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OLAY 

Kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tâbi olmayan, 100.000-TL esas 

sermayeye sahip (H) Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin [=(H) AŞ] paylarının tamamı nama yazılıdır. Her 

biri 50-TL itibarî değerde olan (H) AŞ payları, (A) ve (B) şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Şirketin esas sözleşmesinde, 

a) yönetim kurulu üyelerinin mimarlık veya inşaat mühendisliği fakültesinden mezun olmasının şart olduğu, 

b) (A) grubu pay sahiplerinin taahhüt ettikleri her bir pay için şirkete 100-TL ödeyeceği, 

c) (A) grubu payların her birinin sahibine 20 oy hakkı; (B) grubu payların her birinin ise sahibine 1 oy hakkı 

bahşedeceği, 

d) esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin her türlü genel kurul kararının, ancak (A) grubu pay sahiplerince 

onaylanması şartı ile uygulanabileceği 

hükümleri yer almaktadır. 

(H) AŞ’nin tüm pay sahiplerinin şirket merkezinde bir araya geldiği sırada, şirket yönetim kurulu üyelerinden (Y1)’in 

aynı zamanda (İ) İnşaat Limited Şirketi’nde [=(İ) Ltd. Şti.] müdür olarak görev yaptığı öğrenilmiştir. Bunun üzerine 

tüm pay sahipleri aralarında anlaşarak, usulüne uygun davet yapılmaksızın ve aynı gün, (Y1)’in yönetim kurulu 

üyeliğinden azledilmesi amacı ile genel kurul toplantısı yapılmasına karar vermişlerdir. 

Tüm pay sahiplerinin katılımı ile yapılan bu genel kurul toplantısında, 

a) (Y1)’in azledilmesine ve 

b) avukat (Y2)’nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Genel kurul toplantısının yapılmasından üç gün sonra (H) AŞ’nin sermayesinin % 8’i oranında paya sahip (P1), (Y1) 

aleyhine, (Y1)’in (İ) Ltd. Şti.’de müdür olarak görev yapmış olmasını gerekçe göstererek, şirketin bundan dolayı 

uğradığını iddia ettiği zararın tazmini amacıyla sorumluluk davası açmış ve tazminatın (H) AŞ’ye verilmesini talep 

etmiştir. Mahkeme davayı, 

a) (P1)’in sahip olduğu pay oranının % 10’dan az olması ve 

b) (H) AŞ genel kurulunda sorumluluk davasına ilişkin herhangi bir karar alınmamış olması 

gerekçeleriyle reddetmiştir. 

Şirketin işleyişinden uzun süreden beri memnun olmayan ve şirket sermayesinin % 15’i oranında paya sahip olan (P2) 

ise, 

a) ortaklar arasında uyumun bulunmadığını, bunun sebebinin kontrol sahibi ortağın diğer pay sahiplerine karşı 

gerçekleştirdiği adaletsiz uygulamalar olduğunu ve 

b) şirketin 10 yıldır kâr dağıtmadığını, buna rağmen şirket malvarlığının sistematik olarak kontrol sahibi ortak 

lehine azaltıldığını iddia ederek 

(H) AŞ’nin haklı sebeple feshine karar verilmesi talepli bir dava açmıştır. Mahkeme (H) AŞ’nin feshi yerine, son 

yıllık bilançoya göre şirketin elde etmiş olduğu net dönem kârından kanuni ve esas sözleşmede öngörülen yedek 

akçelerin ayrılmasından sonra kalan kısmın % 50’sinin pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar vermiştir. 

SORULAR 

1. (H) AŞ esas sözleşmesinde yer alan hükümlerin geçerliliklerini ayrı ayrı değerlendiriniz. 

2. Pay sahiplerine çağrı yapılmaksızın genel kurul toplanıp karar alabilir mi? Genel kurul toplantısında alınan 

kararların geçerliliklerini toplantının pay sahiplerine çağrı yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olması bakımından 

tartışınız. 

3. Pay sahiplerine çağrı yapılmamış olmasından bağımsız olarak, 

a) (Y1)’in azline ve 

b) (Y2)’nin yönetim kurulu üyesi seçilmesine 

ilişkin genel kurul kararlarının geçerliliklerini ayrı ayrı tartışınız. 

4. (P1)’in açtığı sorumluluk davasında mahkemenin ret gerekçelerini ayrı ayrı değerlendiriniz. 

5. (P2)’nin açtığı davada, 

a) (P2)’nin davacı sıfatını haiz olup olmadığını, 

b) (P2)’nin dava açma gerekçelerini ve 

c) mahkemenin verdiği hükmü  



ayrı ayrı değerlendiriniz. 

 

CEVAPLAR 

1. a) Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinin kanuni şartlar dışında belirli özelliklere sahip olmasının aranması 

mümkün olup, böyle bir düzenleme TK m. 340’ta yer alan emredici hükümler ilkesine aykırılık oluşturmaz. TK m. 

363/2 hükmü de “esas sözleşmede üyelik için öngörülen niteliklerin kaybının yönetim kurulu üyeliği sıfatının da 

kaybına yol açacağını” düzenleyerek bunu teyit etmiştir. Sonuç olarak olaydaki şirkette yönetim kurulu üyelerinin 

mimarlık veya inşaat mühendisliği fakültesinden mezun olması şartı şeklinde bir esas sözleşme hükmü getirilmesi 

hukuken mümkün ve bu hüküm geçerlidir. (5 puan) 

b) TK m. 347 hükmüne göre itibari değerinden aşağıda bir bedelle pay çıkarılması mümkün değilken, itibari değerin 

üstünde bir bedelle pay çıkarılması esas sözleşmede hüküm bulunması veya genel kurul kararı alınması şartıyla geçerli 

kabul edilmiştir. Bu paylara “primli (agiolu) paylar” denir. Somut olayda da esas sözleşmede itibari değeri 50-TL 

olan (A) grubu paylar için 100-TL bedel ödenmesi kararlaştırılarak primli pay çıkarılmasına ilişkin hüküm konulması 

ve primli pay ihracı mümkündür. (7,5 puan) 

c) Anonim ortaklıkta paya tanınabilecek imtiyazlardan birisi de oyda imtiyazdır. TK m. 479 hükmüne göre oyda 

imtiyaz aynı itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı tanınarak oluşturulabilir. Bir paya tanınabilecek oy hakkı 

ise kural olarak en fazla 15 oyla sınırlandırılmıştır. Somut olayda eşit itibari değerdeki paylara farklı oy hakkı 

tanınarak oyda imtiyaz oluşturulması mümkündür. Ancak (A) gurubuna tanınan 20 oy hakkı, Kanunda öngörülen 15 

oy sınırını aşmaktadır. Burada iki türlü yaklaşım söz konusu olabilir; ilk olarak esas sözleşme hükmü tamamen 

geçersiz sayılabilir, ikinci olarak ise (A) grubuna tanınan oy hakkı üst sınır olan 15 üzerinden kabul edilebilir. (7,5 

puan) 

d) (A) grubu pay sahipleri imtiyazlı pay sahiplerini oluşturur. TK m. 454 hükmüne göre; 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. 

Somut olayda imtiyazlı pay sahiplerinin her türlü esas sözleşme değişikliğini onaylamadan bu kararların 

uygulanmayacağına dair bir esas sözleşme hükmü mevcuttur. Böyle bir belirleme yapılması TK m. 454’e aykırıdır. 

Zira imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulacak olan konular Kanunda açıkça düzenlenmiş, ayrıca ilgili konularda 

alınan her kararın değil, ancak “imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek kararların” onaylanmasının gerektiği 

belirtilmiştir. Kanun koyucu ayrıca oyda imtiyazın kullanılamayacağı halleri de belirlemiştir. TK m. 479/3 hükmüne 

göre esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz. Esas 

sözleşmeye konulan olaydaki gibi bir hüküm geçerli kabul edildiği takdirde, oyda imtiyazın kullanılamadığı hallere 

ilişkin hükümlerin dolanılması söz konusu olabilir. Bu nedenlerle olayda d) bendindeki esas sözleşme hükmü 

geçersizdir. [“Her türlü esas sözleşme değişiklikleri lafzının içinde imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden 

kararlar da bulunmaktadır, dolayısıyla yalnız kanunla paralel uygulanmak kaydıyla esas sözleşme hükmü geçerlidir.” 

yorumu ile olaydaki düzenlemeyi “nisap hükmü” olarak değerlendirmeye, TK m. 454’ün teorik olarak eksiksiz bir 

biçimde bilinmesi koşuluyla, ayrıca böyle bir düzenlemenin genel kurulun yetkisinin devri anlamına geldiği 

yorumuna, takdiren puan verilir] (5 puan) 

 

2. TK m. 416 hükmü uyarınca, bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı 

takdirde, çağrıya ilişkin usule uymaksızın 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. Somut olayda (H) AŞ’nin tüm pay sahipleri şirket merkezinde toplanmış, bu nisap toplantı sonuna kadar 

korunmuştur. Dolayısıyla çağrısız genel kurul yapılabilmesinin şartı oluşmuştur. Ayrıca (Y1)’in rekabet yasağına 

aykırı hareket ettiğinin öğrenilmesi üzerine tüm pay sahipleri aralarında anlaşmış, (Y1)’in azli amacıyla genel kurul 

toplantısı yapma kararı almıştır. Bu da oybirliği ile gündemin belirlendiğini göstermektedir. Daha sonra ise (Y2)’nin 

boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir. Hem yönetim kurulu üyesinin azlini doğal olarak yeni 

yönetim kurulu üyesi seçiminin takip etmesi, diğer bir ifade ile azlin yeni üye seçimini de kapsaması, hem de oybirliği 

ile karar alınması dikkate alındığında ikinci genel kurul kararı bakımından da Kanuna aykırılık bulunmamaktadır. (7,5 

puan) 

 



3. a) Somut olayda (H) AŞ yönetim kurulu üyesi (Y1), aynı işletme konusu olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren (İ) 

Ltd. Şti.’de müdür olarak görev yapmaktadır. TK m. 396 hükmünde yer alan rekabet yasağına göre yönetim kurulu 

üyelerinin genel kurulun onayı olmaksızın böyle bir davranışta bulunması mümkün değildir. Olayda bu hususta bir 

genel kurul kararı olduğuna ilişkin bilgi de mevcut olmadığından, (Y1) rekabet yasağına aykırı davranmıştır. TK m. 

364 hükmüne göre, yönetim kurulu üyeleri gündemde madde bulunmasa dahi haklı sebebin varlığı halinde genel kurul 

tarafından görevden alınabilir. Rekabet yasağına aykırı davranış, bu anlamda haklı sebep teşkil eder. Dolayısıyla genel 

kurulun (Y1)’i görevden alması, gündemde madde olmasa dahi, mümkündür. (7,5 puan) 

b) (Y2)’nin yönetim kurulu üyesi seçilebilmesi mümkün değildir. Zira esas sözleşmede aranan mimarlık veya inşaat 

mühendisliği fakültesinden mezun olma vasfını taşımamaktadır. Dolayısıyla (Y2)’nin yönetim kurulu üyesi seçilmesi 

mümkün değildir. Alınan karar “esas sözleşmeye aykırılık” gerekçesi ile iptal edilebilir bir karardır. [Karar oybirliği 

ile alındığından, pay sahiplerinin iptal davası açamayacağı değerlendirmesinin yapılmasına ek puan verilir] (5 puan) 

 

4. a) Mahkemenin “(P1)’in pay oranının %10’un altında olması” yönündeki ret gerekçesi yerinde değildir. Zira TK m. 

553 hükmüne göre yönetim kurulu üyeleri Kanuna aykırı davranışlarından, kusurları bulunduğu takdirde şirkete, pay 

sahiplerine ve alacaklılara karşı sorumlu olurlar. TK m. 555 hükmüne göre ise şirketin zararının tazminini şirket veya 

her bir pay sahibi isteyebilir. Dolayısıyla somut olayda (P1)’in %8 paya sahip olması, yani azlık statüsünde olmaması, 

davacı sıfatı bakımından bir engel değildir. Sorumluluk davası bir azlık hakkı değil, pay sahipliği hakkıdır. (5 puan) 

b) Mahkemenin “(H) AŞ genel kurulunda sorumluluk davasına ilişkin karar alınmaması” yönündeki ret gerekçesi 

yerinde değildir. TK m. 555 hükmüne göre hem şirket hem de her bir pay sahibi şirketin uğradığı zarardan dolayı 

sorumluluk davası açabilir. Davayı pay sahibi açarsa tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilir. Somut olayda da 

pay sahibi tarafından açılan bir sorumluluk davası söz konusudur. Dava açılabilmesi için genel kurul kararı alınması, 

şirket tarafından yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak sorumluluk davasında aranan bir koşul olup (TK m. 479), 

pay sahibinin açacağı sorumluluk davasında böyle bir şart bulunmamaktadır. (5 puan) 

 

5. a) Haklı sebeple anonim şirketin feshi davası TK m. 531 hükmünde düzenlenmiştir. Hükme göre fesih davasını 

açma hakkı, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahiplerine, 

yani azlığa aittir. Bu yönüyle haklı sebeple fesih davası açma hakkı, bir “azlık hakkı”dır. Somut olayda sermayenin % 

15’ini temsil eden paylara sahip olan (P2) bu davayı açma hakkını haizdir. (5 puan) 

b) Anonim ortaklığın feshi için haklı neden teşkil edebilecek hususular, sermaye ortaklıklarının yapılarına uygun 

olmalıdır. Zira haklı nedenle fesih hakkının tanınmasının temelinde, ortaklık ilişkisinin çekilmez hale gelmesi, pay 

sahiplerinden bu ilişkiyi devam ettirmelerinin beklenemez olması yatmaktadır. Dolayısıyla, şahıs ortaklıklarında, 

ortaklar arası kişisel ilişkiler şirketin devamını çekilmez hale getirebilir ve haklı sebep olabilir. Kollektif şirketlerde 

fesih için haklı nedenleri düzenleyen TK m. 245 hükmü tam da kişisel ilişkilerin bozulmasına, ortaklar arası güvenin 

kaybolmasına dayanmaktadır. Sermaye ortaklıklarında ise haklı nedenin ne olduğu Kanunen belirlenmemiştir. Ancak 

pay sahipliği haklarının kullanılamaması, şirketten beklenen ekonomik menfaatin karşılanamaması ve bu hallerin 

süreklilik arz etmesi gibi, anonim ortaklık yapısına ve ortaklıktan beklentilere tamamen aykırı olan, anonim ortaklığın 

devamını pay sahipleri açısından çekilmez hale getiren ve bir fesih gerekçesi olarak anonim ortaklığın “sermaye 

ortaklığı” özelliği ile bağdaşabilen nedenler haklı sebep teşkil edebilir. Somut olaydaki gerekçelerden ortaklar arası 

uyum bulunmaması, anonim ortaklıkta fesih sebebi olamaz. Ancak “şirket 10 yıldır kâr dağıtmamasına rağmen şirket 

malvarlığının sistematik olarak kontrol sahibi ortak lehine azalması” haklı neden oluşturacaktır. Zira anonim ortaklık 

ekonomik bir amaç için kurulur, elde edilen kârın dağıtılması anonim ortaklığın en temel özelliklerinden biridir. 

Hukuken geçerli bir sebep bulunmamasına karşın uzun süre kâr dağıtmayan bir anonim ortaklığın devamı, pay 

sahipleri açısından çekilmez hale gelebilecektir. Sonuç olarak somut olaydaki gerekçelerden ilki kişisel ilişkilere 

dayandığı için haklı sebep teşkil etmezken, ikincisi ekonomik beklentilere dayandığından ve bir fesih gerekçesi olarak 

anonim ortaklığın “sermaye ortaklığı” özelliği ile de bağdaşabildiğinden haklı sebep teşkil edecektir. [Yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluğuna gidilmeden haklı nedenle fesih davasının açılıp açılamayacağı tartışmasına ek puan verilir] 

(5 puan) 

c) TK m. 531 hükmüne göre mahkeme feshi gerektiren haklı sebeplerin bulunması halinde, fesih yerine duruma uygun 

düşen ve kabul edilebilir diğer çözümlere karar verebilir. Kanun koyucu kurulu tezgahın bozulmaması, anonim 

ortaklıkların ayakta tutulması amacıyla bahsi geçen düzenlemeye yer vermiştir. Alternatif çözüm haklı sebebe uygun 

ve onu ortadan kaldırabilecek nitelikte olmalıdır. İşte somut olayda kararlaştırılabilecek çözümlerden biri de kâr 



dağıtılması kararıdır. Zira olayda feshi haklı kılan sebep şirketin kâr dağıtmamasıdır. Dolayısıyla pay sahiplerine kâr 

dağıtılması kararı haklı nedeni ortadan kaldıracak nitelikte, duruma uygun düşen ve kabul edilebilir bir çözüm olarak 

telakki edilebilir. 

Diğer taraftan olayda “şirketin 10 yıldır kâr dağıtmaması, fakat buna rağmen şirket malvarlığının sistematik olarak 

kontrol sahibi ortak lehine azaltılması” sebebiyle mahkemece verilecek bir “kâr dağıtımı” kararının aslında gerçek 

bir “çözüm” olarak kabul edilmemesi de akla gelebilir. Zira mahkemece kâr dağıtımına karar verilmesi, sistematik 

olarak kontrol sahibi ortağa aktarılan malvarlığının şirkete geri dönmesini sağlamayacaktır. Hâl böyle olunca bu 

soruda, TK m. 531’e ilişkin teorik bilginin tam olması koşulu ile, “kâr dağıtmanın tek başına çözüm olamayacağı” 

yönündeki bir yoruma da puan verilir. 

Nihayet, hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, TK m. 531’e ilişkin teorik bilginin tam olması koşulu ile, 

mahkemenin doğrudan kâr dağıtmaya karar verip veremeyeceği değerlendirmesine ek puan verilir. (5 puan) 


