhüt ettikleri sermayeden ödemedikleri oranda sorumludurlar. Onlar kendilerine düşen 

sermaye koyma borcunu tamamen ifa ederlerse, sorumlulukları da ortadan kalkar. Ancak 

herhangi bir şekilde ifa edilen sermayenin geri alınması sorumluluğu tekrardan canlandırır. 

Bazı durumlarda komanditerin sorumluluk düzeni değişir. Bu çerçevede komanditerin adı, ticaret 

unvanında yer alıyorsa, üçüncü kişilere karşı komandite gibi sorumlu olur.  

Komanditer, ortaklığa koymayı taahhüt ettiği sermayeyi aşan bir tutar ile sorumluluğu üzerine 

aldığını yazı ile bildirir veya ilan ederse, üçüncü kişilere veya bildirimin muhatabına karşı bu tutar 

kadar sorumlu olur. 

Ticari temsilci, ticari vekil veya pazarlamacı olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin üçüncü 

kişilerle yapılan işlemlerden dolayı komanditer duruma göre bu işlemler nedeniyle üçüncü 

kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

ANONİM ORTAKLIK 

1. GİRİŞ, YASAL TANIM, AİLE TİPİ VE HALKA AÇIK ORTAKLIK AYRIMI 

A)GİRİŞ, YASAL TANIM VE TANIMIN UNSURLARI 

“Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız 

malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. 

Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.” 

YASAL TANIMIN UNSURLARI: 

a. TÜZEL KİŞİLİK 

Anonim ortaklık bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişi olarak organlara sahiptir. Ortakların malvarlığından 

bağımsız kendi malvarlığı bulunmaktadır. Kendi borçlarından bizzat kendisi malvarlığıyla 

sorumludur. 

“ORTAKLIK, TİCARET SİCİLİNE TESCİLLE TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR!” (TTK m.355/1) 

b. ESAS SERMAYE VE ÖZELLİKLERİ 

Anonim ortaklıkta sermaye, ortaklık amacının gerçekleştirilebilmesi için ortakların, ortaklığa 

getirmeyi taahhüt ettikleri malvarlığı toplamının nakit olarak ifadesidir ve bu değer ortaklık ana 

sözleşmesinde sabit bir rakam olarak yer alır. Anonim ortaklıktaki bu belirli sermayeye ESAS 

SERMAYE denir. Esas sermayenin önemli özellikleri şunlardır: 

• ESAS SERMAYENİN ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ VE SABİT BİR RAKAM OLMASI 

Esas sermaye, esas sözleşmede gösterilen sabit bir rakamdır. Ancak bu durum esas sermayenin 

değiştirilemeyeceği anlamına gelmez. Sermayenin arttırılması ve azaltılması olanaklıdır. 

• ESAS SERMAYENİN NAKİTLE İFADE EDİLMESİ 

Ortakların getirmiş olduğu sermayeler nakitle ifade edilir. Hatta ortağın getirdiği sermaye, ayni 

sermaye olsa bile bunun değeri nakitle ve Türk Lirası olarak belirtilmektedir. 

“ORTAKLIK ANA SÖZLEŞMESİNDE NAKİTLE İFADE EDİLMESİ GEREKEN ESAS SERMAYE MİKTARI, 

50.000 TL’DEN AŞAĞI OLAMAZ!”(TTK m.332/1) 

• ANONİM ORTALIK SERMAYESİNİN İTİBARİ DEĞERLİ PAYLARA BÖLÜNMESİ 

Payların tamamı esas sermaye tutarına eşittir. Örneğin bir anonim ortaklığın esas sermayesi 

50.000 TL ve 100 paya bölünmüşse, her bir payın değeri 500 TL’dir. Her bir pay sermayenin yüzde 

biridir. Bir ortak birden fazla sermaye payına sahip olabileceği gibi ortakların tüm payları bir 

ortağa da ait olabilir. Anonim ortaklıkta ortakların oy gücü ve mamelek hakları, sahip oldukları 

oyların itibari değerine ve sayısına göre belirlenir. 

c. ORTAKLIK BORÇLARINDAN SADECE ORTAKLIĞIN SORUMLU OLMASI 
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B) AİLE TİPİ VE HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK 

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN anonim ortaklıklar ile PAY SAHİBİ SAYISI BEŞ YÜZÜ AŞAN 

anonim ortaklıklar halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklıklar 

hükümlerine tabi tutulur. 

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ve ORTAK SAYISI BEŞ YÜZÜ AŞMAYAN anonim ortaklıklar, 

aile tipi (kapalı) anonim ortaklıklardır. 

AİLE TİPİ ANONİM ORTAKLIKLAR BAKIMINDAN TEMEL DÜZENLEMELER TTK’DA YER ALIRKEN, 

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELER SPK’DA YER ALMAKTADIR. 

2. ANONİM ORTAKLIKTA TEMEL ÖZELLİKLER VE KURULUŞ 

A)ANONİM ORTAKLIKTA TEK ADAM ORTAKLIĞI 

Ortaklık en baştan tek kişi ortaklığı şeklinde kurulabileceği gibi sonradan da tek adam ortaklığı 

haline gelebilir. Örneğin: 

Baba A ve oğlu B, İzmir Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil ürünleri üretim ve ihracatı amacıyla 

bir anonim ortaklık kurmuşlardır. Ortaklık sözleşmesiyle B yönetim kurulu olarak seçilmiştir. 

Ancak ortaklardan A daha sonra ölmüş ve bütün malvarlığı tek mirasçısı olan B’ye kalmıştır. 

Bu olayda, başta ortaklığın kuruluşu aşamasında iki ortak vardır. Ancak daha sonradan ortak 

sayısı ortaklardan birinin ölümü ve malvarlığının diğer ortağa külli intikali nedeniyle bire inmiştir. 

Ortak sayısı sonradan bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren YEDİ 

GÜN içeresinde yönetim kuruluna yazıyla bildirilir. Bu halde bildirimi yapacak olan tek kalan 

ortaktır. Bildirimin YÖNETİM KURULUNA karşı yapılması gerekir. Yönetim kurulu, bildirimi aldığı 

tarihten itibaren YEDİ GÜN içerisinde, ortaklığın tek ortaklı bir anonim ortaklık olduğunu tescil ve 

ilan ettirir.  

Ancak olayda şöyle bir ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Tek ortak olarak kalan B zaten yönetim 

kuruludur. Bu durumda, TTK m.338/2’de öngörülen yönetim kurulana yazılı bildirim kuralı 

uygulanmaz. B, A’nın ölmesinden itibaren YEDİ GÜN içerisinde yönetim kurulu sıfatı nedeniyle 

durumu ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerekecektir. 

Hem ortaklığın tek ortaklıkla kurulması hem de olayda olduğu gibi sonradan ortaklık paylarının 

tek bir ortağın elinde toplanması halinde, tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da 

tescil ve ilan ettirir. Aksi takdirde doğacak zararlardan bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil 

ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. 

Ortaklıkta yalnızca bir ortak var ve doğal olarak bu durum TTK m.338’e göre tescil ve ilan 

edilmişse sonradan ortak sayısındaki artışın da yine tescil ve ilan edilmesi gerekir.  

KANUN KOYUCU, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN ORTAKLIĞIN TEK 

ADAM ORTAKLIĞI KONUMUNUN TESCİL VE İLANINI İSTEMİŞTİR. 
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B) ANONİM ORTAKLIKTA KURULUŞ SÜRECİ 

1) ANONİM ORTAKLIĞA AYIN SERMAYE GETİRİLMİYOR VE KURULUŞ İÇİN BAKANLIK İZNİ 

GEREKMİYORSA şu işlemler yapılmalı ve tescil için ticaret sicili müdürlüğüne başvurulmalı: 

- Ortaklık sözleşmesinin hazırlanması 

- Pay bedellerinin en az %25’inin veya ortaklık sözleşmesindeki daha yüksek oranın bankaya 

yatırıldığına ilişkin banka mektubu 

- RKHK m.39’a göre yapılacak ödemenin gerçekleştirildiğine ilişkin banka dekontu 

- Kurulmakta olan ortaklıkla kurucular ve diğer kişiler arasında yapılan kuruluşla ilgili sözleşmeler 

- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları 

- Yönetim kurulunda tüzel kişinin varlığı halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi 

tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter 

onaylı örneği 

- Ortaklığı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin noter veya ticaret sicili müdürü veya yardımcısı 

huzurunda düzenlenmiş, ortaklık unvanı altında atılmış imza beyannameleri 

2) ANONİM ORTAKLIĞA AYIN SERMAYE GETİRİLİYORSA, yukarıdaki işlemlere ilaveten 

şunların da gerçekleştirilmesi gerekir: 

- Ayın sermayeye TTK m.343’e göre, değer biçilmesi ve değerleme raporu alınması 

- Ayın sermayenin üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına ilişkin ilgili sicilden alınacak yazı 

- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazların, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin şerh 

verildiğine ilişkin belge 

3) İSTER BİRİNCİ İHTİMALE, İS0TERSE İKİNCİ İHTİMALE GÖRE KURULUŞ İŞLEMLERİNİ 

GERÇEKLEŞTİRSİN, BAZI ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULMASI SIRASINDA GÜMRÜK VE 

TİCARET BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI GEREKİR. 

- Finansman amaçlı kurulmuş ortaklıklar 

- Sigorta ortaklıkları 

- SPK’ya tabi halka açık anonim ortaklıklar 

Bankaların kurulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin alınması 

zorunludur. 

Kurucular belirtilen bu belgeleri topladıktan ve dolayısıyla bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra, 

ortaklığın ticaret siciline tescili için ticaret sicili müdürlüğüne başvuracaklardır. 
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C) ANONİM ORTAKLIKTA ANA SÖZLEŞME, EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ VE 

ORTAKLIK SÜRESİ  

Anonim Ortaklıkta Ana Sözleşme, Emredici Hükümler İlkesi ve Rekabet Yasağı 

Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması 

veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. 

TTK’da yer alan anonim ortaklığa ilişkin kuralların – kural olarak – tamamı emredici niteliktedir. 

Ancak istisnai durumlarda, TTK’daki anonim ortaklık hükümlerinden farklı bir düzenlemenin 

ortaklık ana sözleşmesinde öngörülebileceği açıkça kanunda belirtilebilir ya da bu husus kanunda 

belirtilmemiş olmakla birlikte, hakkaniyet ilkesi veya menfaatler dengesi dikkate alınarak uygun 

bulunabilir. 

Anonim ortaklıkla rekabet yasağı, kolektif ortaklıklardan farklı olarak sadece yönetim kurulu 

üyeleri içi düzenlenmiştir. Ortaklık işlerinin görülmesinde herhangi bir yetkisi olmayan pay 

sahibinin rekabet yasağı da yoktur.  

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. 

GENEL KURUL İZNİYLE veya ANA SÖZLEŞMEYE GETİRELECEK BİR KURALLA rekabet yasağı 

kaldırılabilir. 

ANONİM ORTAKLIK SÖZŞLEŞMESİNDE SÜRE 

Anonim ortaklık belirli bir süre için kurulabileceği gibi en baştan belirsiz süreli olarak da 

kurulabilir. 

Belirli süreli bir ortaklıkta, ortaklık süresi sona ermesine rağmen ortaklar fiilen işlere devam 

ediyorlarsa ortaklık belirsiz süreli hale gelir. 

Kanun koyucu bir ortağın feshi ihbar suretiyle anonim ortaklığı sona erdirip erdiremeyeceği 

hususunu anonim ortaklıklarda düzenlememiştir. Buna karşılık adi ortaklıkta buna olanak 

tanımıştır. Belirsiz süreli kurulan adi ortaklıklarda ortaklardan her biri altı ay önceden feshi 

bildirmek suretiyle ortaklık ilişkisini sona erdirebilir.  

Ticaret ortaklıklarına ilişkin bir ihtilafın çözümünde adi ortaklık kuralarına gidebilmek için iki 

koşulun gerçekleşesi gerekir: 

1) Herhangi bir ticaret ortaklığı türüne ilişkin özel hükümlerde düzenlenmemiş bir konu 

hakkında TBK’nın adi ortaklık kurallarına özel hüküm bulunması 

2) Adi ortaklıklardaki bu hükmün o ticaret ortaklığı türünün niteliğine uygun olması 

Herhangi bir ortağın fesih bildirimi suretiyle bir anonim ortaklığın feshini isteyebilmesi anonim 

ortaklıkların niteliğine uygun değildir. Özetlemek gerekirse:  

Belirsiz süreli olarak kurulan veya sonradan belirsiz süreli hale gelen anonim ortaklıklarda 

ortaklardan birisi, feshi ihbar suretiyle adi ortaklığı sona erdirebilirken; anonim ortaklığı sona 

erdiremez. 
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D) ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE 

SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİ VE ORTAKLIK KARINDAN MENFAAT SAĞLANMASI 

Anonim ortaklıkta en önemli ilkelerden birisi SERMAYENİN KORUNMASI ilkesidir.  

Alacaklılar, alacaklarını yalnızca ortaklık malvarlığından elde edebilirler. Yoksa alacaklıların 

ortakların malvarlığına yönelebilmesi olanağı yoktur. 

Anonim ortaklık esas sermayesi, 50.000 TL’den aşağı olamaz. Kayıtlı sermaye sisteminde 

başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır.  

Üzerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunan, nakden değerlendirilemeyen ve 

devrolunamayan şeyler ayni sermaye olarak getirilemezler.  

Hizmet edimleri, emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulamaz. 

Ortaklarca getirilecek ayni sermayeye mahkemece atanacak bilirkişiler tarafından gerçek değer 

tespiti yapılmalıdır. 

Ortaklar sermaye olarak verdiklerini geri isteyemezler. Buna SERMAYENİN ORTAKLARA İADE 

EDİLMESİ YASAĞI denir. Bu yasağın iki istinası vardır: 

1) Anonim ortaklığın tasfiyesi 
2) Kanuna uygun yapılan kurucu sermaye payları azaltılması 

Ortaklık sözleşmesinde kuruculara, ortaklık karından sağlanacak olan menfaatlere ilişkin bir 

kural getirilebilir. Böyle bir kural olmadıkça, kuruculara ortaklık karından menfaat sağlanamaz. 

Kuruculara, emekleri karşılığında para veya bedelsiz hisse senedi verilemez.  

ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYENİN TAŞIMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER 

Anonim ortaklıkta her ortak sermaye getirmek zorundadır. Ortakların getirmiş olduğu 

sermayelerin toplamı, ortaklığın sermayesine eşittir. Sermaye ayın veya nakit olabilir. 

Ayni sermaye olarak getirilebilecek en önemli değerlerden birisi taşınmazlardır.  TTK m.127/1’de, 

her çeşit taşınmazın ticaret ortaklıklarına sermaye olarak getirilebileceği düzenlenmiştir. 

Anonim ortaklığa sermaye olarak getirilebilecek taşınmazın üzerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve 

tedbir bulunmaması zorunludur. Ayrıca taşınmazın nakden değerlendirilebilen ve devredilebilen 

bir niteliğe sahip olması zorunludur. 

Konulan ayni sermayeye, ortaklık merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince 

atanan bilirkişiler tarafından değer biçilmelidir. Bilirkişinin kimler olacağına ve sayısına 

mahkemece karar verilir. 

Bilirkişiler raporlarında, taşınmaz karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası 

karşılığını tatmin edici gerçeklere ve hesap verme ilkelerinin icaplarına göre açıklamalıdır. 

Bilirkişinin vermiş oldukları rapora, kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. 

Muhtemel yapılmış olan itirazlar bilirkişileri atayan mahkemece hemen sonuçlandırılarak, 

bilirkişiler tarafından verilen rapor onaylanır ve bu onayla birlikte bilirkişi raporu kesinleşir. 
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AYNİ SERMAYEYE YANLIŞ DEĞER BİÇEN BİLİRKİŞİLERİN VE KURUCULARIN 

SORUMLULUĞU 

“Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek 

fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir 

şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur.” (TTK m.551) 

Kuruluş kurallarına aykırı davranış nedeniyle ortaya çıkan zararların açılacak bir davayla 

giderilmesi olanaklıdır. Bu tür davalara ortaklıklar hukukunda SORUMLULUK DAVASI denir. 

Bir tazminat davası özelliğine sahip olan sorumluluk davası: 

- Kanunda belirtilen özel sorumluluk hallerinde 

- Kurucuların, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının kanuna aykırı davranışları sebebiyle 

Açılabilir. 

Ortaklığın uğramış olduğu zararlar nedeniyle açılacak sorumluluk davasını bizzat ortaklık veya 

ortaklar açabilirler. 

Alacaklıların, ortaklığın uğradığı zararlar nedeniyle sorumluluk davası açabilmesi için ortaklığın 

iflas etmesi ve iflas idaresinin bu hususta dava açmaması gerekir. 

ANONİM ORTAKLIKTA NAKDİ SERMAYENİN ÖDENMESİ VE BANKAYA DÜŞEN 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bir anonim ortaklığa ortaklar sadece ayın değil, sermaye olarak nakit para taahhüdünde de 

bulunabilirler. Ortaklık sözleşmesinde taahhütte bulunmak suretiyle ortağın sermaye koyma 

borcu doğmuş olur.  

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az %25’i tescilden önce yatırılır. Ortaklık ana 

sözleşmesiyle bu oranın arttırılması olanaklıdır. Hatta ortaklık ana sözleşmesinde yer alan bir 

kuralla, sermayenin tamamının ödenmesi de öngörülebilir. 

Nakdi sermayenin peşin kısmının herhangi bir bankada ileride kurulacak ortaklık adına açılan 

BLOKELİ bir hesaba yatırılması gerekir. 

Banka: 

1) Ticaret siciline kendisine böyle bir ödeme yapıldığına ilişkin bir mektup yazmakla 

2) Kendisine yatırılan ödemeleri, tüzel kişilik kazanırsa ortaklığa; kazanamazsa kanundaki 

ilke ve esaslara uygun olarak parayı yatıranlara geri ödemekle 

YÜKÜMLÜDÜR. 

Ortaklık sözleşmesinin noterce onaylanması veya ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı 

huzurunda imzalanması tarihinden itibaren ÜÇ AY içinde ortaklık tüzel kişilik kazanamazsa, 

yatırılan bedeller parayı yatıran kişilere iade edilir. 

Üç aylık süre dolmadan banka tarafından herhangi bir ödeme yapılamaz. 
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E) ANONİM ORTAKLIKTA PAY TAAHHÜDÜNÜN ORTAKLIĞIN TESCİLİNDEN 

ÖNCE DEVRİ 

TTK m.352’ye göre, pay taahhütlerinin ortaklığın tescilinden önce devri, ortaklığa karşı 

geçersizdir.  

Ortaklığa karşı pay taahhüdü devrinin geçerli olabilmesi için ortaklığın tescili, yani tüzel kişilik 

kazanması zorunludur. 

Örneğin; ortaklar A, B, C, D ve E bir anonim ortaklık kurmak amacıyla anlaşmışlardır. Ortaklardan 

A, bu anonim ortaklıkta %15 oranın pay taahhüdünde bulunmuştur. Ortaklık sözleşmesi kanuna 

uygun olarak düzenlendikten sonra hemen ertesi gün A, ortaklığa katılmaktan vazgeçmiş bu 

amaçla taahhüt ettiği payları S’ye yazılı bir şekilde devretmiştir. 

Olayda ortaklık henüz tescil edilmeden A, pay taahhüdünün devrini S’ye yazılı bir şekilde 

gerçekleştirmiştir. Pay taahhüdünün ortaklığın tescilinden önce devri ortaklığa karşı geçerli 

olmadığından, ortaklığa karşı pay taahhüt eden hala A’dır. Ortaklığa taahhüt edilen sermaye 

koyma borcunun yerine getirilmesi için A sorumludur ve ortaklık da sadece A’ya başvurabilir. 

F) KURULUŞTA YAPILAN İŞLEMLER, TAAHHÜTLER VE GİDERLER 

KURULUŞ SIRASINDAKİ İŞLEMLERDEN VE TAAHHÜTLERDEN SORUMLULUK 

Anonim ortaklık, ticaret siciline tescille tüzel kişilik kazanır.  

Ortaklığın tescilinden önce ileride kurulacak ortaklık adına işlem yapanlar ve taahhütlere 

girişenler, bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.  

Ancak ortaklık adına işlem yapanlar, bu işlemlerin ve taahhütlerin ileride kurulacak ortaklık 

adına yapıldığını açıkça bildirmişler ve ortaklığın ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre 

içerisinde bu taahhütler ve işlemler ortaklık tarafından kabul edilmişse, söz konusu 

taahhütlerden ve işlemlerden yalnız ortaklık sorumlu olur. 

Kurucular, ileride kurulacak ortaklık adına işlem yapmışlar ancak anonim ortaklık kurulamamış 

olabilir. Bu durumda işlemi yapanların şahsen ve müteselsilen sorumlu olacakları kuşkusuzdur. 

Ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra, kurucular tarafından ileride kurulacak ortaklık adına 

yapılan işlemin ortaklık tarafından kabul edilmesine kadar söz konusu işlem ASKIDA 

HÜKÜMSÜZDÜR. Ancak işlemin karşı tarafı, yapılan bu işlemle bağlıdır. Buna karşılık ortaklığın 

bu işlemin tarafı olabilmesi için, onun yetkili organı tarafından, ortaklığın ticaret siciline 

tescilinden sonra üç aylık süre içinde söz konusu hukuki işlemlerin kabul edilmesi gerekir. Bu 

nedenle üç aylık süre, işlemin diğer tarafı, üçüncü kişi için de büyük önem taşır. 

Üç aylık süre geçmesine rağmen ortaklık işlemi onaylamak istemeyebilir. Böyle bir onayın hüküm 

ve sonuç doğurabilmesi için işlemin yapıldığı üçüncü kişi tarafından kabul edilmesi gerekir. 

ORTAKLIK ADINA İŞLEMİ KABUL EDECEK YETKİLİ ORGANİ YÖNETİM KURULUDUR! 

Ortaklık için dükkan veya ofis kiralanması, ortaklığın fabrikası için ihtiyaç duyulan bazı 

makinelerin finansal kiralanması, ortaklıkta çalışması için bazı kişilerle hizmet sözleşmesi 

yapılması… 
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KURULUŞ SIRASINDA YAPILAN KURULUŞ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 

Anonim ortaklıkta kurucuların, anonim ortaklığın kuruluşu esnasında bazı giderler yapmaları 

kaçınılmazdır. Bunlara ortaklık ana sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında yapılan avukat, noter 

veya ticaret sicili masrafları, ticaret siciline tescil esnasında ödenen harçlar, ayni sermayeye 

değer biçilmesi esnasında yapılan mahkeme ve bilirkişi masrafları örnek olarak gösterilebilir. 

Kurucuların, anonim ortaklığın kuruluşu sırasında yaptıkları giderleri ortaklıktan isteyebilmeleri 

için ortaklık yönetim kurulu tarafından bunların kabul edilmesi gerekmektedir. 

ŞAYET ORTAKLIK TARAFINDAN, YAPILAN BU MASRAFLAR KABUL EDİLMEZSE, BUNLARDAN 

DOLAYI KURUCULAR SORUMLU KALIR. ÇÜNKÜ KURUCLARIN SÖZ KONUSU KURULUŞ GİDERLERİ 

İÇİN ORTAKLARA BAŞVURMALARI KANUNEN YASAKLANMIŞTIR. (EMREDİCİ BİR KURAL) 

Ortaklık kurulduktan sonra, yapılan masrafların talebi bakımından bu kuralın uygulanması 

olanağı bulunmamaktadır. Sadece kuruluş aşamasıyla ilgili bir kural! 

G. KURULUŞTAKİ EKSİKLER VE FESİH DAVASI 

Kuruluştaki eksiklik ve aksaklıklara rağmen, bunlar ilgili kurumlar tarafından gözden kaçırılmış ve 

ortaklık bu eksiklik ve aksaklıklarla ticaret siciline tescil edilmiş olabilir.  

Bu hususta temel kural, anonim ortaklığın butlanına veya yokluğuna karar verilmemesidir.  

TTK, anonim ortaklığın ticaret siciline tesciline, kuruştaki eksiklik ve aksaklıkları iyileştirici bir etki 

tanımıştır.  

Ancak ortaklığın kurulmasında kanun hükümlerine aykırı davranılmak suretiyle alacaklıların, pay 

sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli şekilde tehlikeye düşürülür veya ihlal edilirse, 

yönetim kurulunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi 

üzerine ortaklığın merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince ortaklığın 

FESHİNE karar verilir. 

Fesih davası açabilecekler: 

- Yönetim kurulu 

- İlgili alacaklı 

- Ortak 

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Sınırlı sayı ilkesi söz konusudur. Bunların dışındakiler dava açamazlar.  

Davanın ortaklığa karşı açılması gerekir. Ortaklığı davada yönetim kurulu temsil eder. 

Yönetim kurulu tarafından dava açılmışsa, ortaklığa bir temsil kayyımı atanır. 

Fesih davasının koşulları gerçekleştiğinde hâkim, feshe karar verecektir. Fesih kararı, inşai bir 

karardır. Bu tür kararlar ancak mahkemenin kararının kesinleşmesiyle birlikte ortaklık, tasfiye 

aşamasına girer. 

Fesih davasının, ortaklığın tescil ve ilanın itibaren ÜÇ AY içerisinde açılması gerekir. Bu süre hak 

düşürücüdür. Hâkim tarafından resen dikkate alınması zorunludur. 
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H. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK VE SONA ERMESİ 

“Kurucuların, ortaklığın kuruluşundan doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren 

DÖRT YIL 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.” (TTK m.559) 

SULH: Sulh, niteliği gereği bir sözleşmedir. Bu sözleşme vasıtasıyla, taraflar birbirlerine karşılıklı 

ödünler vererek, aralarındaki uyuşmazlığa son verirler. Bu niteliğiyle sulh sözleşmesi, tam iki 

tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.  

İBRA: TBK anlamında ibra, tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir ve bu sözleşmeyle borç 

tamamen veya kısmen ortadan kalkmaktadır. Bu haliyle ibra bir tasarruf işlemidir. 

TTK anlamında ibra ise menfi borç ikrarıdır ve artık ibra edilen kişilere karşı sorumluluk davası 

açılamayacağı anlamına gelir. TTK anlamında ibra bir sözleşme değildir, aksine tek taraflı bir 

işlemdir. Bu işleme karar vermeye yetkili organ, GENEL KURULDUR! (DEVREDİLEMEZ GÖREV) 

Genel kurul, ibra kararı verme hususunda yetkisini kötüye kullanıyorsa, haksız ibra edilmeyen 

kişiler mahkemeye başvurarak da ibra edilmelerini isteyebilirler 

Kurucular, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri 

takdirde, ortaya çıkan zarardan sorumludurlar. Kurucuların, bu şekilde ortaklığın kuruluşundan 

ortaya çıkan sorumlulukları iki yolla ortadan kalkar: 

• ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ: 

Kanun koyucu zamanaşımı süresi olarak üç süre öngörmüştür: 

Sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı: 

1)Davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl 

2)Her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl 

3)Yapılan fiil cezayı gerektirir ve TCK’ya göre daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunursa, 

tazminat davasında da bu zamanaşımı uygulanır. 

• SULH VE İBRA 

Ortaklığın kuruluşundan itibaren dört yıl içerisinde kurucular sulh ve ibra yoluyla sorumluluktan 

kurtulamazlar. Şayet bu dört yıl içerisinde genel kurul yapılan sulhu onaylar veya ibra kararı 

alırsa, bu kararlar geçerli olmaz; HÜKÜMSÜDÜR! 

Dört yıllık süre geçerse, bu durumda ibra veya sulh kararı geçerli olur. Ancak bu karara, esas 

sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri, karşı oy 

kullanırlarsa, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.  

Yani genel kurul, azınlık olumsuz oy kullanmasına rağmen sulhu onaylar veya ibraya karar 

verirse, bu durumda da dört yıllık süre içerisinde sulhun onaylanması veya ibra yönünde karar 

alınmasında olduğu gibi alınan karar GEÇERLİ OLMAZ! 
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3. ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU 

A)YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREV SÜRESİ 

ANONİM ORTAKLIKTA KÜÇÜKLERİN VE KISITLILARIN KURUCU VE YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ OLMASI 

Küçükler ve kısıtlılar, her ne kadar kanuni temsilcileri aracılığıyla anonim ortaklığa ortak 

olabilirlerse de ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULUNA SEÇİLMELERİ OLANAĞI YOKTUR! 

Anonim ortaklık yönetim kurulu üyeleri TAM EHLİYETLİ olmak zorundadır. 

Yönetim kurulu üyelerinden birinin ehliyetinin kısıtlanması, bu üyenin yönetim kurulu üyeliğinin 

sona erme nedeni olarak kabul edilmiştir. 

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ 

TTK m. 339’a göre, ilk yönetim kurulu üyeleri ortaklık ana sözleşmesiyle atanırlar. Daha sonraki 

yönetim kurullarının seçimi, genel kurul tarafından gerçekleştirilir. 

İstisnai bir yol olarak, yönetim kurulu da boşalan yönetim kurulu üyeliğine kanuni şartlara uygun 

birisini GEÇİCİ olarak üye seçebilir. Ancak yönetim kurulu tarafından seçilen bu üye, ilk genel 

kurulun onayına sunulmalıdır. 

Genel kurulca onaylanması halinde yönetim kurulunun diğer üyelerince seçilen üye, selefinin 

süresini tamamlar; yoksa onun için yeni bir atama süresi başlamaz. Örneğin ana sözleşmede 

üyeler üç yıl süreyle seçildi. Bir yılın sonunda üyelerden biri iflas etti. Yerine gelen üye üç yıl 

değil, iki yıl görev yapar. 

TÜZEL KİŞİLERİN ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMASI 

Gerçek kişiler yanında tüzel kişiler de anonim ortaklık yönetim kurulunda görev yapabilir. 

Bir özel hukuk tüzel kişisi, anonim ortaklık yönetim kuruluna seçilmişse, onunla birlikte tüzel kişi 

tarafından belirlenecek bir gerçek kişinin de ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir.  

Tüzel kişi adına bu gerçek kişi, yönetim kurulu toplantılara katılarak oy kullanır ve diğer görevleri 

ifa eder. Ancak yönetim kurulu üyesi sıfatı, bu gerçek kişiye değil; onu atayan tüzel kişiye aittir. 

Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi, kendisini yönetim kurulunda temsil eden gerçek kişiyi her zaman 

değiştirebilir.  Bunun için genel kuru kararına gerek yoktur. Bunun da tecil ve ilan edilmesi gereki 

Kamu tüzel kişisi ortak olmasa bile yönetim kuruluna üye olabilir. Kamu tüzel kişilerinin yanında, 

bizzat bunları temsil eden temsilcilerinin de yönetim kuruluna üye olarak seçilmesi olanaklıdır. 

Kamu tüzel kişisi yönetim kurulunda, birden fazla temsilciyle de yer alabilir.  

ANONİM ORTALIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 

Anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun görev süresi AZAMİ ÜÇ YILDIR! Şayet bu süre aşılırsa, 

ortaklık organsız kalmış demektir. Organsız kalan ortaklığın devam etmesini isteyen ortaklar, 

genel kurulun toplantıya çağrılmasını ve bu burada yeni yönetimin seçilmesini isteyebilecekleri 

gibi ortaklığa bir kayyım atanmasını da sağlayabilirler. (ORGANSIZSA – VEKALETSİZ İŞ GÖRME) 



43 
 

B) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI VE İSTİFASI 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ 

Yönetim kurulu üyeleri, ana sözleşmeyle atanmış olsalar bile gündemde ilgili bir maddenin 

bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, GENEL 

KURUL kararıyla, her zaman görevden alınabilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması, genel kurulun devredilemez yetkileri arasındadır. 

Gündemde bulunmayan konular, genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Buna 

gündeme bağlılık ilkesi denir. 

Anonim ortaklık genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesi, mutlak bir kural değildir. Bu kuralın 

kanundan kaynaklanan bazı istisnaları vardır 

Genel kurul gündeminde yönetim kurulunun görevden alınmasının görüşülmesi maddesi açıkça 

yer alabilir. Genel kurul toplantıya genellikle yönetim kurulu tarafından çağrıldığından, onun 

böyle bir maddeyi gündeme koyması çok istisnai bir durum teşkil edecektir. Gündemde yönetim 

kurulu üyelerinin görevden alınmalarına ilişkin açık madde, genellikle yönetim kurulu dışında 

diğer kişilerin ve tasfiye memurları gibi organların genel kurulu toplantıya çağırmalarında 

karşılaşılacak bir durumdur. 

Genel kurulun gündeminde yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin açık bir 

düzenleme bulunmamasına rağmen, gündemdeki bir maddeyle yönetim kurulu üyesinin azli 

arasında doğrudan bir bağlantı olabilir. Bu durumda gündemde açık bir düzenleme 

bulunmamasına rağmen, genel kurulun yönetim kurulunu görevden alabilmesi olanaklıdır. 

Ortaklık işleriyle yeterli derecede ilgilenmemek, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlülüğün 

ihlali, birçok ortaklıkta üyelik nedeniyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik gibi sebepler haklı 

sebep teşkil eder. 

Görevden alınan üyenin, haksız yere görevden alınma durumunda ortaklıktan tazminat isteme 

hakkı saklıdır. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSTİFASI 

Yönetim kurulu üyeliği istifa ile de sona erer. İstifa, istifa eden yönetim kurulu üyesinin bu 

yoldaki irade açıklamasının ortaklığa ulaşmasıyla sonuç doğuran, tek taraflı bir işlemdir. 

İstifa sadece iç ilişkide hüküm ve sonuçlarını doğurur. Ayrıca durumun iyiniyetli üçüncü kişilere 

karşı ileri sürülebilmesi için tescil ve ilan edilmesi de zorunludur. 

İstifaya rağmen tescil ve ilan gerçekleşene kadar tek yönetim kurulu üyesinin yapacağı işlemler 

iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ortaklığı bağlar. 

İstifa suretiyle yönetim kurulu üyeliğinin sona erebileceğine ilişkin bir kural TTK’da yer 

almamaktadır. Bu durumda uygulama alanı bulan TBK m.512 düzenlemesi, istifa suretiyle de 

vekaletin ve dolayısıyla yönetim kurulu üyeliğinin sona ereceğini belirtmektedir. 
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C) MURAHHASA YETKİ DEVRİ VE TİCARİ TEMSİLCİ ATANMASI 

MURAHHASLARA YETKİ DEVRİ 

“Anonim ortaklık yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.” (TTK m.365) 

Kanunun saklı tuttuğu istisnalardan en önemlisi tasfiye memurlarıdır. Tasfiye memurları, 

ortaklığın tasfiye aşamasında yetkilidir ve tasfiye aşamasında ortaklığın – tasfiye amacıyla sınırlı 

olarak – idare ve temsil organıdır. 

Saklı tutulan kanuni istisnalardan bir diğeri murahhaslardır. Yönetim kurulu görev ve yetkilerini 

murahhaslara bırakabilir.  

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri, bir yönetim kurulu üyesine devredilirse, bu yönetim 

kurulu üyesine “murahhas üye” denir. Ancak aynı yetkinin, yönetim kurulu üyesi olmayan 

kişilere de devri olanaklıdır. Bu kişilere de “murahhas müdür” denir. 

Murahhas müdüre yetki devri durumunda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 

olması şarttır. (ÇİFT İMZA KURALI GEÇERLİDİR) 

Yönetim ve temsil yetkisi, murahhasa ayrı ayrı devredilmelidir. Yönetimin kısmen veya tamamen 

devri, temsil yetkisinin de devri de devri anlamına gelmez. Temsil yetkisi de devredilmek 

isteniyorsa bunun ayrıca belirtilmesi gerekir. 

Temsil yetkisinin devredilmediği, sadece yönetim yetkisinin devredildiği kişi murahhas sıfatını 

haiz olmaz. Her ikisinin birlikte devredilmesi gerekir. 

Murahhaslara yönetim kurulunun yetkilerinin devri için en önemli şart, böyle bir devre olanak 

sağlayan bir düzenlemenin ortaklık ana sözleşmesinde yer almasıdır. 

Ana sözleşmede yönetim ve temsil yetkisinin devrine ilişkin ayrı ayrı özel kural olmadıkça, 

yönetim ve temsil yetkisinin murahhasa devri olanaklı değildir. 

Murahhaslara yönetim yetkisinin devri için ayrıca yönetim kurulunca yazılı şekle tabi bir iç 

yönerge düzenlenmelidir. Bu iç yönergede, sadece yönetim şemasının belirlenmesi yeterli 

değildir. Aynı zamanda murahhasların yetki alanlarının açıkça tespit edilebilmesi bakımından 

karar ve atama yetkileri ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açıdan yönetime ilişkin esaslar da 

yer almaktadır.  

MURAHHASLARI SEÇME YETKİSİ, YÖNETİM KURULUNA AİTTİR. YÖNETİM KURULU BU YETKİSİNİ 

KARAR ALARAK KULLANIR. 

Kanundan veya ana sözleşmeden doğan bir görev ve yetkiyi, kanuna dayanarak başkasına 

devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede 

özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından SORUMLU 

OLMAZLAR. 

Yönetim kurulu, yetki ve görevlerini murahhasa devretse bile yine de kendisine kanunen 

münhasır olarak verilen görev ve yetkileri muhafaza eder. (Devredilemez yetkiler) 
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ANONİM ORTAKLIKTA TİCARİ TEMSİLCİ ATANMASI 

Anonim ortaklıkta ticari temsilci, YÖNETİM KURULU tarafından atanır. 

Ticari temsilcinin atanması, yönetim kurulunun DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ yetkileri 

arasındadır. 

Yönetim kurulu bu atamayı bir KARARLA gerçekleştirir. 

İç ilişkide ticari temsilci atanırken usulsüzlük yapılması, geçerli bir dış ilişki varsa, iyiniyetli 

üçüncü kişileri bağlamaz. Örneğin: 

İzmir’de gıda sektöründe çalışan bir anonim ortaklıkta yönetim kurulu A, B ve C’den 

oluşmaktadır. Ortaklardan A, kanuna uygun şekilde idare ve temsile görevlendirilmiş murahhas 

üye konumundadır. A, zamanla işlerin gelişmesi üzerine S’ye ticari temsilci olarak vekalet vermiş 

ve onu ortaklığın idare ve temsiliyle görevlendirmiştir. Bu vekaletnameye dayanarak S 

tarafından, Türkiye İş Bankası ile ortaklık için bir kredi sözleşmesi yapılmış ve 150.000 TL kredi 

alınmıştır. Kredinin geri ödenmemesi üzerine banka ortaklığa karşı takipte bulunmuştur. 

Ortaklıksa, A’nın tek başına böyle bir ticari temsilci atayamayacağını, atama için yönetim 

kurulunun yetkili olduğu gerekçelerini ileri sürerek yapılan takibe itiraz etmiştir. Banka da bunun 

üzerine mahkemeye başvurmuştur. 

A’nın, iç ilişkide usule uygun bir şekilde S’yi görevlendirmemiş olması bankayı ilgilendirmez. 

Yapılan işlem geçerleridir ancak A ortaklığa karşı sorumludur. Mahkeme anonim ortaklığın 

itirazını reddetmelidir. 

D) ANONİM ORTAKLIKTA TEMSİL 

ANONİM ORTAKLIK, YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YÖNETİLİR VE TEMSİL EDİLİR. 

Anonim ortaklıkta temsil yetkisinin kullanılması, anonim ortaklığın ticaret unvanı altında imzaya 

yetkili kimselerin (yönetim kurulu üyelerinin) imzalarının atılması demektir. 

Anonim ortaklık ana sözleşmesinde farklı bir kural getirilmemişse ve anonim ortaklık yönetim 

kurulu tek kişiden oluşmuyorsa, ÇİFT İMZA İLKESİ uygulanır. 

Yönetim kurulunun temsile yetkili üyeleri, yazılı bir işlemde imzalarını aynı anda ve aynı yerde 

atmak zorunda değillerdir. Aksine farklı zamanlarda ve farklı yerlerde de atabilirler. 

Temsilciler, ortaklık namına kendi adına üretilen güvenli elektronik imza ile de elektronik 

işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Çift imza kuralı, temsilcinin anonim ortaklık adına bir irade beyanında bulunma yetkisi 

anlamındaki AKTİF TEMSİLDE geçerli bir kuraldır. 

Buna karşılık PASİF TEMSİLDE, yani temsilcinin anonim ortaklık adına yöneltilen irade beyanlarını 

kabul etmeye yetkili olması bakımından, tek bir yönetim kurulu üyesi de pasif temsil yetkisine 

sahiptir. 

Temsil yetkisi bulunmayan veya çift imza kuralı uygulanan durumlarda tek imza ile 

gerçekleştirilen işlemler bakımından yetkisiz temsil kuralları uygulanır. Ortaklık bu işlemlere açık 

veya örtülü olarak onay verirse, yapılan işlem yine ortaklığı bağlar. 
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E) ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK VE İFLASIN 

ERTELENMESİ 

ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYENİN YİTİRİLMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

Anonim ortaklık, yaptığı faaliyetler sonucunda kar edebileceği gibi zarar da edebilir. Mali 

durumun bozulmasının, şiddetine göre üç olasılıkla karşılaşılır: 

TTK m.376/1’e göre, son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının 

karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel 

kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

Bu olasılıkta, alacaklıların haklarını zarara uğratacak bir sorun söz konusu olmadığından 

alacaklılara, ortaklığa yönelik bir müdahale olanağı tanınmamıştır. 

İyileştirme Tedbiri: Ortaklığın gelir elde etme gücünü yeniden kazandıran, zararlar sonucunda 

sermaye ve kanuni yedeklerde ortaya çıkan kayıpları kısa, orta ve uzun vadede tamamen 

ortadan kaldıran ve dolayısıyla ortaklığın sağlıklı yaşamasını güvence altına alan tedbirlerdir. 

Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan iyileştirme taleplerinden hangisinin 

uygulanacağına bizzat genel kurul karar verecektir. 

İyileştirme tedbirleri, gerçek ve gerçek olmayan iyileştirme tedbirleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Gerçek iyileştirmede, ortaklığa bir kaynak akışı söz konusudur. Gerçek olmayan ilişkide ise 

herhangi bir kaynak akışı söz konusu olmaz. 

Sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin kapatılması, iştiraklerin satışı… 

Genel kurul hiçbir şekilde yöneticilerin önerileriyle bağlı değildir. Aksine genel kurul, yönetim 

kurulunun sunduğu sermaye artırımı yerine gerçek olmayan şekli iyileştirme tedbirlerine de 

karar verebilir. Hatta sermaye kaybı durumunda genel kurul, yönetim kurulu üyelerini azledebilir 

veya daha fazla zarar etmemek için ortaklığın feshine karar verebilir. 

İkinci olasılık da TTK m.376/2’de düzenlenmiştir. Buna göre, yönetim kurulu, sermayesinin 

2/3’ünün karşılıksız kalması halinde de genel kurulu derhal toplantıya çağırmalıdır. Bu durumda 

toplanan genel kurul, şu iki karardan birisini alır: 

1) Sermeyenin üçte biriyle yetinme 

2) Sermayenin tamamlanması 

Şayet genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme yönünde bir karar alırsa, ortaklık sermaye 

azaltılmasına gider ve zarar ortaklığın bünyesinden atılır. Ancak bu durumda ortaklığın en 

azından TTK m.332’de öngörülen oranda sermayeye sahip olması (esas sermaye sisteminde 

50.000 TL, kayıtlı sermaye sisteminde 100.000 TL) gerekir. 

Buna karşılık genel kurul, sermayenin tamamlanması doğrultusunda karar alırsa, azalan sermaye 

kadar veya ondan daha fazla sermaye artırımı yapılması veya bilanço açıklarının ortakların 

tamamınca veya bazıları tarafından kapatılması ya da bazı alacaklıların alacaklarından 

vazgeçmesi söz konusu olur.  

Şayet genel kurul, bu iki karardan birini almamışsa ortaklık kendiliğinden sona erer. 
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ANONİM ORTAKLIKTA BORCA BATIKLIK, İFLAS VE İFLASIN ERTLENMESİ 

Üçüncü olasılık, TTK m.376/3’te düzenlenmiştir. Bu olasılık, borca batıklık ihtimalidir. 

Anonim ortaklıkta, ortaklığın mevcut ve alacaklıların ortaklık borçlarını karşılamaya yetmemesi 

durumunda, borca batıklıktan söz edilir. Borca batıklık, sermaye ortakları ve kooperatifler 

bakımdan iflas sebebi olarak öngörülmüştür. 

Şayet ortaklığın borca batık durumda olduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa yönetim kurulu, 

aktifler hem muhtemel satış fiyatları üzerinden hem de işletmenin devamlılığı esasına göre bir 

ara bilanço düzenler. 

Borca batıklık durumunda, sermaye azaltılması yoluna gidilerek, bu borca batıklığın tamamen 

giderilmesi olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kanun koyucu, borca batıklık durumunda 

yönetim kuruluna başka bazı yükümlülükler yüklemiştir: 

Ortaklığın borca batık olduğunun anlaşılması halinde, yönetim kurulu bu durumu ortaklık 

merkezi olan yer asliye ticaret merkezine bildirir ve ortaklığın iflasını ister. 

Bu şekilde borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması, yönetim kurulunun 

devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri arasında sayılmıştır. 

Ortaklık tasfiye aşamasındaysa, borca batıklık bildirimi yapma yükümü tasfiye memurlarına aittir 

Şayet ortaklık borca batık olmasına rağmen, söz konusu bildirim, yönetim kurulu veya tasfiye 

memuru tarafından yapılmamışsa bundan sorumlu olacaklardır. 

Mahkemeye başvurma yetkisi YÖNETİM KURULUNA, TASFİYE MEMURLARINA ve ORTAKLIK 

ALACAKLILARINA tanındığında, anonim ortaklık ortaklarının mahkemeye başvurarak, ortaklığın 

iflasını istemesi olanaksızdır. 

TTK m.377’ye göre, yönetim kurulunun veya herhangi bir alacaklısının başvurusu üzerine iflas 

ertelenebilir. İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan bir sermaye ortaklığının mali 

durumunun iyileştirilmesinin olanaklı olması halinde, o ortaklığın iflasının engellenmesini 

sağlayan bir kurumdur. Böylelikle mali bakımdan güçlüğe düşmüş ancak bunu aşabilecek anonim 

ortaklığa, bir şans daha verilmesi ve kurulu düzenin bozulmaması amaçlanmıştır. 

Ortaklığın mali durumunun iyileştirilmesinin olanaklı olduğuna ilişkin bir İYİLEŞTİRME PROJESİNİ 

de sunulması zorunludur. İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil nesnel ve 

gerçek kaynaklar ve önemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma 

sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir. Bu belgeler, iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte 

sunulur. 

Sunulan proje ciddi ve inandırıcı bulunursa ve ortaklık iflas ertelemeye layıksa, mahkeme iflasın 

ertelenmesine karar verir. İflas erteleme talebi üzerine ortaklığın yönetimi kayyıma bırakılır. 

İflas erteleme kararıyla birlikte ortaklık aleyhine yapılan tüm takipler durur ve artık kural olarak 

ortaklığa karşı takip yapılamaz. 

İflasın ertelenmesi azami bir yıl için yapılabilir. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir. Bu süreler 

sonunda ortaklığın iyileşmesi olanağı olmazsa, bu durumda mahkemece yine iflas kararı verilir. 
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F) ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI 

Anonim ortaklığın kendi paylarını iktisap etmesi demek, yeni bir ortak tarafından esas sermaye 

payları iktisap edilene kadar kendi kendisine bizzat katılması demektir.  

Anonim ortaklığın kendi paylarını iktisap etmesi, kanun koyucu tarafından bazı şartlara 

bağlanmıştır. Ancak bu şartlar gerçekleşmese bile yine de payların iktisabı geçerli olur. Fakat bu 

durumda iktisap edilen payların daha kısa sürede elden çıkartılmaları gerekir ve böyle iktisaplar 

yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğurabilir. 

Ortaklık, pay bedellerinin ödenmesi durumunda, kendi paylarını ivazsız olarak da iktisap edebilir. 

Ancak ivazsız iktisap edilen bu payların %10’u aşan kısmı, ortaklık için herhangi bir kaybol yol 

açmadan devirleri mümkün olur veya olmaz her durumda iktisaplarından itibaren üç yıl içinde 

elde çıkartılır. 

Ortaklık kendi paylarını iktisap ederse, bu paylara düşen bedelsiz paylara da edebilir. Ancak bu 

paylar bunun dışında herhangi bir ortaklık hakkı tanımaz. 

G) ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI 

ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULUNUN ÜYELERCE TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 

Anonim ortaklıkta yönetim kurulu, kurul olarak çalışır ve fiilen toplantı yaparak karar alır. 

Kurul olarak çalışma, çağrı ile gündem bağlamında yetersayılara uyarak toplanmak, konuları ve 

önerileri müzakere ederek karar almak, kararları yazılı hale getirmek, imzalamak ve karar 

defterine geçirmek demektir. 

Anonim ortaklıkta yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, BAŞKANIN görevidir. 

Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını YAZILI ve 

GEREKTİRİCİ SEBEPLERİ de belirterek isteyebilir. 

Şayet başkan, üyelerin kanuna uygun şekilde yapılan başvurusunu reddederse, üyeler de 

yönetim kurulunu bizzat toplantıya çağırabilirler. 

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, KARAR VE TOPLANTI YETERSAYISI 

Anonim ortaklıkta yönetim kurulunun birden fazla üyeden oluşması durumunda, yönetim kurulu 

fiziken veya elektronik ortamda toplantı yaparak karar alabileceği gibi sirküler tipi karar alma 

yoluyla da karar oluşturabilir. 

Fiziken veya elektronik ortamda toplantı yaparak karar alınması durumunda, yönetim kurulu üye 

tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğuyla alır. 

Yönetim kurulu üyeleri, oylarını şahsen kullanmalıdırlar. Oyların bir temsilci vasıtasıyla 

kullanılması olanağı yoktur. 

Sirküler tipi karar alma bakımındansa en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı karar 

alınması bakımından yeterlidir.  

Sirküler tipi karar alma metodunun uygulanabilmesi için üyelerden hiçbiri toplantı yapılması 

isteminde bulunmamalıdır. Aynı zamanda karar önerisi tüm yönetim kurulu üyeleri yapılmalıdır. 
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H) BİLGİ ALMA VE MALİ HAKLAR 

ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULUNUN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 

Her yönetim kurulu üyesi, ortaklığın tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, 

inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya 

belgenin yönetim kuruluna getirilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması 

veya herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez. 

Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının izniyle, 

şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi 

alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanından, şirket 

defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. 

Başkan bir üyenin, bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün 

içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, 

şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi 

dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir. 

Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz, 

şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Yönetim kurulu başkanının bu isteminin reddedilmesi 

hâlinde başkan, dördüncü fıkraya göre mahkemeye başvurabilir. 

ÜYE, BAŞKANA; BAŞKAN YÖNETİM KURULUNA BAŞVURMALIDIR! 

Esas sözleşme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir.  

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI 

Yönetim kurulu üyelerine, TUTARI ORTAKLIK ANA SÖZLEŞMESİLE veya GENEL KURUL KARARIYLA 

belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. 

Ücret, belirli dönemlerde yönetim kurulu üyelerine ödenir. Ücret miktarı, ana sözleşmeyle 

öngörülebileceği gibi genel kurur kararıyla da belirlenebilir. Ücret miktarının belirlenmesi, genel 

kurur kararıyla yönetim kuruluna bırakılamaz.  Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi, 

ortaklığın kar elde edip etmemesine bağlı değildir. 

Yönetim kurulu üyelerine ikramiye ödenmesi de mümkündür. Hatta bazı durumlarda ortaklık 

zarar etse bile ikramiye ödenebilir. (krizden başarıyla çıkartan yönetim kuruluna ikramiye) 

Ortaklık ana sözleşmesinde kural yer almadan, sadece genel kurul kararı alarak yönetim kurulu 

üyelerine kardan pay verilebilmesi olanaklı değildir.  

Ana sözleşmede yönetim kurulu üyelerine pay alma olanağı sağlanmış fakat oranı 

belirlenmemişse, genel kurul tarafından hem dağıtım oranına hem de kar payı dağıtımına ilişkin 

karar alınması zorunludur. 

Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu toplantılarına katılmaları karşılığında her 

toplantı başına ödenen ücrettir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının, ortaklık ana 

sözleşmesinde düzenlemesi zorunlu değildir. Bu durumda genel kurur alarak da yönetim kurulu 

üyelerine huzur hakkı tanınabilir. 
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I)ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞI 

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

bir işlem yapamaz. 

Şayet böyle bir işlem yaparlarsa, yapılan bu işlem askıda hükümsüzdür. 

Sonradan genel kurul, işleme icazet vermek suretiyle yapılan işlemi geçerli hale getirebilir. 

Şayet işlem bu şekilde geçerli olmamış ve ortaklık tarafından yönetim kurulu üyesine herhangi 

bir ödeme yapılmışsa, yapılan bu ödemeler sebepsiz zenginleşme ilke ve esaslarına göre geri 

alınabilir. 

İ)YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 

ORTAKLARIN VE ORTAKLIĞIN DAVA HAKKI 

Yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal 

ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri 

zarardan sorumludurlar.  

Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları bakımından bulunması gereken unsurlar: 

HUKUKA AYKIRILIK – KUSUR – ZARAR – İLLİYET BAĞI 

Anonim ortaklığa, yönetim kurulu üyelerinin hukuka aykırı ve kusurlu davranışlarla verdikleri 

zararlar nedeniyle ORTAKLIK, ORTAKLAR veya ALACAKLILAR sorumluluk davası açabilir. 

Dolaylı zararlar nedeniyle açılacak davalarda davanın asıl zarar gören ortaklık tarafından açılması 

gerekmektedir. Ortaklar da bu durumda dava açabilirler. Ancak ortakların açacağı bu davada 

hükmolunan tazminat ortaklığa verilir. 

FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL 

Anonim ortaklıkta birden fazla yönetim kurulu üyesi bulunması halinde, farklılaştırılmış teselsül 

ilkesi uygulanır. 

FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL İLKESİ çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri, DIŞ İLİŞKİDE, kusurları 

oranına ve durumun gereklerine göre MÜTESELSİLEN sorumludurlar. 

Farklılaştırılmış teselsül, iç ilişkide uygulama alanı bulmaz. 

Ortaklığa murahhas atanmışsa yine bu ilkenin uygulanması mümkün değildir. 

Davacı birden çok sorumlu kişiyi, zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hakimin aynı 

davada her bir davalının (kusuruna ve durumun gereklerine göre) tazminat borcunu 

belirlemesini isteyebilir.  

Hâkim karar verirken, sadece yönetim kurulu üyelerinin kusurlarına göre değil, yönetim kurulu 

üyelerinin ücreti, ortaklık içerisindeki hiyerarşik durumu ve diğer bütün halleri göz önünde 

tutacaktır. 
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ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ SONA 

ERMESİ 

Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları iki durumda sona erer: 

1) ZAMANAŞIMI 

Kanun koyucu zamanaşımı süresi olarak üç süre öngörmüştür: 

Sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı: 

1)Davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl 

2)Her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl 

3)Yapılan fiil cezayı gerektirir ve TCK’ya göre daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunursa, 

tazminat davasında da bu zamanaşımı uygulanır. 

Zamanaşımı, davalı yönetim kurulu üyeleri tarafından defi şeklinde ileri sürülebilir. Zamanaşımın 

durması ve kesilmesi bakımından TBK’nın genel hükümleri uygulanır. Zamanaşımı süresinin, 

sözleşmeyle değiştirilmesi olanağı yoktur. 

2) İBRA 

Menfi borç niteliğindeki ibra, genel kurulun DEVREDİLEMEZ yetkileri arasındadır ve açık ya da 

örtülü olarak gerçekleştirilebilir. 

İbra kararı iç ilişkiyle ilgili olduğundan alacaklıların açacağı sorumluluk davalarına etkisi yoktur. 

Oysa genel kurulun ibra kararı, ortaklığın açacağı sorumluluk davalarını – kural olarak – 

tamamen ortadan kaldırır. 

Ortakların dolaylı zararlar nedeniyle açacakları sorumluluk davaları bakımından, ibraya olumlu 

oy veren veya ibra kararını bilerek pay iktisap eden ortakların dava hakkı, ibra kararı alınması ile 

birlikte – kural olarak – ortadan kalkar. 

Buna karşılık diğer pay sahiplerinin dolaylı zararlar sebebiyle dava açma hakları, ibra tarihinden 

itibaren hak düşürücü nitelikteki altı aylık sürenin geçmesiyle düşer. 

Ortaklık genel kurulu, haksız bir şekilde ibra kararı vermezse, bu durumda yönetim kurulu üyeleri 

ibra için menfi tespit davası niteliğindeki ibra davası açabilirler. Bir örnekle açıklamak gerekirse: 

İzmir’de kurulu bulunan, kamyon yedek parça ve servisle uğraşan bir anonim ortaklığın, yapılan 

genel kurul toplantısında, gündemin ilk maddesi olan ortaklığın yıllık bilançosunun kabulü genel 

kurul tarafından onaylanmış ancak aynı toplantıda gündemdeki diğer madde yönetim kurulu 

üyelerinin ibrası ekseriyetle alınan bir kararla kabul edilmemiş ve yöneticiler ibra 

edilmemişlerdir. 

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurur kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, 

yönetim kurulu üyesinin ibrası sonucunu doğurur. Ancak olayda, aynı toplantının gündeminde 

yer alan diğer madde olan, yönetim kurulu üyelerinin ibrası kabul edilmemiştir. Bu durumda 

yönetim kurulu üyeleri ibra edilmemiş olurlar. Çünkü gündemde ayrı bir madde bulunduğunda, 

ibra o maddede görüşülecektir ve bilançonun onaylanması kararı ibra kararı niteliğinde değildir. 
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4. ANONİM ORTAKLIKTA DENETİM 

A)TTK’NIN DENETİM SİSTEMİ, BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ŞAHSI VE ATANMASI 

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ŞAHSI VE GENEL KURUL TARAFINDAN ATANMASI 

Bütün anonim ortaklıklar denetime tabiidir. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 

ortaklıklar, TTK m.398 vd. düzenlenen bağımsız denetim sistemini uygulamak zorundadırlar. 

Buna karşılık Bakanlar Kurulunca belirlenen ve bağımsız denetime tabi olan anonim ortaklıklar 

dışında kalan diğer anonim ortaklıklar denetim bakımından TTK hükümlerine tabi değillerdir. 

Bunların tabi olacakları denetim sistemleri yine Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bir 

yönetmelikle düzenlenecektir. 

a. Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası 

b. Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası 

c. Çalışan sayısı 200 ve üstü 

Şayet bir anonim ortaklık tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte bu üç ölçütten 

en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşarsa, takip eden hesap döneminden 

itibaren bağımsız denetime tabi olur ve TTK m.398 vd. kurallarına göre denetlenir. 

Buna karşılık bağımsız denetime tabi bir anonim ortaklık, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait 

sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalır ya da bir hesap döneminde söz konusu 

ölçütlerden en az ikisinin yüzde yirmi veya daha fazla altında kalırsa, takip eden hesap 

döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır. 

Bağımsız denetime tabi bir anonim ortaklığın denetimi,  

1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mavi Müşavirlik Kanuna göre ruhsat 

almış, 2) 

2) Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve  

3) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler 

ve/veya  

4) Ortakları bu kişilerden oluşan sermaye ortaklığınca  

Gerçekleştirilebilir. 

Denetçi, kural olarak GENEL KURUL tarafından ve her yıl için atanır. 

Denetçilerin seçimi ve görevden alınması genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında. 

Denetçinin genel kurulca her faaliyet döneminde ve her halde görevine yerine getireceği faaliyet 

dönemi bitmeden seçilmesi gerekir. Yoksa denetçinin yeniden seçilmeden, bir faaliyet dönemini 

aşkın olarak görev yapması olanağı bulunmamaktadır. 

Bu yasağa aykırı olarak davranılır, önceki yılın denetçisi tekrar seçilmeden göreve devam eder ve 

denetim raporu ile diğer raporu düzenlerse, düzenlediği bu raporların tamamı yok hükmündedir. 

Denetçi, bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bunun sonucu olarak, denetlenecek ortaklığın yöneticisi 

veya çalışanı olan veya denetçi olarak atanmasından önce üç yıl içinde bu sıfatı taşıyan kişiler 

denetçi olarak SEÇİLEMEZLER. Buna rağmen seçilmezlerse atama kararı geçerli olmaz, batıldır. 
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MAHKEMECE DENETÇİ ATANMASI 

Kural olarak denetçi, genel kurul tarafından atanır. Ancak istisnai durumlarda mahkemece de 

denetçi seçilebilmesi olanaklıdır.  

Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar genel kurul tarafından denetçi seçilememişse: 

- Yönetim kurulunun 

- Tüm yönetim kurulu üyelerinin 

- Herhangi bir pay sahibinin 

İstemi üzerine, ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince denetçi 

atanabilir. 

Kanun, ortaklığın denetçisinin; Görevi reddetme, Genel kurulun denetçi seçimi kararının iptali 

veya butlanı gibi nedenlerle bulunamaması durumunda yine yukarıda sayılan kişilerin istemi 

üzerine mahkemece atanabileceğini belirtmektedir. 

Ayrıca denetçinin şahsındaki haklı sebepler nedeniyle mahkemece azledilebilmesi ve yerine 

kanuni şartları haiz yeni bir denetçinin seçilebilmesi de olanaklıdır. Bu durumda başvurunun: 

- YÖNETİM KURULU 

- AZINLIK ORTAKLAR 

Tarafından yapılması gerekir. 

Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içerisinde açılmalıdır. Bu süre, hak düşürücü bir süredir. 

Azınlığın bu davayı açabilmesi için: 

- Denetçi seçiminde genel kurulda olumsuz oy vermesi 

- Oyunu genel kurul toplantı tutanağına geçirtmesi 

- Seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan 

beri ortaklığın pay sahibi sıfatını taşıyor olması 

Gerekir.  

Denetçiyi, haklı bir sebeple azleden mahkeme, yeni bir denetçi seçiminde özgürdür. Bu özgürlük 

iki anlama gelir: 

1) Hâkim, azlettiği denetçinin yerine yenisini atamak zorunda değildir. Örneğin, anonim 

ortaklıkta bir değil iki denetçi var, onlardan birisi azledilmiş ancak denetleme geri kalan 

denetçi tarafından tek başına kolaylıkla gerçekleştirilebilecekse, bu durumda hâkim yeni 

bir denetçi atamayabilir. 

2) Hâkim, denetçinin seçimi bakından da özgürdür. Ancak seçilecek denetçinin, kanuni 

nitelikleri taşıması zorunludur. 

Denetçiyi atayan mahkeme, onun ücretini de belirlemelidir. 

Mahkemece verilen azil ve atama kararının kesin olduğuna ilişkin bir düzenleme TTK’da yer 

almamaktadır. 



54 
 

B) DENETLEMENİN KAPSAMI VE KAPSAMINA UYGUN DENETLEME YAPMAYAN 

DENETÇİYE KARŞI UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR 

Anonim ortaklıkta denetçi, ortaklık finansal tablolarının ve yönetim kurulunun yıllık raporunun 

kanuna, ana sözleşmeye veya Türkiye Denetim Standartlarına uygun olup olmadığını özenle 

denetlemek zorundadır. Bu yükümlülüğün ihlali, kendisinin sorumluluğu ve genel kurul 

tarafından görevden alınmasını gerektirir. 

Denetçinin görevden alınması, genel kurulun devredilemez yetkileri arasındadır.  

Genel kurul, gündemde ilgili bir madde varsa örneğin denetçi raporunun görüşülmesi gündeme 

dahilse veya haklı sebeplerin gerçekleşmesi halinde denetçiyi görevden alabilir. 

Bir anonim ortaklık, bağımsız denetime tabi olmasına rağmen kanuna uygun nitelikleri haiz bir 

denetçi atayarak, finansal tabloları ve ortaklık yönetim kurulu tarafından düzenlenen yıllık 

faaliyet raporunu denetimden geçirtmemişse, bu durumda bunlar DÜZENLENMEMİŞ sayılır. 

C) DENETÇİ RAPORLARI VE GÖRÜŞ YAZISI 

DENETÇİ RAPORU: Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, 

gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak 

hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler. 

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN DENETLEME RAPORU: Ayrı bir 

rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet 

raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe 

uygunluğu açısından değerlendirilir. 

Risklerin erken teşhisi komitesi varsa, bunun yapısı ve uygulamalarıyla ilgili olarak da ayrı bir 

rapor hazırlamak zorundadır. 

Raporlarda söz konusu olabilecek bir içerik eksikliği veya hiç düzenlenmeme, sadece raporun 

değil, denetimin eksikliği, yetersizliği ve kanuna aykırılığı anlamına gelir. 

Görüş yazısı, denetçi tarafından düzenlenen, denetim sonuçlarını belirten bir yazılı belgedir ve 

TTK m.402’de öngörülen raporlardan tamamen farklıdır. 

1) Olumlu Görüş Yazısı 

2) Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı 

3) Görüş Vermekten Kaçınma 

4) Olumsuz Görüş Yazısı 

Olumsuz görüş yazısı ve görüş yazısı vermekten kaçınma durumunun hüküm ve sonuçları aynıdır. 

Buna göre, yönetim kurulu görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren DÖRT İŞ GÜNÜ 

içerisinde genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul yeni yönetim kurulunu seçer. Yeni 

yönetim kurulu ALTI AY içerisinde usule uygun yeni finansal tablolar hazırlatır ve bunları 

denetleme raporuyla birlikte genel kurula sunar. 

Ayrıca olumsuz görüş veya görüşmekten yazısı vermekten kaçınma durumunda, yönetim kurulu 

mahkemeye başvurarak olumlu görüş verilmesi gerektiğinin karara bağlanmasını isteyebilir. 
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5. ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL 

A)GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI VE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL 

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURULUN TOPLANTILARINA İLİŞKİN AYRIMLAR VE 

GENEL KURULUN YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 

Ortaklar, genel kurula elektronik ortamda katılıp, oy kullanabilirler ve genel kurur kararına 

iştirak edebilirler.  

Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 

açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 

Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplantılar yapar.  

Ortaklık genel kurulu olağan toplantısını, HER FAALİYET DÖNEMİ SONUNDAN İTİBAREN ÜÇ AY 

içerisinde gerçekleştirir.  

Önemli huşuların varlığı durumunda genel kurulun olağanüstü toplantı yapabilmesi de 

olanaklıdır. Olağan genel kurul toplantılarından farklı olarak olağanüstü genel kurul toplantıları, 

GEREKTİĞİ takdirde yapılır; belirli zamanları yoktur. 

Anonim ortaklığı toplantıya davet edebilecek kişi ve organlar: 

1) YÖNETİM KURULU 

Yönetim kurulu, genel kurulu hem olağan hem olağanüstü toplantıya çağırabilir. Hatta genel 

kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.  

Yönetim kurulu tek bir kişiden oluşuyorsa, genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi o kişiye aittir. 

Buna karşılık yönetim kurulu birden fazla kişiden oluşuyorsa, bu durumda bir yönetim kurulu 

kararına ihtiyaç vardır.  

ANONİM ORTAKLIKLARDA – LİMİTED ORTAKLIKLARDAN FARKLI OLARAK – YÖNETİM KURULU 

BAŞKANINA, GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YETKİSİ TANINMAMIŞTIR! 

2) TEK BİR PAYA SAHİP ORTAKLAR 

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. 

3) YÖNETİM KURULU YERİNE GEÇEN KAYYIM VEYA İFLAS İDARESİ 

4) TASFİYE MEMURLARI 

5) AZINLIK ORTAKLARI 

Yetkisiz kişiler – örneğin denetçi gibi – genel kurulu toplantıya çağırırlarsa, çağrı GEÇERSİZDİR; bu 

durumda alınan genel kurul kararı yoklukla sakattır. 

ANCAK BÜTÜN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIRSA, TTK M.416’NIN OLUŞMASI 

DURUMUNDA, ORTAKLARIN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KARAR ALMASI OLANAKLDIR. 
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GENEL KURULUN AZINLIK TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 

Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, 

yönetim kurulundan, YAZILI olarak GEREKTİRİCİ SEBEPLERİ ve GÜNDEMİ BELİRTEREK , 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. 

Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. 

Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurulu en geç 45 gün içerisinde toplamalıdır. 

45 günlük sürenin başlama anı, yönetim kurulunun karar alma anıdır.  

Şayet yönetim kurulu bu süre içerisinde toplantı yapılmasını sağlamazsa, bu durumda toplantıya 

çağrı, istemde bulunan azınlık ortaklarca yapılabilir. (Mahkemeye başvurmasına gerek yok) 

Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış 

olmalıdır. 

Yönetim kurulu, azınlık pay sahiplerinin istemlerini kabul etmez veya yedi iş günü içerisinde 

olumlu cevap verilmezse, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya 

çağrılmasına, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. 

Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı 

yapmak üzere bir kayyım atar. 

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMANIN ŞEKLİ 

Elektronik ortamda genel kurul yapılması durumu dışında genel kurullar fiziken yapılırlar. Yani 

genel kurulunun karar alabilmesi için fiilen, ortakların katılımıyla toplantı yapması gerekir. 

Genel kurulun kanuna ve ortaklık ana sözleşmesine uygun olarak toplantıya davet edilmesi de 

gerekir. İster olağan ister olağanüstü olsun, yapılacak her genel kurul için usulüne uygun çağrı 

yapılmalıdır. 

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.  

Usulüne uygun çağrı yapılmazsa alınan genel kurul kararları, yoklukla sakattır.  

ANCAK BÜTÜN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIRSA, TTK M.416’NIN OLUŞMASI 

DURUMUNDA, ORTAKLARIN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KARAR ALMASI OLANAKLDIR. 

Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu 

yerde toplanır. 



57 
 

ÇAĞRISIZ GENEL KURUL 

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 var olduğu 

sürece karar alabilirler. 

Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme 

hükmü geçersizdir. Çağrısız genel kurulda herhangi bir ilan ve ortaklara bildirim yapılmadığından 

gündem de ilan edilmemektedir. 

Çağrısız bir genel kuruldan söz edebilmek için temel koşul, BÜTÜN PAY SAHİPLERİ VEYA 

TEMSİLCİLERİNİN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASIDIR. ORTAKLARDAN BİRİ BİLE TOPLANTIYA 

KATILMAMIŞSA, ÇAĞRISIZ GENEL KURULDAN SÖZ EDİLEMEZ! BÖYLE BİR TOPLANTIDA ALINAN 

KARARLAR YOK HÜKMÜNDEDİR! 

Ayrıca çağrısız genel kuruldan söz edilmek için ORTAKLARDAN HİÇBİRİSİNİN BU ŞEKİLDE 

TOPLANMAYA İTİRAZDA BULUNMAMASI GEREKİR. 

Çağrısız olarak toplantı yapılmasına itiraz, herhangi bir şekle bağlı değildir. Sözlü olabileceği gibi 

en başta toplantıyı terk etmek suretiyle örtülü de olabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen bir itirazdan 

sonra, artık genel kurul toplantısına devam edilemez ve karar alınamaz. Buna rağmen toplantı 

yapılır ve karar alınırsa, bu kararlar hiçbir hüküm ifade etmez. Yani özetlemek gerekirse: 

HER ORTAĞIN, ÇAĞRISIZ GENEL KURULU VETO ETME HAKKI VARDIR! 

Bir örnekle açıklamak gerekirse: 

Bir anonim ortaklıkta beş ortak bulunmaktadır. Ortakların tamamı da nama yazılı paya sahiptir. 

Ortaklardan A ve B, yönetim kurulunu teşkil etmektedir. Ortaklar olağan genel kurulu 

toplantısına çağrılır. Ancak ortak D’ye, sekreterin dalgınlığı nedeniyle herhangi bir davet 

gönderilmez. Bu rağmen ilgili bir ortak olan D, ortaklığın internet sitesinde ilanı görür, kendisine 

tebligat yapılmamasına rağmen toplantıya katılır. İlan edilen ve diğer ortaklara bildirilen 

gündeme göre toplantının ilk maddesi yeni yönetim kurulunun seçimidir. Toplantıda C ve E 

yönetim kuruluna seçilir. Diğer madde olay sermayenin arttırılması maddesi görüşülürken ortak 

D toplantıdan ayrılır.  Diğer ortaklar toplantıya devam ederek, sermayenin bir kat arttırılmasına 

karar verir.  

Öncelikle olayda D’ye usulüne uygun çağrı yapılmamıştır. Çünkü kendisine iadeli taahhütlü 

mektupla çağrı yapılması gerekirdi. Ancak buna rağmen D, toplantıya katılmıştır. Böylelikle TTK 

m.416’nın şartları oluşmuştur.  

D, toplantıda yönetim kurulu seçimine katılmış ve o ana kadar herhangi bir itirazda 

bulunmamıştır. Sermaye arttırılması maddesinin görüşülmesi esnasında ise toplantıyı terk 

etmiştir. Bu şekilde toplantıyı terk etmesi onun çağrısız genel kurul şeklinde toplantı yapılmasına 

itiraz ettiği anlamına gelmektedir. Bu andan itibaren karar alınamaz. Ancak o ana kadar alınan 

kararlar geçerlidir. Dolayısıyla ortaklığa, yönetim kurulu olarak C ve E seçilebilirler. Buna karşılık 

genel kurul sermaye artırımı kararı alamaz. Alırsa bu karar yok hükmündedir. 
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B) PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULA KATILMASI 

Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları 

şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi genel kurulda 

hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler. 

Kuruluşu izne tabi anonim ortaklıkların genel kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer ortaklıklar bakımından ise kural şöyledir: 

Gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet 

konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür 

değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunmalıdır. 

Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantısına katılması zorunlu fakat katılmamışsa, alınan genel 

kurul kararı yok hükmündedir. 

Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı 

bulunan pay sahipleri katılabilir. (Ortaklar) 

Yönetim kurulu, genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, 

Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı pay sahipleri çizelgesine göre düzenler. 

Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini 

düzenlerken, pay defteri kayıtlarını esas alacaktır. Pay defterine: 

- Senede bağlanmamış pay sahipleri 

- Nama yazılı pay senedi sahipleri 

- İlmühaber sahipleri 

Kaydedilecektir. 

Hamiline yazılı paylar bakımındansa özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre: 

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu 

senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul 

toplantısına katılabilirler. 

Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını 

ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler. 

Genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan 

önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. 

Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay 

miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya 

çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir. 

Adı hazır bulunanlar listesinde yer alan gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin 

temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 
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C) AZINLIĞIN TALEBİ İLE GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ 

Anonim ortaklıkta azınlık, GEREKÇELERİNİ BELİRTEREK ve bu gerekçeleri GENEL KURUL TOPLANTI 

TUTANAĞINA GEÇİRTEREK finansal tabloların ve bununla bağlantılı konuların görüşülmesinin bir 

ay sonraya bırakılmasını isteyebilir. 

Finansal tabloların görüşülmesiyle bağlantılı diğer gündem maddelerine örnekler: 

- Karın belirlenmesi ve dağıtılması 

- Yönetim kurulunun yıllık raporu ve ibrası 

Azınlıktan kasıt, sermayenin onda biri, halka açık anonim ortaklıklarda bu oranın yirmide bir 

olduğudur. 

Azınlık erteleme hakkını kullanırsa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konularda genel 

kurul artık bir karar alamaz. Gündemde yer alan bu madde, TOPLANTI BAŞKANININ KARARIYLA 

bir ay sonraya bırakılır. 

Azınlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra, finansal tabloların görüşülmesinin tekrar geri 

bırakılması, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçirilmiş noktaları hakkında ilgililer 

tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olmasına bağlanmıştır yani 

azınlık hiçbir gerekçe göstermeksizin keyfi ve soyut olarak finansal tabloların görüşülmesini 

erteletemez. 

Yönetim kuruluna seçilecek kişilerin tamamı yeni kişilerden oluşuyorsa finansal tabloların 

görüşülmesinin ertelendiği toplantıda yönetim kurulu üyelerinin seçilebilmesi olanaklıdır. 

Yönetim kurulu üye adlarının bir kısmı veya tamamı önceki faaliyet döneminde de aynı görevi ifa 

etmişlerse bunların ertelemeye rağmen aynı genel kurum toplantısında tekrar yönetici olarak 

seçilmeleri sakıncalıdır ve alınan bu karar iptal ettirilebilir.   

Erteleme kararı üzerine bir ay sonra yeni bir genel kurul toplantısı yapılacaktır. Bu genel kurul 

toplantısına da pay sahipleri usulüne göre çağrılacaktır. 

İkinci toplantıda da azınlık erteleme talebinde bulunursa iki olasılık karşımıza çıkar: 

1) Azınlığa finansal tabloların itiraza uğrayan ve genel kurum toplantı tutanağına geçirilen 

noktaları hakkında hiç bilgi verilmemesidir. Bu durumda azınlık talep ederse yine 

toplantının ertelenmesi gerekir. İncelenen bu olasılıkta, azınlığın talebi bakımından genel 

kurul yine bir görüşme ve oylama yapamaz. 

2) Azınlığın belirttiği noktalar hususunda ilgililerce açıklama yapılması ancak yapılan bu 

açıklamaların yeterli olmamasıdır. Kanun burada azınlık tarafından finansal tablolarda 

itiraz edilen hususlar hakkında ilgililerce DÜRÜST HESAP VERME ÖLÇÜSÜ İLKELERİ 

uyarınca cevap verilmemesini tekrar erteleme nedeni olarak değerlendirmektedir. 

Şayet genel kurum, talebi haksız bir şekilde reddederse, genel kurulun bu karına karşı iptal 

davası açılabilir. 
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D) PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA TEMSİLİ 

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULLARINDA PAY SAHİPLERİNİN BİREYSEL TEMSİLİ  

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

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

pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir. 

Tek anonim ortaklıklarda da ortak, temsilci aracılığıyla genel kurul toplantısına katılabilir. 

Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay 

sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak 

yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. 

Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, şirkete karşı pay 

sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fakat hamiline yazılı hisse senetleri 

bakımından temsilci senetlere zilyet ise malikmiş gibi genel kurula doğrudan katılma yetkisine 

sahip olur. 

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık, 

oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır. 

Pay sahibi, kendi talimatına aykırı olarak oy kullanan temsilcinin katıldığı genel kurumda alınan 

kararları sırf bu yüzden iptal ettiremez. 

Hamiline yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya kullanım ödüncü 

sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, pay sahipliği haklarını, 

ancak pay sahibi tarafından özel bir yazılı belge ile yetkilendirilmişse kullanabilir. 

Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve pay senetlerinden doğan katılma 

ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini haizse, nasıl hareket etmesi gerektiği 

konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantısından önce, tevdi edene başvurmak 

zorundadır.  

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNDA TOPLU TEMSİL HALLERİ 

Kanun koyucu, organın temsilcisi, bağımsız temsil ve kurumsal temsilciye kabul etmek suretiyle 

anonim ortaklıklarda güç boşluğu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. 

Organın temsilcisi genellikle yönetim kurulunun bir üyesi veya ortaklığa oldukça yakın bir kişidir. 

Organın temsilcisi konumunda ki kişi ibra oylaması sırasında bizzat kendisi oy kullanması yasaklı 

bir kişi olsa bile yine de kendisine temsil için verilen paylardan kaynaklanan oy haklarını 

kullanabilir çünkü ortaklar organın temsilcisine temsil yetkisi vermekle yönetimine olan 

güvenlerini de ortaya koymuş olurlar. 

Şayet bir ortak, yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullanmak istiyorsa o organın temsilcisine 

değil bağımsız temsilciye temsil yetkisi vermelidir. 
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E) GENEL KURULDA OY HAKKI VE OY HAKKINDAN YOKSUNLUK 

Anonim ortaklıkta irade beyanı niteliğindeki oy hakkı, temel ve vazgeçilmez nitelikte bir haktır. 

OY HAKKI, ORTAĞIN SERMAYE PAYINI TAAHHÜT ETMESİ VE EN AZ MİKTARI ÖDEMESİ İLE 

BİRLİKTE DOĞAR. 

Ortaklar, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. 

• ASGARİ OY 

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Birden fazla paya sahip 

olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir.  

• BİRİKİMLİ OY 

Bu sistemde oylama ayrı ayrı yapılmamakta, tüm üyelikler için tek bir oylama yapılmaktadır. 

Tüm üyelikler için tüm adaylar ortaya çıkmakta, her bir pay sahibi tercih ettiği adaylar için kaç oy 

kullanmak istediğini belirtmektedir. Böylece adaylar, aldıkları oya göre büyükten küçüğe doğru 

sıralanmakta ve diğerlerine göre yüksek oy alanlar üye sayısı kadar seçilmiş olmaktadır. 

Bu sitemde ortaklar, oylarının üye sayısı ile çarpımı kadar oy kullanırlar. Bu oyların tamamını bir 

adaya verebilecekleri gibi adaylar arasında da dağıtabilirler. Böylelikle azınlık ortaklar, oyların 

tamamını bir üyeye vererek, kendi istedikleri bir adayın seçilmesini sağlama şanslarını arttırır.  

Oy hakkı niteliği gereği vazgeçilemez bir hak olmakla birlikte, kanun koyucu bazı durumlarda oy 

hakkının kullanılmasını yasaklamıştır. 

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. 

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu 

üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını 

kullanamaz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse: 

Konya Ermenek’te bulunan ve madencilik üzerine çalışan bir anonim ortaklıkta beş ortak 

bulunmaktadır. Bu beş ortağın oy oranları, A 40, B 20, C 20, D 10 ve E 10 pay şeklindedir. Ortaklık 

yönetim kurulu, A ve B’den oluşmaktadır. Genel kurulun olağan toplantısı sırasında ortaklardan 

A, B, C ve E genel kurula katılmışladır. D ise toplantıya katılmamıştır. Toplantı sırasında 

gündemin ikinci maddesi olan yönetim kurulu üyelerinin ibrası maddesi görüşülürken, 

ortaklardan A, B ve E olumlu; C ise olumsuz oy kullanmıştır. Başkan, A, B ve E’nin oylarıyla 

yönetim kurulunun ibra edildiğini belirmiştir. C ise bu karara muhalif kalarak durumu toplantı 

tutanağına geçirtmiştir. 

Olayda olduğu gibi yasaklı yönetim kurulu üyeleri, ibra kararı esnasında oy kullanırlar ve bunların 

kullandıkları oylar ibra kararının alınmasında etkili olursa, ibra kararı iptal edilebilir. 

 

 



62 
 

F) YETERSAYILAR  

Genel kurullar, 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.  

Şayet toplantıya dörtte bir oranında sermayeye sahip ortaklar katılmazlarsa, ikinci bir toplantı 

yapılması gerekir. İkinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Dolayısıyla ikinci toplantıda 

bir adet paya sahip ortağın bile katılımı, genel kurul toplantısının yapılması için yeterlidir. 

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. 

OLAY: Kimya sektöründe faaliyette bulunan bir anonim ortaklıkta A 40, B 20, C 20, D 10 ve E 10 

paya sahiptir. Genel kurul toplantısı sırasında gündemin birinci maddesinde yönetim kurulu 

üyelerinin ibrası, ikinci maddesinde sermaye artırımı yapılması ve mevcut sermayenin bir kat 

artırılması, üçüncü maddesinde de ortağın işletme konusunun değiştirilerek, kozmetik ürünler 

üretmek şeklinde dönüştürülmesi yer almaktadır. Toplantıya A, B ve D katılmışlarıdır. D yönetim 

kurulu üyesidir. 

SORU: Olaydaki gündem maddelerini yetersayılar bakımından değerlendiriniz. Hangi karar 

hangi yetersayıyla nasıl alınabilir?  

CEVAP: Burada ilk genel kurul toplantısı söz konusudur. O halde öncelikle sermayenin en az 

dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıya katılması 

gerekmektedir. Olayda toplam 100 pay olduğundan, 25 pay oranında paya sahip ortak toplantıda 

hazır bulunmalıdır. Katılan ortakların paylarının toplamı 70 olduğundan toplantı yetersayısı 

sağlanmıştır. 

Ancak D, yönetim kurulu üyesi olduğundan ibra oylamasında oy kullanamaz. Olaydaki oy oranı 

dikkate alındığında ibra kararı, sadece A’nın olumlu oyuyla alınabilir. A olumsuz oy verirse ibra 

kararı alınamaz. B’nin oyu 20 olduğundan belirleyici olan A’nın oyudur. A, çekimser kalsa bile 

hukuki durum değişmez. Çünkü çekimser oy, olumsuz oy gibi değerlendirilir. 

Sermaye artırımı kararı, bir sözleşme değişikliğidir. Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm 

bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının 

temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Olayda 

toplantı yetersayısı sağlanmıştır. Karar yetersayısı için de yine A’nın oyları belirleyici olacaktır.  

Ortaklığın işletme konusunun tamamen değiştirilmesi bir sözleşme değişikliği olarak TTK 

m.421/3’teki yetersayılara bağlıdır. Buna göre, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan 

payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla otaklığın işletme konusun tamamen 

değiştirilmesi olanaklıdır. Bu düzenlemede kanun sadece karara yetersayısını değil aynı zamanda 

toplantı yetersayısını da düzenlemektedir. Çünkü yüzde yetmiş beş ile karar alınabildiği için en az 

bu oranda pay sahibinin de toplantıya katılması gerekmektedir. Olayda bu yetersayı 

sağlanamamaktadır. Bu durumda TTK m.421/4 uygulama alanı bulur. Buna göre, ilk toplantıda 

yüzde yetmiş beşlik yetersayıya ulaşılamadığı takdirde, diğer toplantılarda da aynı yetersayı 

aranır. 
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G) ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA VE ÖZEL DENETÇİ 

ATANMASINI İSTEME HAKKI 

ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 

Anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin – kişi ortaklıklarından farklı olarak – doğrudan bir 

denetleme hakkı yoktur.  

Anonim ortalıklarının denetlenmesi, denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Ancak buna rağmen 

kanun, ortaklara dar kapsamlı da olsa bilgi alma ve inceleme hakkı tanımıştır. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 

denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en 

az on beş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır 

bulundurulur.  

Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay 

sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.  

Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. 

ORTAKLAR, ORTAKLIK DEFTER VE BELGELERİNİ BÜTÜN HALİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE 

İNCELEYEMEZLER. SADECE SORULAN SORUYLA İLGİLİ BÖLÜMÜ GÖREBİLİRLER.  

Bilgi verme yükümü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve 

dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.  

Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi 

verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa 

da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. 

Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya 

korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. 

Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının 

incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. 

İzin alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. 

Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bilgi 

alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de makul bir süre sonra şirketin 

merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. 

Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla 

kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. 
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ANONİM ORTAKLIKTA ÖZEL DENETÇİ 

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için GEREKLİ OLDUĞU TAKDİRDE ve bilgi 

alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 

kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 

Özel denetçi atanmasını isteme hakkı, niteliği gereği vazgeçilmez nitelikte, bireysel bir haktır. 

Ortak, bilgi alma ve inceleme hakkını kullanmak suretiyle gereksinim duyduğu bilgiye ulaşmışsa 

artık özel denetçi atanmasını istemeye gerek yoktur. (TALİ BİR HAK) 

Özel denetim, belirli münferit olaylarla sınırlıdır. Özel denetçi atanmasının istenebileceği vakıalar 

- Birleşme sözleşmeleri 

- Ortaklığa katılımlar 

- Yönetim kurulu üyelerinin davranışları ve harcamaları 

Genel kurul, özel denetçi talebini olağan yetersayılarla oylar. Genel kurulun oylaması sonucunda 

iki olasılıkla karşılaşılır: 

1) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını 

isteyebilir. Burada talebin 30 gün içerisinde yapılması zorunludur. (HAK DÜŞÜRÜCÜ) 

2) 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 bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin 

bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. 

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. 

Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir veya 

birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir. 

Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar 

başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir. 

Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı 

bir rapor verir. 

Mahkeme, özel denetçi atanmasını kabul etmişse, şirketçe ödenmesi gereken avansı ve giderleri 

belirtir. Özel hâl ve şartların haklı göstermesi hâlinde giderler kısmen veya tamamen istem 

sahiplerine yükletilebilir. 

BU HAK İLE YÖNETİCİLERİN BELİRLİ ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ İNCELENİR, YÖNETİCİLERİN KAPSAMLI BİR 

DENETİME TABİ TUTULMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. ANCAK İBRA KARARININ ÖZEL DENETÇİ 

ATANMASI ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ VARDIR. ÇÜNKÜ İBRA İLE BİRLİKTE, OLUMSUZ OY 

KULLANSALAR BİLE ORTAKLARIN SORUMLULUK DAVASI AÇMA HAKKI ALTI AYLIK HAK 

DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE İNMEKTEDİR. BU KADAR KISA BİR SÜREDE ÖZEL DENETÇİ RAPORU 

ALINAMAYABİLİR. ORTAKLAR İBRAYA ENGEL OLUP, ÖZEL DENETÇİ İSTEMİNİ BİRLİKTE GÖTÜRMEL 
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H) GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ 

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 

Hükümsüzlük halleri TTK m. 445 vd. düzenlenmiştir. 

1) YOKLUK 

Kanunda düzenlenmese bile kurucu unsurlar eksikse, genel kurul kararları yoklukla sakattır. Yani 

karar meydana gelmemiş demektir. 

• Gündemsiz toplanmış ama 416’ya uygun bir kurul yok. Yani tüm pay sahipleri toplantıya 

gelmemiş. Gelmiş olsa da bu şekilde toplantı istemeyenler var. O zaman karar alamaz. 

Karar alırsa yoklukla sakat olur. 

• Genel kurulun çağrısız toplanması 

• Yönetim kurulu kararı olmaksızın sadece başkanın toplantıya çağrıda bulunması 

• Kanunda öngörülen yetersayılara uyulmaması 

• Bakanlık temsilcisinin katılması gereken genel kurul toplantısına katılmaması 

Alınan kararın yoklukla sakat olduğuna ilişkin tespit davası açılabilir. Bu davanın herhangi bir 

süresi yoktur. Hâkim de alınan genel kurul kararının yoklukla sakat olduğunu resen dikkate 

almak zorundadır. 

2) BUTLAN  

 Alınan genel kurul kararı şekil ve usul bakımından geçerli olmakla birlikte; 

- Kanunun emredici hükümlerine aykırı 

- Ahlaka aykırı 
- Kamu düzenine aykırı 
- Kişilik haklarına aykırı 
- Konusu imkânsız 

Durumlarından herhangi biri söz konusuysa, alınan genel kurul kararı batıldır ve en başından beri 
geçerli değildir. 
Butlan sebepleri TTK 447’de örnekseyici olarak sayılmıştır. Buna göre: 
Genel kurulun, özellikle;  

a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan 
vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,  

b) b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü 
dışında sınırlandıran,  

c) c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı 
olan kararları batıldır. 

VAZGEÇİLMEZ HAKLARI SINIRLANDIRAN VEYA KALDIRAN KARARLAR BATILDIR. 
ORTAKLIĞIN TEMEL YAPISINI BOZAN KARARLAR BATILDIR. 
SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİNE AYKIRI KARARLAR BATILDIR. 
Genel kurulun devredilemez yetkilerinden birisi yönetim kuruluna verilirse alınan bu karar 
batıldır.  
Yokluk da butlan da hüküm ve sonuç doğurmaz. Süresiz olarak yokluğun veya butlanın tespiti 
istenebilir. Butlanın ileri sürülmesi dürüstlük kuralına aykırı olmamalıdır. Oysa yoklukta bu aranmaz. 
Yokluğun ileri sürülmesi dürüstlük kuralına aykırıdır iddiası hiçbir zaman ileri sürülemez. 
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ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA 

3) İPTAL EDİLEBİLİRLİK 

Hâkim, iptal edilebilir kararlarını gözetemez. Kararın ortadan kaldırılabilmesi için mutlaka 

kanunda belirtilen kişilerce iptal davası açılması zorunludur.  

İptal edilebilir kararlar bakımından, dava açılarak iptal yolunda bir hüküm verilene kadar alınan 

kararlar geçerliliğini sürdürür. 

İptal edilebilirlik, genel kurulun karar tarihinden itibaren üç ay içerisinde ileri sürülmezse, alınan 

genel kurul kararı geçerli hale gelir. 

a. İptal Sebepleri 

Üç tane iptal edilebilirlik sebebi vardır. Bu üç sebepten birisi varsa o genel kurul kararı iptal 
edilebilir. Kanunda örnekleyici sayılan bu sebepler şunlardır:  

1. Kanuna aykırı kararlar 
2. Esas sözleşme hükümlerine aykırı kararlar 
3. Dürüstlük kuralına aykırı kararlar 

b) İptal Davası Açabilecekler 

- ORTAKLAR 

Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten 

Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının 

usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi 

bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula 

katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların 

genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri 

- YÖNETİM KURULU 

- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN HER BİRİ 

c)Davalı 

Anonim ortaklıkta iptal davası daima ORTAKLIĞA KARŞI açılması gerekir. Davanın belirli bir 

organa karşı (genel kurul) açılması olağanı yoktur. Dava bir ortak tarafından açılırsa, ortaklık 

mahkemede yönetim kurulu tarafından temsil edilir. 

d) İptal Davasında Süre 

İptal davası, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesinde açılmalıdır. 

NOT: MUHALEFETİN TOPLANTI TUTANAĞINA YAZDIRMASINA HAKSIZ OLARAK İZİN VERİLMEMİŞ 

ORTAKLAR, KANUNİ ŞARTI YERİNE GETİRMEMİŞ OLMALARINA RAÜMEN YİNE DE GENEL KURUL 

ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇABİLİRLER. FAKAT BUNUN İÇİN ORTAĞIN BU DURUMU İSPAT ETMESİ 

GEREKİR. 

Kötüniyetli iptal davası açılırsa, davacılar bu sebeple müteselsilen sorumludur. 
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6. ANONİM ORTAKLIKTA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE 

İMTİYAZLARIN KORUNMASI 

A)ANONİM ORTAKLIKTA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Sözleşme değişikliği, anonim ortaklık ana sözleşmesi hükümlerinin kaldırılması, tamamen yeni 

kurallar konulması veya sözleşmede yer alan kuralların değiştirilmesidir. 

Ana sözleşme değişikliğini yapmaya yetkili organ GENEL KURULDUR ve bu yetki DEVREDİLEMEZ. 

Genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen şartlara 

uyarak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vazgeçilmez haklar 

saklıdır. 

NİSPİ MÜKTESEP HAKLAR, sadece özü korunan müktesep haklardır. Yani belirli kurallara ve 

ölçülere göre genel kurul tarafından sınırlandırılabilir. Hak tamamen ortadan kaldırılamaz. 

MUTLAK MÜTESEP HAKLAR, sahibinin rızası olmaksızın hiçbir şekilde değiştirilemez. Sahiplerine 

tanınmış bir veto hakkı niteliğindedir. 

VAZGEÇİLMEZ HAKLARDA, mutlak müktesep haklardan farklı olarak, pay sahibinin rızası olsa bile 

söz konusu ortağın hakkı elinden alınamaz. 

GENEL KURUL ORTAKLIK ANA SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE, VAZGEÇİLMEZ HAKLAR 

ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAMAZ, ORTAĞIN ONAYI OLMAKSIZIN MUTLAK MÜKTESEP HAKLARI 

DEĞİŞTİREMEZ VE NİSPİ MÜKTESEP HAKLARIN ÖZÜNE DOKUNAMAZ! 

Genel kurulun yapacağı sözleşme değişiklikleri, emredici yasa hükümlerine, dürüstlük kurallarına 

veya anonim ortaklığın temellendiren ilkelere de aykırı olmamalıdır. 

Finansal amaçlı kurulan ortaklıklar (bankalar, finansal kiralama şirketleri) ile sigorta ortaklıkları 

ve SPK’ya tabi anonim ortaklıklar, sözleşmelerine ancak Bakanlık izniyle değiştirebilirler. Bu 

amaçla yönetim kurulu kararıyla oluşturulan taslak metin, izin için Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na gönderilir. Böyle bir izinden sonra ancak bu ortaklıklarda genel kurul tarafından 

sözleşme değişikliğine gidilebilir. 

Genel kurul, TTK m.414’deki usulle toplantıya çağrılacaktır. Genel kurul toplantı sırasında, 

değişikliğin türüne göre TTK m.421’de öngörülen yetersayılar aranacaktır. 

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket 

merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar 

ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. 

Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Yani değişiklik iç 

ilişkide karar anından itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Buna karşılık değişiklik üçüncü 

kişiler bakımından tescille birlikte hüküm ve sonuçlarını doğurur. 

İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul 

kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki 

kısıtlamalarla bağlı değildirler. 
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B) ANONİM ORTAKLIKTA İMTİYAZ VE İMTİYAZLARIN KORUNMASI 

ANONİM ORTAKLIKTA İMTİYAZLI PAYLAR VE OY HAKKINDA İMTİYAZ 

İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya 

kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. 

Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte oluşturan pay sahiplerine, herhangi bir 

imtiyaz tesis edilemez.  

İmtiyazların diğer bir özelliği, paya bağlı olmalarıdır. Dolayısıyla pay devredilirse, imtiyaz da 

devredene geçer. Yoksa burada pay sahibinin şahsına bağlanmış bir haktan söz edilemez. 

İmtiyazların, ortaklık ana sözleşmesinde öngörülmesi de zorunludur. Sözleşme değişikliği ile 

imtiyazlı yeni paylar çıkarılabileceği gibi mevcut paylar imtiyazlı hale getirilebilir. 

Ortaklık ana sözleşmesinde hüküm bulunmadıkça, oy birliğiyle dahi olsa, genel kurul kararıyla, 

tüm pay sahiplerinin imtiyazlı pay ihraç edilmesi olanağı yoktur. 

Sözleşme değişikliğiyle imtiyazlı pay oluşturulabilmesi için sermayenin en az yüzde yetmiş beşini 

oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyuna ihtiyaç vardır. İlk toplantıda bu 

yetersayılara ulaşılamazsa, izleyen toplantılarda da aynı yetersayılar aranır. 

Oyda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Bir paya en 

çok on beş oy hakkı tanınabilir. Sözleşme değişikliklerinde, ibra ve sorumluluk davası açılmasına 

ilişkin genel kurul kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz; her bir pay eşit oy hakkına sahip olur. 

ANONİM ORTAKLIKTA İMTİYAZLARIN KORUNMASI 

Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması 

konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin 

kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay 

sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. 

Bir anonim ortalıkta kaç tane imtiyazlı pay sahibi grubu varsa, o kadar imtiyazlı pay sahipleri özel 

kurulu oluşur. (bazı paylara kar payı – bazı paylara tasfiye payı – bazı paylara oy hakkı / 3) 

Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel 

kurulu toplantıya çağırır. Aksi hâlde, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin 

son gününden başlamak üzere, on beş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin 

merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. 

Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve 

toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının 

ihlal edildiği sonucuna varılırsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilir. Tutanağın on gün içinde 

şirket yönetim kuruluna teslimi zorunludur. 

Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır. 

Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay içinde, genel 

kurulun söz konusu kararının pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği gerekçesi ile bu kararın iptali ile genel 

kurul kararının tescili davasını, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açabilir. 
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7. SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI 

A)ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE ARTIRIMI VE RÜÇHAN HAKKI 

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI 

Sermaye artırımı, anonim ortaklıkta bir ana sözleşme değişikliğidir. Çeşitli sebeplere yapılır. 

Özellikle ortaklık gelişiminin sağlıklı yürütülmesi, projelerin gerçekleştirilmesi, kredi 

kaynaklarının daralması veya kredinin çok pahalı gelmesi de sermaye artırımına neden olabilir. 

Payların nakdî bedellerinin tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla 

önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Bu şarta 

uyulmadan yapılan esas sermaye artırımı kararı geçerli olmaz; BATILDIR. 

Esas sermaye sisteminde sermaye artırımı bir sözleşme değişikliği olduğundan sermaye 

artırımına GENEL KURUL karar verir. 

Sermaye artırımı bakımından öncelikle yönetim kurulu sözleşme değişikliği taslağı 

hazırlayacaktır. Şayet ortaklık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliğinin 5. Maddesinde belirtilen 

ortaklıklardansa, değişiklik taslağı Bakanlığa izin için gönderilir. Değilse, bakanlık iznini de gerek 

yoktur.  

Genel kurulun sözleşmeyi değiştirerek sermaye artırımı kararı alabilmesi için TTK m.421’deki 

yetersayılar aranır. Buna göre: 

Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren 

kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut 

bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği 

takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, 

şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. 

Genel kurul kararı aldıktan ve (gerekiyorsa) imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu da buna 

onayladıktan sonra artan sermaye taahhüt edilir. Kanun koyucu buna iştirak taahhüdü demiştir. 

İştirak taahhüdü, yeni pay almaya ilişkin 461 inci madde çerçevesinde, kayıtsız, şartsız ve yazılı 

olarak yapılır. 

İştirak taahhütnamesi, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artırımı belirtilerek; 

taahhüt edilen payların sayılarını, itibarî değerlerini, cinslerini, gruplarını, peşin ödenen tutarı, 

taahhütle bağlı olunan süreyi ve varsa çıkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasını içerir. 

İştirak taahhüdü ayni olabileceği gibi nakdi de olabilir. 

Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra yönetim kurulu bir beyanda bulanacaktır. Beyan, bilgiyi 

açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre hazırlanır. 

Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği 

takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir. 

Sermaye artırımı, ortaklığın sermayeye ilişkin kuruluş işlemlerinin tekrar edilmesini gerektirir. Bu 

sebeple, 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fıkrası tüm sermaye artırımı 

türlerine kıyas yoluyla uygulanır. 
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ANONİM ORTAKLIKTA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI 

Kayıtlı sermaye sisteminin esaslarını ortaya koymak bakımından üç temel kavram önemlidir: 

1) KAYITLI SERMAYE 

Kayıtlı sermaye taahhüt edilen ve konulan gerçek anlamda bir sermaye olmayıp, ana sözleşme 

gereğince, yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı yetkisinin kullanılabileceği üst sınırı 

gösteren soyut bir rakamdır. Bu kayıtlı sermaye ne ödenmiştir ne de taahhüt edilmiştir. Kayıtlı 

sermayenin ortaklık ana sözleşmesinde yer alması gerekir.  

Kayıtlı sermaye tavanı, başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamaz. Buna karşılık bir 

ortaklık, sisteme geçtikten sonrada sözleşmedeki kayıtlı sermaye tavanını değiştirebilir. Bu 

durumda kayıtlı sermaye tavanı, çıkarılmış sermayenin en fazla beş katı olarak belirlenebilir. 

2) BAŞLANGIÇ SERMAYESİ 

Başlangıç sermayesi, kuruluşta ve kayıtlı sermaye sistemine ilk geçildiğinde haiz olunması 

zorunlu sermayeyi ifade eder. Bu sermaye miktarı, yüz bin liradan aşağı olamaz ve tamının 

ödenmesi gerekir. 

3) ÇIKARILMIŞ SERMAYE 

Çıkarılmış sermaye, çıkarılmış payların tamamının itibari değerlerinin toplamını ifade eder. Bir 

anonim ortaklık daha kurulurken değil de sonradan kayıtlı sermaye sistemine geçecekse 

çıkarılmış sermayenin tamamının ödenmiş olması ve sermayenin karşılıksız kalmaması zorunludu 

Aile tipi (kapalı) bir anonim ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçmesi için ilk temel şart 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izindir. 

Bakanlık izni alındıktan sonra, genel kurul toplantıya çağrılmalı ve ortaklık sözleşmesinde 

değişiklik yapılmalıdır. Ortaklık sözleşmesinde yapılacak bu değişiklikle başlangıç sermayesi, 

kayıtlı sermaye tavanı, yetki süresi ve yönetim kurulunun sermaye artırımı kararının nasıl ilan 

edileceği hususları düzenlenmelidir. 

Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun yetkileri iki açıdan sınırlandırılmıştır.  

Bunlardan ilki KAYITLI SERMAYE TAVANIDIR. Anonim ortaklık ana sözleşmesinde yer alan kayıtlı 

sermaye tavanına kadar, yönetim kurulu sermaye artırımı yetkisini kullanabilir; yetki tavanını 

aşan bir sermaye artırımı yapamaz. Ancak yönetim kurulunun yapmış olduğu artırımlarla 

sözleşmede yer alan tavana ulaşılmışsa yeni bir tavan belirlenmesi mümkündür. ANCAK kayıtlı 

sermaye tavanının yükseltilmesi, sermaye artırımı değildir ve dolayısıyla yönetim kurulunun bu 

hususta bir yetkisi yoktur. Yetkili olan GENEL KURULDUR. Yönetim kurulu yetkisiz olduğu halde 

sermaye artırımı yoluna giderse, bu karar batıldır. 

İkinci sınırlama ZAMANLA alakalıdır. Yönetim kuruluna, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırım 

yapma yetkisi, en çok beş yıl için tanınabilir.  

Kayıtlı sermaye artırımı bakımından yönetim kurulu, genel kurulun yerine geçmektedir. Bu 

kararlara karşı pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, iptal davası açabilir. (BİR AYLIK) Yönetim 

kurulu sermaye artırımı sırasında, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir veya rüçhan 

haklarını sınırlandırabilir. 
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ANONİM ORTAKLIKTA RÜÇHAN (YENİ PAY ALMA) HAKKI 

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını 

haizdir. 

Rüçhan hakkı kendi başına doğan bir hak değildir. Bu hakkın doğabilmesi için ortaklığın sermaye 

artırımına giderek yeni paylar çıkarması zorunludur. 

Örneğin bir anonim ortaklıkta ortaklardan birisi, %10 oranında paya sahipse, ortaklık 

sermayesinin bir kat artırılması durumunda, payı %5’e düşer. Bu durumda ortak, örneğin teknik 

anlamda azınlığa tanınmış bazı hakları (genel kurulu toplantıyı çağırma, haklı sebeple fesih 

davası açma) tek başına kullanamaz hale gelir. Yine ortağın bireysel haklarında, örneğin oy 

hakkında, tasfiye payına katılma hakkında veya kar payı hakkında da sermaye artırımıyla birlikte 

bir azalma meydana gelecektir. İşte kanun koyucu, ortakların paylarının ve ortaklık içerisindeki 

konumlarının aynen korunabilmesi için rüçhan hakkı tanımıştır. 

Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için öncelikle ortağın ortaklıktaki payını bilmesi gerekir. Her 

ortak, sahip olduğu pay miktarını ispat etmekle yükümlüdür. 

Rüçhan hakkı, pay sahiplerine bir yükümlülük yüklemez. Yani ortaklık pay sahipleri, yeni pay 

almaya hiçbir şekilde zorlanamazlar. 

Rüçhan hakkı, ortak tarafından tek taraflı irade beyanıyla kullanılır. Yönetim kurulu, yeni pay 

alma hakkının kullanılmasının esaslarını bir karar ile belirler. Bu karar sermaye artırımının 

tescilinden önce ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilir. Yönetim kurulu 

kararında, özellikle payların ihraç bedellerini gösterir ve rüçhan hakkının kullanılabilmesi için pay 

sahiplerine ON BEŞ GÜNLÜK süre verir. Bu süre hak düşürücüdür.  

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. 

Haklı sebepler: 

- Halka arz 

- İşletmelerin işletme kısımlarının, iştiraklerinin devralınması 

- İşçilerin ortaklığa katılması 

- Devralma suretiyle birleşme 

Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, 

yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. 

Rüçhan hakkı devredilebilir. Bu hakkın devredilmesi ortaklık tarafından yasaklanamaz veya 

sınırlandırılamaz. 

Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı payların 

devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez. 

Rüçhan hakkının ihlali, özellikle alınan sınırlandırma kararının iptalini gerektirebilir. Bilhassa 

haklı sebepler bulunmamasına rağmen rüçhan hakkının kaldırılması veya sınırlandırılması, alınan 

genel kurul kararının iptaline sebep olur. 
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B) ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE AZALTILMASI 

KURUCU ESAS SERMAYE AZALTILMASI 

Kurucu esas sermaye azaltılması bir sözleşme değişikliği olduğundan, yönetim kurulu değişiklik 

taslağını hazırlar ve bunu TTK m.390’daki yetersayılara göre karara bağlar. Şayet ortaklık Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Tebliğinin 5. Maddesinde belirtilen ortaklıklardansa, değişiklik taslağı 

Bakanlığa izin için gönderilir. Değilse, bakanlık iznini de gerek yoktur.  

Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda 

aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez. Bu 

raporun yeminli mavi müşavirden veya serbest muhasebeci mali müşavirden alınması gerekir. 

Söz konusu bilirkişiden böyle bir rapor alınmadıkça, genel kurul tarafından sermaye azaltılması 

yönünde bir karar alınamaz. Alınırsa geçerli değildir, batıldır. 

Sermaye azaltılmasında yetkili organ GENEL KURULDUR. Sermaye azaltılmasına ilişkin genel 

kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunmak zorundadır 

Sermaye azaltılması, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. Bu nisaba ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen 

toplantılarda da aynı nisap aranır. 

Sermaye hiçbir suretle 50.000 TL’lik tutardan aşağı indirilemez. İndirilirse karar geçersizdir. 

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. 

AÇIKLAYICI SERMAYE AZALTILMASI 

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. 

Açıklayıcı sermaye azaltılmasında, ortaklık zarar etmiştir ve bu zarar, sermaye azaltılması 

suretiyle ortadan kaldırılmaktadır. Yani kayıplar sonucunda ortaya çıkan bilanço açığının (yani 

sermaye kaybının) giderilmesi amacıyla iyileştirme tedbiri olarak sermaye azılması yoluna gidilir. 

Sermayenin 2/3’ü yitirilmiş ve genel kurul geri kalan üçte birle yetinme kararı almışsa, açıklayıcı 

sermaye azaltılmasına gidilir. 

Kanunen açıklayıcı sermaye azaltılmasına gidebilmek için gerçek bir sermaye kaybının bulunması 

gerekir. Gerçek bir sermaye kaybı, bilançonun aktifindeki zararın yedek akçelerle 

karşılanamamasıdır. Yani ortaklığın mamelekin esas sermayenin altına inmesi söz konusudur. 

Burada borca batıklık söz konusu olmamalıdır. Zira borca batıklık durumunda, ortaklık 

borçlarının aktiflerle karşılanmaması söz konusudur. Borca batıklık durumunda hiçbir şekilde 

açıklayıcı sermaye azaltılmasına gidilemez. 
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8. ANONİM ORTAKLIKTA NAKDİ SERMAYE KOYMA BORCUNUN İFA 

EDİLEMEMESİ VE ORTAKLARIN ISKATI 

Anonim ortaklıkta ortakların asli borcu, sermaye koyma borcudur. Her ortak, ayın veya nakit 

olarak ortaklığa sermaye getirmekle yükümlüdür. Hatta anonim ortaklıkta ortaklığın sona ermesi 

ve tasfiyeye girmesi de pay sahibinin sermaye koyma borcunu ortadan kaldırmaz. Bu durumda 

kalan sermaye koyma borcunun ve ıskat usulünün uygulanması tasfiye memurları tarafından 

gerçekleştirilir. 

Nakdi sermaye koyma borcunun yerine getirilmesini isteme hakkı, SADECE ANONİM ORTAKLIĞA 

aittir. Ortaklık alacaklılarının bakiye sermaye koyma borcu için pay sahiplerine başvurma olanağı 

yoktur.  

Ortaklardan, bakiye sermaye koyma borçlarını talep etme hususunda YÖNETİM KURULU 

yetkilidir. Pay bedelleri, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye 

borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir.  

Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, 

temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. 

Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ortağa karşı en etkili yaptırım, ıskattır.  

Kural olarak anonim şirkette çıkarma yok sadece haklı sebeple fesih davası açarsan hâkim dava 

açanın çıkarılmasına karar verebilir ama bu bir çıkarma değildir. Yani şirketin çıkarma davası 

değildir. 

Iskat çıkarma değildir. Iskat paydan doğan haklardan mahrumiyettir. 

Iskat yaptırımı yalnızca nakdi sermaye borcunun yerine getirilmemesinde kullanılır. 

Eğer pay bedelini ödememişse yönetim kurulu bir ödemeye çağrı yapar ama öncelikle ödeme 

tarihleri esas sözleşmede belirtilmemişse yönetim kurulunun ödeme tarihlerini duyurması 

gerekir. Ödemeye çağrı budur. İhtar değildir. 

ESAS SÖZLEŞMEDE ÖDEME TARİHLERİ BELİRTİLMEMİŞSE YÖNETİM KURULUNUN ÖDEMEYE 

ÇAĞRI YAPASI GEREKİR. BUNA UYGULAMADA APEL KARARI DENİLİR. 

Esas sözleşmede öngörülen tarihlerde veya yönetim kutulunun ilan ettiği tarihlerde ödeme 

yapılmamışsa ihtarsız temerrüde düşer. Ayrıca bir temerrüt ihtarına gerek yoktur çünkü belirli 

bir vade söz konusu. Bundan sonra şirket: 

1. İcra takibi yapabilir. 

2. Temerrüt tarihinden itibaren temerrüt faizi isteyebilir. Ticari faiz olacak. Taraflardan biri 

tacir sonuçta. 

3. Alacak davası açabilir. 

4. Şirket ıskat uygulayabilir. 

5. Kararlaştırıldıysa cezai şartı talep edebilir. 

6. Cezai şartı aşan zarar varsa onu talep edebilir. Munzam zarar için ayrıca ihtar şarttır.  
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Iskat yaptırımı ve cezai şartın talep edilmesi için belirli bir prosedür vardır. 

Iskat prosedürünün uygulanabilmesi için temerrüdün gerçekleşmiş olması yeterli değildir. Ayrıca 

yönetim kurulunun gazetede ilan ve şirketin internet sitesi varsa burada bir ihtarda bulunması 

gerekir.  

İhtar: 

1. En az 1 aylık süre içerisinde açılmalı, 

2. Ödeme yapılmazsa paydan doğan haklarından mahrum bırakılacağı gösterilmelidir. 

Bütün bunlardan sonra ancak ıskat prosedürü uygulanabilir. İlanı yaptıktan sonra yönetim kurulu 

toplanacak ve ıskat kararı alacak. Iskat kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. 

Nama yazılı pay senetlerine ihtarda bulunulmasına gerek yoktur. Onlara iadeli taahhütlü mektup 

gönderilmesi ve ilan edilmesi yeterlidir. 

Hamiline yazılı pay senetleri sahibi ıskat edilemez çünkü zaten sermaye borcunun tamamını 

ödemeden hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Çıkarılırsa paylar geçersiz olur. 

ISKAT YAPTIRIMI SERMAYE KOYMA BORCUNU ÖDEMEYEN PAY SAHİPLERİNE UYGULANIR. 

UYGULANABİLMESİ İÇİN MUTLAKA İHTAR GÖNDERMEK GEREKİR. İHTARIN İÇERİĞİ ÖNEMLİ. 

MEKTUP ÇIPLAK PAY SAHİPLERİNE YA DA NAMA YAZILI PAY SENEDİ SAHİBİNE GÖNDERİLİR 

HAMİLİNE YAZILI PAY SAHİPLERİNİN ISKAT EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR ÇÜNKÜ ZATEN 

SERMAYE BORCUNU ÖDEMİŞTİR. 

Nakdi sermaye borcunda kuruluşta 1/4ünü ödemek zorunda. Kalanı ödememiş olabilir. Yarısını 

ödemiş olabilir. 24 ay takside bağlanmış olabilir. Hangisi olursa olsun eğer borcunu ödememişse 

ıskat yaptırımı uygulanabilir. 

• 4 pay taahhüt ettin ve her payın itibari değeri 1000 TL. Toplam sermaye borcu 4000TL 

1000 TL’sini ödediniz. Ama kalanı ödemedin. Şu anda otobüste 1 koltuğa oturuyorsun.  

• 4 pay taahhüt ettin. Her bir payın itibari değeri 1000 TL. Toplam borcun 4000 TL ama 

sadece 1500 TL’sini ödedin. Koltuğun birinin tamamını ödemiş ancak diğerinin yarısını 

ödemiş bu durumda yine sadece 1 tane koltukta oturuyor olur. Diğer koltuğun parasının 

yarısını ödese bile o koltuğa oturamaz. Yani 500 TL şirkete kalır ve bu şirketin yedek 

akçelerine eklenir. Sebepsiz zenginleşme falan yok. Parayı geriye alamaz. 

Bundan sonra yönetim kurulunun payı satıp yerine başka birini alması gerekir. 

• 2 pay taahhüt etmiş. Payların itibari değeri 500 TL şirkete 750 TL ödemiş. Paylardan biriyle 

ilgili ıskat prosedürü uygulanmış. Yönetim kurulu boşalan payı 50 TL’ye satmış ancak hala 

200 TL açığı var. Bu durumda ıskat edilenin borcu devam eder. Ama itibari değerden 

satarsa ıskat edilenin bir borcu kalmaz. 

Taahhüt edilen sermayenin şirkete girmesi gerekir. 

Yönetim kurulu üyeleri ıskat kararı verirken üye çoğunluğuyla toplanıp toplantıya katılanların 

çoğunluğuyla karar alır. 

Sermayenin teşkil edilememesi duruma göre şirketin feshi için haklı sebep teşkil edilebilir. 
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9. ANONİM ORTAKLIKLARDA HİSSE SENETLERİ VE BAĞLAM 

ANONİM ORTAKLIKTA HİSSE SENETLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE NAMA YAZILI 

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ 

Anonim ortaklıkta pay sahipliğini ispat etmek ve paylar üzerindeki hukuki işlemleri 

kolaylaştırmak amacıyla payları temsil eden hisse senetleri çıkartılır. Bu çıkarılan hisse senetleri 

ile ortağın pay hakkı sıkı bir şekilde birbirine bağlanır. Yani hisse senetlerinde anonim ortaklıkta 

ortaklık hakları mündemiçtir ve bu haklar senetten ayrı olarak ileri sürülemez. Bu yönüyle hisse 

senetleri kıymetli evrak niteliğini haizdir. 

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. 

Ortaklığın ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir. Hisse senetleri 

ancak ortaklığın veya sermaye artırımı kararının tescilinden sonra çıkartılabilir. 

Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 

üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı 

pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir. 

Nama yazılı senetler bakımından, hamiline yazılı senetlerde olduğu gibi bir çıkartma zorunluluğu 

yoktur. Hamiline ve nama yazılı senetler bakımından bu farklılığın nedeni, HAMİLİNE YAZILI 

SENETLERİN TEDAVÜL (DOLAŞIM) AMAÇLI OLMASINDADIR. 

Azınlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi 

sahiplerine dağıtılır. Azınlığın talebinin ortaklık yönetimine iletildiği tarihten itibaren üç ay 

içerisinde talebin yerine getirilmesi ve söz konusu hisse senetlerinin sahiplerine dağıtılması 

gerekir. 

Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye 

tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî 

değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi 

tarafından imza edilmiş olması şarttır. 

Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim 

yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin 

pay defterine kaydedilir.  

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin 

geçirilmesiyle hüküm ifade eder. 

Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir 

sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı 

pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir. 

Ciro ve zilyetliğin devri suretiyle gerçekleştirilecek nama yazılı hisse senetlerinin devrinin, 

ortaklığa karşı ileri sürülebilmesi için mutlaka pay defterine devralanın kaydının da yapılması 

gerekmektedir. Pay defteri, yönetim kurulu tarafından tutulur ve bu defterin tutulması yönetim 

kurulunun devredilmez yetkileri arasındadır. Her pay sahibinin, ortaklık pay defterinin kendisine 

ait kısmını inceleyebilir. Pay defterine kayıtlı olan kimse, pay sahibi olarak kabul edilir. 
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BAĞLAM KURALLARI VE BAĞLAMIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

Nama yazılı senetlerin devri kanunen usulüne uygun olarak, yani ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle 

devredilse bile yine de ortaklık bazı durumlarda bu devrin pay defterine kaydından kaçınabilir ve 

devri geçersiz kılabilir. 

1) KANUNİ BAĞLAM 

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. Bu 

düzenlemeyle ödeme gücü olmayan kişilerin pay sahibi olması engellenmek suretiyle ortaklık 

sermayesinin korunması amaçlanmıştır. 

Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse 

onay vermeyi reddedebilir. Dolayısıyla devralanın ödeme yeteneği var veya bakiye sermaye 

koyma borcu için yeterli teminat verilmişse, bu durumda ortaklık onay vermek zorundadır. 

Bazı durumlarda devrin gerçekleşmesi halinde, pay bedelleri tamamen ödenmese bile yine de 

ortaklıktan onay olmasına gerek yoktur. Bu durumlar kanunda sayılmıştır. Buna göre, devir: 

- Miras 

- Miras paylaşımı 

- Eşler arasındaki mal rejimi hükümleri 

- Cebri icra 

Yoluyla gerçekleşmişse ortaklık onayına ihtiyaç yoktur. 

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği 

iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı 

önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Yani: 

ŞİRKET, PAYI GERÇEK DEĞERİYLE ALMAYI ÖNERİP PAYIN DEVRİNİ ENGELLEYEBİLİR. 

Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kimse, pay defterine 

kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur. 

Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan 

kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden 

istenemez. Ancak: 

• Şirket tescilinden itibaren 2 yıl içinde iflas etmiş ve 

• Devralan hakkında ıskat hükümleri uygulanıyorsa yani sermaye borcunu ödememesi 

sebebiyle pay sahipliği haklarından mahrum bırakılmışsa 

Şirket, devredene sermaye borcu için başvurabilir. 

Payını devreden kimse ikinci fıkra hükmüne tabi değilse, iktisap edenin pay defterine 

kaydedilmesiyle borçlarından kurtulmuş olur. 
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2) SÖZLEŞMESEL BAĞLAM 

Kanuni bağlam yanında, ortaklık ana sözleşmesinde getirilen düzenlemelerle de nama yazılı 

payların devri sınırlandırılabilir. Ortaklık ana sözleşmesinde yer alan ve nama yazılı hisse 

senetlerinin devrini kısıtlayan hükümlere BAĞLAM, bu tür senetlere de BAĞLI NAMA YAZILI PAY 

SENETLERİ denir. 

Bağlam, kuruluşta ortaklık ana sözleşmesinde getirilebileceği gibi sonradan sözleşme değişikliği 

yapmak suretiyle de ortaklık sözleşmesine konulabilir. Ancak sonradan değişiklik yapılmak 

istenirse, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 

olumlu oylarıyla, bağlam kuralı ortaklık sözleşmesine getirilebilir. İlk toplantıda bu yetersayıya 

ulaşılamazsa, izlenen toplantılarda da aynı nisap aranır. 

Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir. 

Bağlam, ortaklık ana sözleşmesiyle getirilebilir ve nama yazılı senetler, çıplak paylar ve 

ilmühaberler bakımından söz konusu olabilir. Buna karşılık hamiline yazılı yazılı senetler 

bakımından bağlam kuralları getirilemez. Çünkü hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, bu 

senetleri kayıtsız ve şartsız olarak serbestçe devredebilme bakımından mutlaka kazanılmış bir 

hakka sahiptirler. Şayet hamiline yazılı senetler bakımından bağlam kurallar getirilirse, getirilen 

bu kurallar geçerli olmazlar. 

Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar ortadan kalkar. Unutulmamalıdır ki: 

İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul 

kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki 

kısıtlamalarla bağlı değildirler. 

Borsaya kote edilmemiş nama yazılı payların devrinde ortaklık, kural olarak ana sözleşmede 

öngörülen önemli bir sebebi ileri sürerek devre onay vermekten kaçınabilir. Önemli sebep 

sayılan durumların açıkça gösterilmesi zorunludur. Aksi takdirde paylar, yine ilke olarak 

serbestçe devredilebilirler. 

Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya 

işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebeptir. 

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği 

iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı 

önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. 

Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki 

asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme şirketin karar tarihine en yakın 

tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini şirket karşılar. 

Ortaklık onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde reddetmelidir. 

Şayet reddetmemişse onay verilmiş sayılır. Yine ortaklık onaylama istemini reddeder ve bu ret 

haksızsa, yine onay vermiş sayılır. 

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar 

devredende kalır. (BİRLİK TEROİSİ) 
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10. ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

A)ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERME SEBEPLERİ 

ANONİM ORTAKLIĞIN ORGAN EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ 

Anonim şirket: 

a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle 

gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,  

b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, 

c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,  

d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul 

kararıyla, 

e) İflasına karar verilmesiyle, 

f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde 

sona erer.  

Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel 

kurul toplanamıyorsa, bu da sona erme sebebidir.  

Ancak bunun için pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaklığa 

karşı dava açmalıdır.  

Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek 

şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum 

düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. 

Ancak fesih çok ağır bir sonuçtur. Bunun yerine örneğin ortaklar, ortaklığın yönetim kurulu 

bulunmuyorsa kayyım atanmasını istemek veya organ eksikliğini gidermek için mahkemeden 

genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi almak gibi daha yumuşak çözüm yollarına başvurabilir. 

ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASI 

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. Bu çerçevede mahkeme, bölünme veya 

sözleşme değişikliği gibi kararlar da alabilir. Haklı sebeplere örnekler: 

• Mali açıdan devamlı olarak verim elde edilememesi 

• Bütün ortakların sebep oldukları anonim ortaklığı felç eden anlaşmazlıklar 

• Çoğunluk ve azınlık arasında menfaat ihtilafları 

• Yönetim kurulunun tek üyesi olan bir ortağın yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

NOT: Hakim benimseyeceği çözümün ortaklar arasındaki ihtilafları kökten çözmesinde dikkat 

etmelidir. Çözümü hukuka ve hakkaniyete uygun olmalıdır. 
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B) ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI VE 

ANONİM ORTAKLIĞIN TASFİYESİ 

ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI, TASFİYE 

MEMURUNUN ATANMASI VE AZLİ 

Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, yönetim 

kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. (BİLDİRİCİ NİTELİKTE) 

Şayet ortaklık, iflas veya mahkeme kararıyla sona ermişse, bu durumda da sona erme tescil ve 

ilan edilmelidir. Ancak bu hallerde tescil ve ilan, sona ermenin şekline göre iflas dairesi veya 

mahkemece gerçekleştirilecektir. 

Sona eren şirket tasfiye hâline girer. Tasfiyede iki amaç belirleyicidir: 

1) Alacaklıların korunması ve onların ortaklıktan olan alacaklarının ödenmesi 

2) Ortakların tasfiye sonucuna katılma haklarını elde etmesi 

Ortaklık tasfiye aşamasına girerse, ortaklarıyla olan ilişkileri de dahil olarak tasfiye sonuna kadar 

tüzel kişilikleri korur.  

Tasfiye hâlindeki şirket, ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu 

hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. 

Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu 

olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. 

Tasfiyeyi gerçekleştirecek organ tasfiye memurlarıdır. Tasfiye memurları, ortaklık ana 

sözleşmesiyle veya genel kurul kararıyla atanabilir. Bu şekillerde atanmamışsa, yönetim kurulu 

üyeleri tasfiye memuru statüsünü elde ederler. 

Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. 

Tasfiye memurlarının mahkemece seçimi de öngörülmüştür. Şirketin feshine mahkemenin karar 

verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. 

Mahkemenin verdiği fesih kararları inşai niteliktedir.  

Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin 

Türkiye’de bulunması şarttır. 

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi yerine getiren 

yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine 

yenileri atanabilir. 

Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiyeye memur 

kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, 

mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar. 

Mahkemece atanan tasfiye memurları genel kurul tarafından AZLEDİLEMEZ! 
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TASFİYE MEMURUNUN ORTAKLIĞI TEMSİLİ VE DİĞER TASFİYE İŞLEMLERİ 

Anonim ortaklığın tasfiyesi aşamasında tasfiye memurları, tasfiye ile doğrudan bağlantılı tüm 

görevleri ifa etmekle yükümlüdürler. 

Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama 

işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil 

yetkisi verebilir. 

Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar; 

meğerki, üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden 

bilmemesinin mümkün olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilan edilmesi, bu 

hususun ispatı için yeterli delil değildir. 

Tasfiye memurları birden fazla ise, aksi genel kurul kararında veya esas sözleşmede 

öngörülmemişse, şirketin bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun şirket unvanı 

altında imza atması gereklidir. Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde 

ve dış ilişkide tasfiye memurları temsil eder. 

Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden şirket de sorumludur. 

Tasfiye aşamasında, tasfiye memurlarının yapacağı işlemler şunlardır: 

Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu 

incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, şirketin 

malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve 

genel kurulun onayına sunarlar. Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye 

memurları şirketin envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

Ortaklık aktiflerini paraya çevirirler. Tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da 

satabilirler. Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. 

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. 

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. 

Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık 

dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde 

mahkeme altı ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir 

Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde, her yılsonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve tasfiye 

sonunda da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar. 

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler 82. madde uyarınca 

saklanır. 
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ANONİM ORTAKLIĞIN TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMESİ VE EK TASFİYE 

Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları 

tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir. 

Anonim ortaklığın tamamen ortadan kalkması için: 

1) TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNME 

2) MAMELEKİ DEĞERLERİNİN BULUNMAMASI 

Unsurlarının aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. (ÇİFT UNSUR ÖĞRETİSİ) 

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. 

Şayet mahkeme talebi haklı görürse, 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. 

TASFİYEDEN DÖNME 

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. 

Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, 

konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. 

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. 

Tasfiyeden dönme şartlarını özetlemek gerekirse: 

1) Sona erme şirket süresinin bitmesi sebebiyle gerçekleşmiş olmalıdır. 

2) Genel kurulda alınan bir fesih kararıyla şirket sona ermiş olmalıdır. 

3) Dönme için genel kurulda bir karar alınması gerekir bu kararın nisabı ise %60 

4) Dağıtıma başlanmamış olması gerekir. En ufak bir dağıtıma başlandıysa artık 

dönmeden bahsedilemez.  

 


