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OLAY I 

İstanbul Nişantaşı’nda “Dördüncü Öğün Lokantası” ismi altında ticari işletme niteliğinde bir restoran işletmekte 

olan (T), işletmesini kanuna uygun olarak ticaret siciline tescil ettirmiş olmasına karşın “Dördüncü Öğün 

Lokantası” ibaresi için herhangi bir tescil işlemi yaptırmamıştır. (T), ticari defter de tutmamaktadır. 

Ünlü kasap tacir (K)’dan restoranı için 40.000-TL tutarında sakatat satın alan (T) etlerin bedelini ödememiş; bunun 

üzerine ticari defterlerini kanuna uygun olarak tutmakta olan (K) kendisine karşı bir dava açmış ve davada 

alacağının varlığını ispat etmek için delil olarak kendi ticari defterlerine dayanmıştır. (T) ise bu davaya verdiği 

cevapta “ticari defterlerin delil olarak kabul edilebilmesi için tarafların defterlerini karşılaştırma imkânı olmasının 

gerektiğini, oysa kendisinin ticari defteri bulunmadığı için bu şartın yerine gelmediğini; dolayısıyla (K)’nın kendi 

defterlerine tek başına lehe delil olarak dayanamayacağını” savunmuştur. 

(K)’nın açtığı davaya çok sinirlenen (T)’nin eşi (E) ise bütün arkadaşlarına “(K)’dan Aldıklarımız Acaba ‘Sakatat’ 

mı yoksa ‘Sakat At’ mı?” başlıklı bir elektronik posta mesajı göndererek ve sosyal medyada paylaşımda bulunarak 

“herkesin (K)’dan satın aldığı etlere dikkat etmesini” tavsiye etmiştir. Mesajı alan restoran işletmecilerinden birinin 

kendisine haber vermesi üzerine olayı öğrenen (K), avukatı (A)’ya başvurmuş ve (A) daha hızlı sonuç alabilmek 

adına derhâl durumun tespiti için bir dava açmıştır. Ancak bu dava mahkemece “eda davası açılması mümkünken 

tespit davası açılamayacağı” gerekçesi ile reddedilmiştir. 

SORULAR 

1. Ticari defterlerin sahibi lehine ve sahibi aleyhine delil olmasının şartlarını açıkladıktan sonra olayda (T)’nin 

savunmasının hukuken doğru olup olmadığını değerlendiriniz. (6 puan) 

HMK m. 222 gereği ticari defterlerin sahibi lehine delil olabilmesi için; her iki tarafın da defter tutma 

yükümlülüğüne tâbi olması, uyuşmazlığın her iki tarafın da defterlerine kaydetmesi gereken ticari bir iş ile ilgili 

olması, ticari defterlerin eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde tutulmuş olması, defterlerin açılış ve kapanış 

onaylarının yapılmış olması, defterlerdeki kayıtların birbirini doğrulaması (HMK m. 222/2), diğer tarafın aynı 

koşullara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması ve defter kayıtlarının 

aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması (HMK m. 222/3) gerekir. Ticari defterlerin sahibi 

aleyhine delil olması ise HMK m. 222’de özel bir koşula bağlanmamış olup, kanuna uygun şekilde tutulan 

defterlerin yanı sıra kanuna uygun surette tutulmamış, açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği 

kayıtlar birbirini doğrulamayan defterler de sahibi ve halefleri aleyhine delil olur (HMK m. 222/4). Ticari 

defterlerin sahibi lehine delil kabul edilebilmesi için “karşı tarafın da defterlerini tutması” gibi bir şart ise 

yoktur. Dolayısıyla (T)’nin savunması hukuken isabetsizdir. 

2. (E)’nin eylemini, failin sıfatını da göz önünde bulundurarak hukuken nitelendirdikten sonra olayda mahkemece 

verilen kararın yerinde olup olmadığını değerlendiriniz. (7 puan) 

Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına 

diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır (TK m. 54/2). Bu bakımdan 

olayımızda (E)’nin eylemi, TK md. 55/1-a’da düzenlenen kötüleme suretiyle haksız rekabet oluşturmaktadır. 

Haksız rekabetten söz edilebilmesi için fail ile mağdurun birbirleri ile rakip olması şartı aranmaz. Ayrıca failin 

yarar sağlamış olması ya da kusurlu olması veya haksız rekabete uğrayan kişinin zarar görmüş olması da şart 

değildir. Dolayısıyla (E)’nin (K)’nın rakibi olmaması, haksız rekabet değerlendirmesi bakımından önem taşımaz. 

TK m. 56/1-(a) uyarınca mahkemeden bir fiilin haksız rekabet teşkil edip etmediğinin tespitinin istenmesi 

mümkündür. TK ile getirilen bu imkân, HMK m. 106/2’de düzenlenen usuli prensibin (eda davası açılabilecek 

hâllerde tespit davası açılamaması, bunda ilke olarak hukuki yarar bulunmaması kuralının) bir istisnasını 

oluşturur. Bu nedenle olayda mahkemece verilen ret kararı yerinde değildir. 

3. “Dördüncü Öğün Lokantası” ibaresini hukuken nitelendiriniz. Olayda (T)’nin bu ibareyi tescil ettirmemiş 

olmasının sonucu ne olur? Açıklayınız. (7 puan) 

İşletme adı, işletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzeri işletmelerden 

ayırt etmek için kullanılan addır (TK m. 53). Buna göre olayımızda da doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve 

benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanıldığı anlaşılan “Dördüncü Öğün Lokantası” ibaresi bir işletme adıdır. 

İşletme adı kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, eğer kullanılıyorsa ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekir. 

Buna karşın tescilin yaptırılmaması, sahibinin işletme adını hukuken koruyamayacağı anlamına gelmez. Tescil 

ettirilen işletme adları TK’nın ticaret unvanının korunmasına ilişkin özel hükümleri çerçevesinde korunurken, 

tescil ettirilmemiş işletme adları ise sahibi tarafından haksız rekabet hükümlerine göre korunabilir. Buna göre 

olayımızda “Dördüncü Öğün Lokantası” ibaresinin tescil edilmediği belirtildiği için (T)’nin bu ibareyi tescil 



ettirmemiş olmasının sonucu, TK’nın ticaret unvanına dair hükümlere atıfla öngördüğü özel korumadan istifade 

edilemeyecek olmasıdır. Buna karşın tescilsiz işletme adlarının haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunması 

hukuken mümkündür. 

 

OLAY II 

(A), (B) ile adi yazılı şekilde yaptığı taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ifası amacıyla, (M) Bankası Şişli/İstanbul 

şubesi nezdinde işleyen çek hesabı üzerine, bedel kısmı 100.000-TL, düzenlenme yeri Fatih/İstanbul, düzenlenme 

tarihi 01.03.2016 ve diğer unsurları tamam olan bir çeki (B) lehine düzenleyip imzalayarak teslim etmiştir. 

(B) bu çeki bir beyaz ciro ile (C)’ye, (C) ise çekin bedel kısmını “1.000.000-TL” hâline getirdikten sonra bir tam 

ciro ile (D)’ye devretmiştir. (D) 08.03.2016 tarihinde (M) Bankası Şişli şubesine ödeme için başvurduğu hâlde 

hesapta para bulunmadığı için ödeme yapılmamış, bunun üzerine (D) herhangi bir işlem yaptırmaksızın çeki 

15.03.2016 tarihinde (E)’ye bir beyaz ciro ile devretmiştir. (E) aynı tarihte (M) Bankası Bursa şubesine ödeme için 

başvurmuş, hesapta bulunan 400.000-TL kısmi karşılık (E)’ye ödenmiş, kalan kısımla ilgili olarak “karşılıksızdır” 

işlemi yapılmıştır. 

(E), tahsil edemediği 600.000-TL’lik kısım için öncelikle (A)’ya başvurmuşsa da (A), 

 kendisinin 100.000-TL’lik bir çek düzenlediğini, bu rakamın üzerinde bir sorumluluğu bulunmadığını, 

 üstelik çekin ibraz süresinin bitiminden sonra bankaya ibraz edildiğini ve böyle bir çekle ilgili olarak 

bankanın ödeme yapmasının kesinlikle mümkün olmadığını, 

 nihayet senedin düzenlenme sebebini teşkil eden asıl borcun da şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olduğunu 

belirterek ödeme yapmaktan kaçınmıştır. 

(A), yapılan fazladan ödeme dolayısıyla uğradığını iddia ettiği zararın tazmini için (M) Bankasına başvurmuşsa da, 

(M) Bankası ödemenin yapılmasında herhangi bir kusuru olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetmiştir. 

SORULAR 

1. Olaydaki çekin arka yüzünün görünümünü çizerek (E)’nin meşru hamil olup olmadığını açıklayınız. (4 puan) 

 

Ödeyiniz 

İmza (B) 

(D)’ye ödeyiniz 

İmza (C) 

Ödeyiniz 

İmza (D) 

 

Emre yazılı bir kambiyo senedini düzgün bir ciro zincirine dayanarak elinde bulunduran kişi, senedin yetkili 

hamili sayılır. Düzgün bir ciro zincirinden söz edebilmek için (1) ilk ciro lehtar tarafından yapılmalıdır. (2) Her 

bir tam ciroda senet kendisine ciro edilen kimse, bir sonraki cironun cirantası olmalıdır (=Ciro edenin senet 

kendisine ciro edilmiş kişi olması gerekir). Beyaz ciro bu kuralın istisnasıdır. (3) Son ciro hamil lehine yapılmış 

bir tam ciro veya beyaz ciro olmalıdır. Olaydaki ciro zincirinde yukarıda anılan üç şart gerçekleşmiş 

bulunmaktadır. Ciro zinciri şeklen düzgün olduğundan (E) yetkili hamildir. 

 

2. (A)’nın ileri sürdüğü ödememe gerekçelerinin yerindeliğini ayrı ayrı değerlendiriniz. (9 puan) 

 

a) (A), kendisinin 100.000-TL değerinde bir çek düzenlediğini, bu rakamın üzerinde bir sorumluluğu 

bulunmadığını iddia etmiştir. 

TK 818/1(ö)’ye göre çeklerde de geçerli olan TK 748/1 hükmü uyarınca, evrak üzerindeki metin değiştirildiği 

takdirde, metinde yapılan değişiklikten sonra imza atmış olan kişiler değişmiş metne göre sorumlu olurken, 

değişiklikten önce imza atanlar ise eski metne göre sorumlu olurlar. Olayda çeki 100.000-TL bedel ile 

düzenleyen (A), değişiklik yapılmadan önceki meblağ olan 100.000 TL ile sorumlu olduğundan,(A)’nın 

ödememe gerekçesi yerindedir. (3 puan) 

b) (A), çekin ibraz süresinin bitiminden sonra bankaya ibraz edildiğini ve böyle bir çekle ilgili olarak bankanın 

ödeme yapmasının mümkün olmadığını iddia etmiştir. 



Çekte ibraz süreleri TK 796/1’de “bir çek düzenlendiği yerde ödenecekse on gün, düzenlendiği yerden başka 

yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir” şeklinde düzenlenmiştir. Olayda, çekin düzenlenme 

yeri olarak Fatih/İstanbul belirlenmişken, ödeme yeri gösterilmemiştir. Çekte açıklık yoksa muhatabın ticaret 

unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır (TK 781/2). Olaydaki çek hesabı (M) Bankası Şişli/İstanbul 

Şubesi nezdinde işlediğinden, bu kurala göre ödeme yeri de “İstanbul”dur ve ibraz süresi 10 gündür. Çekin 

ödeme için ibraz edildiği 15.03.2016 tarihi itibariyle 10 günlük ibraz süresi geçmiştir. 

Bununla birlikte, ibraz süresinin geçmiş olmasına rağmen düzenleyen çekten caymamışsa, çek düzenlemesinin 

temelinde yatan havale ilişkisi halen ayakta olduğundan, TK 799/2 ile muhataba çek bedelini ödeyip ödememe 

konusunda seçimlik bir yetki tanınmıştır. Olayda (A)’nın çekten caydığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. (M) 

bankasının ibraz süresi geçmesine rağmen ödeme yapabilmesi mümkündür. Bu nedenle (A) tarafından öne 

sürülen bu gerekçe yerinde değildir. (3 puan) 

c) (A), senedin düzenlenme sebebini teşkil eden asıl borcun şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olduğunu belirterek 

ödeme yapmaktan kaçınmıştır. 

(A) tarafından öne sürülen bu defi bir şahsi defidir. Şahsi defiler, istisnai haller dışında sadece definin doğmasına 

yol açan hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilirler. (D) tarafından 10 günlük ibraz süresi geçtikten 

sonra yapılan ciro alacağın temliki hükmündedir. Ancak bu, (A)’nın (B) ile aralarındaki alt ilişkiden doğan şahsi 

defilerini (E)’ye karşı ileri sürebilmesine olanak tanımaz. Zira alacağın temliki hükümleri ve bu sebeple şahsi 

defilerin öne sürülebilmesindeki istisna yalnızca, şayet mevcut ise, (A) ve (D) arasındaki ilişki bakımından cari 

olacaktır. Bu nedenle (A)’nın (B) ile aralarındaki sözleşmenin geçersizliğini (E)’ye karşı ileri sürebilmesi 

mümkün değildir. (3 puan) 

 

3. (A)’nın fazladan ödenen meblağ için (M) Bankasına başvurması mümkün müdür? (M) Bankasının savunmasını 

yerinde buluyor musunuz? Açıklayınız. (7 puan) 

Muhatap, kendisine ibraz edilen çeki öderken, özellikle bu çekin sahte veya tahrif edilmiş olup olmadığını 

incelemekle yükümlüdür. Zira TK 812 ile, tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmaktan doğan sorumluluk açıkça 

muhataba yüklenmiştir. Muhatabın bu hüküm kapsamındaki sorumluluğu, kanunen öngörülmüş ve objektif bir 

kusursuz sorumluluktur. Dolayısıyla muhatap, bir kusuru bulunmasa dahi, tahrif edilmiş bir çeki ödemiş 

olmaktan kaynaklanan zarara katlanmak zorundadır. Bu nedenle (M) bankasının kusursuzluğunu iddia ederek 

ödemeden kaçınması yerinde değildir. 

Bununla birlikte, zararın doğumuna yol açan tahrifata ilişkin olarak düzenleyenin kusurunun bulunması halinde, 

muhatabın sorumluluğu da düzenleyenin bu kusurunun ağırlığı ölçüsünde ortadan kalkacaktır. Ayrıca muhatabın 

da kusurlu bulunması ise, birlikte kusur gerekçesiyle zararın taraflar arasında paylaştırılmasına neden olacaktır. 

 

 

OLAY III 

07.12.2012 tarihinde, tamamı nakden taahhüt edilmiş bulunan 2.000.000-TL esas sermaye ile kurulan ve 

sermayesinin 1.500.000-TL’lik kısmı ödenmiş olan (S) Tekstil AŞ’nin [=(S) AŞ] payları (A) ve (B) şeklinde iki 

gruba ayrılmıştır. Şirket halka açık değildir. Şirketin esas sözleşmesinde, 

a) yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun doğrudan (A) grubu payların sahipleri tarafından seçileceği ve 

b) pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında kendilerini ancak diğer bir pay sahibi aracılığı ile temsil 

ettirebileceği 

düzenlenmiştir. 

(S) AŞ’nin 19.03.2015 tarihinde, pay sahiplerine usulüne uygun olarak yapılan çağrıya dayanılarak gerçekleştirilen 

olağan genel kurul toplantısında, 

a) şirketin vadesi yaklaşan kredi geri ödemelerinden ötürü nakde ihtiyaç duyulması sebebiyle sermayenin 

2.000.000-TL’den 4.000.000-TL’ye artırılmasına, 

b) artırılan kısmı temsil etmek üzere ihraç edilecek payların tümünün pay sahibi (P1) tarafından taahhüt ve 

(P1)’e tahsis edilmesine, 

c) 2014 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen net kârın pay sahiplerine sermaye borçlarını yerine getirdikleri 

oranda dağıtılmasına ve 

d) yönetim kurulu üyelerinin kuruluştan doğan sorumluluklarından ibra edilmelerine 

sermayenin % 51’ini temsil eden payların sahiplerinin olumlu oyları ile karar verilmiştir. 



Sermayenin % 2’sini temsil eden paylara sahip bulunan ve toplantıda alınan tüm kararlara karşı olumsuz oy 

kullanarak muhalefetini tutanağa da geçirten (P2), genel kurulun tüm kararlarının iptali için süresinde bir dava 

açmıştır. Bu davada (S) AŞ, “(P2) sadece % 2 oranında paya sahip olduğundan zaten kullandığı oyların genel 

kuruldan çıkacak kararları değiştirmesinin mümkün olmadığını” savunarak davanın reddini talep etmiştir. 

Öte yandan sermayenin % 5’ini temsil eden oranda paylara sahip bulunan (P3) genel kurulda kendisini temsil etmesi 

için avukatı (A)’yı şeklen geçerli biçimde yetkilendirmiş olmasına karşın (A), şirketin esas sözleşmesindeki hüküm 

gerekçe gösterilerek genel kurul toplantısına alınmamıştır. Bunun üzerine (P3) bir dava açarak “(A)’nın genel kurula 

alınmamış olması sebebiyle genel kurulda alınmış bulunan tüm kararların geçersizliğinin tespitini” talep etmiştir. 

Bu arada (S) AŞ sermayesinin % 10’unu temsil eden paylara sahip olan (P4) ise “yurt dışına taşınacak olması 

sebebiyle artık şirket işlerine gereken ilgiyi gösteremeyeceğini” ileri sürerek (S) AŞ’nin haklı sebeple feshine karar 

verilmesi istemiyle mahkemeye müracaat etmiştir. 

SORULAR 

1. a) (S) AŞ esas sözleşmesinde “a” bendinde yer alan düzenlemeyi hukuken nitelendiriniz. Bu düzenleme geçerli 

midir? Geçerli olmadığı varsayımında bu düzenlemenin yine de bir hukuki sonuç doğurması düşünülebilir mi? 

Tartışınız. (10 Puan) 

TK m. 360 uyarınca, esas sözleşmede öngörülmek kaydıyla belirli pay gruplarına yönetim kurulunda temsil 

edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay 

grupları veya azlık arasından seçileceği öngörülebilir veya bu sayılanlara yönetim kurulu üyeliği için aday 

önerme hakkı tanınabilir. Bu şekilde yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır. 

Böyle bir hak tanınması halinde haklı bir sebep bulunmadıkça yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya 

hakkın tanındığı gruba mensup adayın genel kurulca seçilmesi zorunludur. Bu bentte yer alan düzenleme ile (A) 

grubu paylar lehine TK m. 360’da düzenlenen imtiyaz tanınmak istenmiştir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin 

seçimi TK m. 408/2-(b) uyarınca genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerindendir. Yönetim kurulu 

üyelerinin çoğunluğunun veya birinin genel kurul değil de yalnızca belirli grup pay sahipleri tarafından 

seçileceğine ilişkin bu hüküm, genel kurulun devredilemez yetkisinin devrini öngördüğünden geçersizdir. 

Buna karşın düzenlemenin yine de tahvil yoluyla ayakta tutulması akla gelebilir. Buna göre kurucuların, esas 

sözleşmede yaptıkları mevcut düzenlemenin geçersiz olacağını bilselerdi (A) grubu paylara yönetim kuruluna 

aday önerme imtiyazı tanımayı istemiş olacaklarının kabul edilebileceği ölçüde, olaydaki hükmün de ayakta 

tutulması düşünülebilir. 

 

 b) (S) AŞ esas sözleşmesinde “b” bendinde yer alan düzenleme geçerli midir? Açıklayınız. (5 Puan) 

Esas sözleşmede yer alan, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında yalnızca diğer bir pay sahibine temsil 

yetkisi verebileceğine ilişkin düzenleme TK m. 425’e aykırı olduğundan geçersizdir. Kanun koyucu, TK m. 

425’te pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi temsilci 

atayabileceklerini açıkça hüküm altına almış ve bu hükme aykırı esas sözleşme hükümlerinin geçersiz olduğunu 

vurgulamıştır. Dolayısıyla emredici kanun hükmüne aykırı olan bu düzenleme batıl olur. 

2. a) Olaydaki genel kurul toplantısında alınan kararlar hukuka uygun mudur? Genel kurulun her bir kararı 

bakımından nisapları da dikkate alarak ayrı ayrı açıklayınız. (4x5=20 Puan) 

 a- 1. “Şirketin vadesi yaklaşan kredi geri ödemelerinden ötürü nakde ihtiyaç duyulması sebebiyle sermayenin 

2.000.000-TL’den 4.000.000-TL’ye artırılması” kararı: 

Anılan karar, sermayenin dış kaynaklardan artırılmasına yöneliktir. Sermayenin dış kaynaklardan artırılması, yeni 

sermaye taahhüdü yoluyla olur. Olayda sermayesi 2.000.000-TL olan şirketin sermayesinin 500.000-TL’lik 

kısmının henüz ödenmemiş olduğu bilgisi verilmektedir. TK m. 456/1 uyarınca, payların nakdi bedelleri 

tamamen ödenmemiş olduğu müddetçe dış kaynaklardan sermaye artırılamaz (bu halde ancak iç kaynaklardan 

sermaye artırımı yapılabilir). Bununla birlikte sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması 

sermaye artırımını engellemez. Ancak olayda ödenmemiş kısmın sermayeye oranı % 25 olup, önemsiz olduğu 

söylenemez. Dolayısıyla alınan karar TK’ya aykırı olur. 

Sermayenin artırılması bir esas sözleşme değişikliği olup bu değişikliğin gerçekleştirilmesi TK m. 421/1’de 

öngörülen nisapla mümkündür. Öyleyse toplantı nisabı -ilk toplantı olduğu dikkate alınırsa-, şirket sermayesinin 

yarısının temsil edilmesi; karar nisabı ise toplantıda mevcut oyların çoğunluğunun olumlu yönde olması ile 

sağlanmış olur. Olayda, kararın sermayenin % 51’ini temsil eden payların sahiplerinin olumlu oyları ile alındığı 

bilgisi verilmiştir. Salt bu karar açısından bakıldığında, toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır. 

 a- 2. “Artırılan kısmı temsil etmek üzere ihraç edilecek payların tümünün pay sahibi (P1) tarafından taahhüt ve 

(P1)’e tahsis edilmesi” kararı: 



Dış kaynaklardan sermaye artırımında her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye 

oranına göre alma hakkını/rüçhan hakkını haizdir. Ancak pay sahibinin bu hakkı mutlak/sınırlandırılamaz 

değildir. TK m. 461/2 uyarınca, pay sahiplerinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebeplerin varlığı durumunda ve 

sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Haklı sebep olarak TK m. 

461/2’de, halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması, çalışanların şirkete katılmaları 

gibi örnekler sayılmıştır. Olayda ise herhangi bir sebep gösterilmeksizin pay sahiplerinin rüçhan hakları 

kaldırılmış ve yeni çıkarılan paylar hâlihazırda pay sahibi olan (P1)’e tahsis edilerek diğer pay sahiplerinin 

kaybına karşılık (P1) artırımdan yararlandırılmıştır. Bu durum ise kanun hükmüne aykırılık oluşturur. Haklı 

sebebin bulunmamasının yanında rüçhan hakkının olaydaki gibi kaldırılması, yine TK m. 461/2’de sözü edilen 

“rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimsenin haklı görülmeyecek şekilde 

yararlandırılamayacağı veya kayba uğratılamayacağı” kuralına da aykırı düşer. 

Nihayet rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin kararın sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile alınması 

gerekirken olayda yalnızca sermayenin yüzde elli birinin olumlu oyunun bulunduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla 

kararın alınmasında kanuni nisaba da uyulmamıştır. 

 a- 3. “2014 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen net kârın pay sahiplerine sermaye borçlarını yerine 

getirdikleri oranda dağıtılması” kararı: 

Anılan karar hukuka uygundur. Esas sözleşmede aksine bir düzenleme olduğu yönünde bilgi verilmemiştir. 

Öyleyse TK m. 508/1 uyarınca pay sahibine düşen kâr payının hesaplanmasında, pay sahibinin sermaye payı için 

şirkete yaptığı ödeme dikkate alınmalı, kâr payı, bu ödemelere orantılı olarak belirlenmelidir. 

Kâr payı dağıtımı kararı bakımından kanunda özel bir nisap öngörülmemiştir. Karar, TK m. 418’de gösterilen 

olağan nisapla alınabilir (ilk toplantı nisabı bakımından sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların 

sahiplerinin varlığı, karar nisabı açısından ise toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu). Olayda nisap 

hükümlerine aykırılık yoktur. 

 a- 4. “Yönetim kurulu üyelerinin kuruluştan doğan sorumluluklarından ibra edilmeleri” kararı: 

Karar hukuka aykırıdır. Zira -faaliyet yılı sonunda alınan ibra kararından farklı olarak- yönetim kurulu üyelerinin 

(ve/veya kurucuların) şirketin kuruluşundan (ve sermaye artırımından) doğan sorumlulukları, şirketin tescil 

tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe kaldırılamaz (TK m. 559). Şirketin tescilinden itibaren 4 yıl geçtikten 

sonra ise sulh ve ibranın geçerli olması için genel kurul tarafından onaylanması şarttır. Olayda, şirketin tescili ile 

anılan kararın alınması arasında 4 yıl olmadığından, bu karar geçerli olmayacaktır. 

Öte yandan esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve 

ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanamayacaktır. Kuruluştan doğan 

sorumluluktan ibra kararı, TK m. 418’de gösterilen olağan nisapla alınabilir (ilk toplantı nisabı bakımından 

sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin varlığı, karar nisabı açısından ise toplantıda hazır 

bulunan oyların çoğunluğu). Olayda nisap hükümlerine herhangi bir aykırılık yoktur. 

 b) (P2) tarafından açılan davada (S) AŞ’nin ileri sürdüğü savunma hukuken isabetli midir? (5 Puan) 

(S) AŞ’nin bu savunması isabetli değildir. Zira savunmanın tekabül ettiği etki kuralı, her iptal/hukuka aykırılık 

sebebi/iddiası bakımından geçerli değildir. Bir genel kurul kararının içeriği/konusu kanuna, esas sözleşmeye veya 

dürüstlük kuralına aykırı ise, bu kararın iptalini dava eden kimsenin oylarının kararın yönünü değiştirip 

değiştiremeyeceğinin anılan kararın iptaline karar verilmesi açısından hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle (S) 

AŞ’nin savunması haklı görülemez. 

 c) (P3)’ün açtığı davada genel kurulca alınan kararların geçersizliği için gösterdiği gerekçe doğru mudur? 

Tartışınız. (5 Puan) 

Geçersiz esas sözleşme hükmüne dayanılarak temsilcisi genel kurul toplantısına alınmayan (P3); “(A)’nın genel 

kurula alınmamış olması sebebiyle genel kurulda alınmış bulunan tüm kararların geçersizliğinin tespitini” talep 

etmiştir. Böylece (P3), geçersizlik gerekçesi olarak yalnızca kendisinin temsilcisinin hukuka aykırı olarak genel 

kurula alınmamasına dayanmış olmaktadır. Oysaki TK m. 447’de sayılanların dışında kararın, konusu itibariyle 

mutlak emredici hükümlere, ahlaka, adaba, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ya da imkânsız olması halinde 

genel kurul kararının butlanından söz açılabilir. Olayda (P3)’ün gösterdiği gerekçe bu anılanlara tekabül 

etmemektedir. 

Temsilcisinin genel kurul toplantısına katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen pay 

sahipleri, bu aykırılığın genel kurul kararının alınmasında etkili olması halinde genel kurul kararının iptalini dava 

edebilir. Başka söyleyişle, (P3)’ün iddiası tek başına kararın geçersizliğine neden olmaz; sadece (P3)’e bir iptal 

davası açma hakkı verir. 

Öte yandan olayda (P3)’ün dayandığı geçersizlik sebebi yalnızca kendi temsilcisinin genel kurula alınmamış 

olmasıdır. Bunun dışında (P3) genel kurulda alınan kararların konu/içerik bakımından kanuna, esas sözleşmeye 

veya dürüstlük kuralına aykırı olduğunu ise ileri sürmemiştir. Dolayısıyla burada (P3)’in ileri sürdüğü geçersizlik 



sebebi yönünden etki kuralı işler. (P3)’ün paylarının sermayeye oranı %5 olduğundan, toplantıya katılıp olumsuz 

oy verseydi de geçerli şekilde alınmış genel kurul kararlarına etkili olmayacağı görülür. Hâl böyle olunca (P3)’ün 

gerekçesi, tek başına genel kurul kararlarının iptali için de bir neden olarak kabul edilemez. 

3. Olayda mahkeme (S) AŞ’nin haklı sebeple feshine karar vermeli midir? Siz olsaydınız nasıl bir karar verirdiniz? 

Bilhassa (P4) tarafından olayda ileri sürülen fesih gerekçesini de dikkate alarak tartışınız. (15 Puan) 

Azınlık, haklı sebeplerin varlığı halinde şirketin feshi davasını açma hakkını haizdir. Olayda (P4) sermayenin % 

10’unu oluşturan paylara sahip olduğundan azınlık sıfatına ve bu davayı açma hakkına sahiptir. 

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında mahkeme davacının talebi ile bağlı değildir. Mahkemece fesih 

yerine davacı pay sahiplerinin paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenerek şirketten 

çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir bir başka çözüme karar verilebilir. Fesih ise son 

çaredir. 

Olayda (P4)’ün gösterdiği sebep, yalnızca kendisi açısından geçerlidir; bir sermaye şirketi olan ve pay 

sahiplerinin kişiliğinin önem arz etmediği, giderek pay sahibinin şirkete karşı “anonimliğinden” söz edilen bir 

şirket olan anonim şirkette pay sahibinin şahsını ilgilendiren, böylesi “kişisel” bir sebebin haklı sebep kabul 

edilerek şirketin feshini gerektirir ağırlıkta görülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla mahkeme de böyle bir 

sebebe dayanarak anonim şirketin haklı sebeple feshine karar vermemelidir. 

Mahkemenin (P4)’ün şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen diğer bir çözüme karar vermesi ise 

düşünülebilir. Ancak burada, mahkemenin bu çözümlere karar vermesi bakımından da sebebin feshi gerektirir 

ağırlıkta bir haklı sebep olmasının gerekip gerekmediği tartışılmalıdır. Diğer bir çözüme karar vermek için de 

feshi gerektirir ağırlıkta bir haklı sebebin bulunmasının şart olduğu, böyle bir sebep olmadığı halde mahkemenin 

davayı reddetmesi gerektiği ileri sürülebileceği gibi, mahkemenin diğer bir çözüm bakımından feshi gerektirir 

ağırlıkta bir sebebe ihtiyacı olmadığı ve (P4)’ün şirketten çıkarılmasına karar verebileceği de savunulabilir. 

Olayımızda ileri sürülen sebep zaten tamamen “kişisel” nitelikte olmakla burada mahkeme ne feshe ne de (P4)’ün 

şirketten çıkarılmasına karar vermeli; aksine davayı reddetmelidir (+ 2 Puan). 

Not: Bu soruda “kişisel nedenlerin AŞ’lerde haklı fesih sebebi teşkil edemeyeceğinin” mutlaka bilmesi kaydıyla, 

son paragraf açısından sorunun “(P4)’ün şirketten çıkarılmasına karar verilebileceği” yönünde yanıtlanması 

hâlinde de + 2 puan verilir. 


