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Şirketler Hukuku Ticaret Hukukunun en karmaşık fakat en gerekli kısımlarındandır. 

Ticaret Hukuku 6 Kitaptan oluşur 

● Ticari İşletme 

● Şirketler 

● Kıymetli Evrak 

● Taşımaİşleri 

● Deniz Ticaret 

● Sigorta 

 

Şirketler Hukukunun ana kaynağı TTK’dır. Buna ek olarak;  

● TBK 

● TMK 

● VUK 

● TCK 

● Kooperatifler kanunu 

● Sermaye Piyasası Kanunu 

● Bankacılık Kanunu 

● Sigortacılık Kanunu 

 

Dernekler kişi topluluğu olarak, vakıflar mal topluluğu olarak, şirketler ise hem kişi 

hem mal topluluğu olarak kurulur. 

 

ŞİRKETLER HUKUKUNUN DİĞER HUKUK ALANLARIYLA İLİŞKİSİ 

 

Şirketler hukuku bir sözleşmeye dayandığından Borçlar Hukuku ile yakın bir ilişki 

içerisindedir. 

Çelik korse ilkesi: Anonim ve Limited şirketler için hangi hükümlerin sözleşmeye 

konulacağını da kanun belirlemiştir. 

Şirket yöneticilerinin hukuki sorumluluğu bir tazminat sorumluluğudur. 

Şirketlerde esas olan ortakların ölümü halinde şirketin kapanmasıdır fakat istisnai 

olarak mirasçılarla da ortaklık sürdürülebilir. Miras Hukuku ile ilişkilidir. 

Ayrıca şirketlerin ayni sermaye unsurları Eşya Hukukunu yakından 

ilgilendirmektedir. 

Uluslararası Ticaret Hukuku, yabancıların yönetici & ortak olup olamaması, 

aranan koşullar, şirket kurma özgürlüğü* (AİHM’de çokça örneği vardır.) vs gibi 

konular bakımından şirketler hukukuyla ilişkilidir. 

Vergi ve İdare Hukuku ile de çok yakından ilişkilidir. Ör. listelenmiş bazı anonim 

şirketlerin kurulabilmesi için Ticaret Bakanlığının izni gerekir.  

 

● Ticaret şirketlerine özgü özel hükümler vardır: 
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-Tüm ticaret şirketleri için geçerli olan hükümler,yoksa aşağıdakiler sırayla 

uygulanır: 

-TMK’daki tüzel kişiler için yer alan hükümler 

-TBK’daki adi  şirketlere ilişkin hükümler 

 

● Kooperatifler için Kooperatifler Kanunu, yoksa aşağıdakiler sırayla uygulanır: 

-Tüm ticaret şirketleri için geçerli olan hükümler 

-TMK’daki tüzel kişiler için yer alan hükümler 

-TBK’daki adi  şirketlere ilişkin hükümler 

● Bankalar için Bankacılık Kanunu, yoksa aşağıdakiler sırayla uygulanır: 

-TTK’daki anonim şirketlere ilişkin özel hükümler 

-TTK’daki ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler 

● Sigorta şirketleri için Sigortacılık Kanunu, yoksa aşağıdakiler sırayla 

uygulanır: 

-Anonim ise anonim şirketlere ilişkin, kooperatif ise kooperatiflere ilişkin hükümler,  

-TMK’daki tüzel kişiler için yer alan hükümler 

-TBK’daki adi  şirketlere ilişkin hükümler 

● Adi şirket ise TBK’daki adi şirketlere ilişkin hükümlere uygulanır. 

 

Şirket kapsamına girmeyen ama benzeyen kuruluşlar: Vakıf ve derneklerdir. 

1. Tüzel kişiliğe sahiplerdir. Şayet ticari iş yaparlarsa tüzel kişi tacir sıfatı 

kazanırlar. 

2. Manevi amacı gerçekleştirmek için ticari işletme yürütebilirler. Fakat bu 

amaçlarını değiştirmez. Şirketlerde ise amaç ekonomiktir. 

3. Ticari şirketlerin tacir sıfatı kazanması için ek koşul gerekmez. Ticari olarak 

kurulmuş olmaları gerekli ve yeterlidir. Fakat dernek ve vakıfların tacir 

olmaları için amaçları doğrultusunda bir ticari işletme işletiyor olmaları 

gerekir. 

4. Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ticari işletme işletseler dahi tacir olamazlar. 

Böyle bir ayrım şirketler bakımından söz konusu değildir. 

 

ŞİRKETİN UNSURLARI 

 

1. Kişi Unsuru:  

● Şirket en az 2 kişiyle kurulur.  

İstisna:Ancak anonim ve limited şirketlerin tek kişiyle kurulmasına istisnai 

imkan sağlanmıştır. Ayrıca bu şirketler daha sonradan tek kişilik hale gelebilir. Fakat 

bir kısıt vardır. Anonim veya limited şirket kendi paylarını o şirketin tek pay sahibi 

kendileri olacak şekilde iktisap edemezler. ( Şirketin kendi hissesini iktisap etmesi 

mümkün fakat tek ortak oluncaya kadar mümkün. Tek ortak kendisi olamaz.) Bu 

kısıtla birlikte anonim/limited şirketin daha sonradan tek ortaklı bir şirkete 

dönüşmesi mümkündür. 
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İstisna: Komandit şirket en az 5 ortakla kurulur. Bu ortaklardan en az biri 

komandite ve/veya komanditer olmak zorundadır. 

İstisna: Kooperatiflerde en az 7 kişinin/kurucunun varlığı aranmaktadır. 

(Kooperatifler Kanunu m.2) 

İstisna: Limited şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamaz.  

İstisna: Anonim şirketlerde ortak sayısı 500’ü aşarsa bu şirket iradi olarak 

değil kanun gereği halka açık anonim şirkete dönüşür ve sermaye kanununa tabii 

olur. 

 

● Tüzel kişi/Gerçek kişi ayrımı: 

Kollektif şirketlerde kişiler yalnızca gerçek kişi olabilir. Bunun sebebi ise bu 

ortaklığın aşırı güven gerektirmesidir. 

Adi şirketlerde ise tüzel ve gerçek kişiler ortaklık kurabilir. 

Komandite ortaklar sadece gerçek kişi olabilir. Komanditer ortaklar ise gerçek 

ve tüzel kişilerden oluşabilir. 

Anonim ve limited şirketlerde  ortaklar gerçek ve tüzel kişilerden oluşabilir. 

Öyleki tüzel kişiler anonim şirketlerde yönetici, limited şirketlerde müdür olabilirler. 

 

● Ticaretle uğraşması yasak olanlar ortak olabilir mi? 

Anonim, limited ve komandit şirkete ortak olabilirler. Bu şirketlerde kurucu 

ortak dahi olabilirler. Fakat yönetim kurulu üyesi olamaz, limited şirkette müdür 

olamaz, komandit şirkette yönetici ortağı olamazlar. 

Komandite şirkette ortak olamazlar.  

Adi şirkete ortak olamazlar zira adi şirket ortakları tacirdir.  

 

2. Sözleşme Unsuru:  

● Şirket bir sözleşmeye dayanır. 

● Şekle dair; 

-Adi şirketlerde sözleşme geçerlilik şartı olarak şekil aranmaz. 

-Ticaret şirketleri açısından şekil serbestisi yoktur. Şekil şartına uyulması gerekir. Bu 

şekil şartı resmi yazılı şekil şartıdır. İstisnası yoktur. Bazı şirketlerde noter tasdiki 

gerekmemektedir.  

 

● Sözleşmenin geçerli olabilmesi için hem şekil hem içerik olarak bazı şartları 

vardır. TTK şirket sözleşmesinde yer alması gereken asgari unsurları 

belirtmiştir. Şirket sözleşmesi geçerli bir şekilde var olduğunda şirket 

kurulmuş olmaz. Kurulması için bazı usuli şeylerin yerine getirilmiş olması 

gerek.  

● Kanunda; 

-Anonim şirket sözleşmeleri için: ‘Esas sözleşme’ ibaresi 

-Diğer şirketler için: ‘Şirket sözleşmesi’ ibaresi  
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-Kooperatifler için: ‘Ana sözleşme ibaresi’ kullanılmıştır. Bunların hepsi aynı anlamı 

karşılar. 

 

● Tek kişilik şirketlerde sözleşme değil kuruluş talimatnamesi vardır. (Anonim 

ve limited şirketlerde) Zira sözleşme için en az iki taraf gereklidir. 

 

3. Sermaye Unsuru 

● Malvarlığı unsurunu oluşturur. Olmazsa olmaz bir unsurdur. 

● Limited şirketlerde asgari sermaye aranır. Bunun amacı kişilerin 

menfaatlerinin korunması 

● Sermaye olarak maddi ve manevi şeyler getirilebilir. Önemli olan ekonomik 

değeri olmasıdır. Ekonomik değere dönüştürülebilen + Devredilebilen mal 

varlığı unsurları sermaye olarak kabul edilir. 

● Tüm ortaklar sermaye koymakla yükümlüdür. 

● Sermaye Türleri: 

TTK m.127 Sınırlı sayım 

1. Nakit sermayesi: Ana unsur paradır. Bir kısım yazar alacakların da 

nakit sermaye kabul edileceğini söyler. Kıymetli evrak alacakları nakit 

sermaye olarak kabul edilir. 

2. Ayni Sermaye: Menkul/gayrimenkul, maddi/maddi fakat (incele) 

3. Emek sermayesi: İş gücü başlıca unsurudur. Mesleki bilgi&tecrübe, 

teknik bilgi (knowhow)  

 

● Adi şirkette ve kollektif şirkette her türlü sermaye getirilebilir. 

● Komandit şirkette, komandite ortak her türlü sermayeyi getirebilirken, 

komanditer ortak emek sermayesi getiremez. 

● Anonim ve Limited şirkette ortaklar emek sermayesi getiremez. 

● Bir malvarlığı değeri üzerinde haciz, ihtiyati tedbir varsa veya sınırlı ayni 

hakla kayıtlandırılmışsa mal varlığı unsuru sermaye olarak getirilemez. 

● Muaccel olmayan alacak anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak 

getirilemez. 

  

4. Amaç Unsuru 

Şirketin ortak bir amacı olmalıdır. Bu ortak amaç manevi değil ekonomiktir. İki türde 

olabilir; 

-kazanç elde etme ve paylaşma amacı 

-karşılıklı yardım ve dayanışma yoluyla daha kolay yoldan maddi menfaatler 

temin etme amacı 

Adi, kollektif, anonim ve limited şirketlerde ortak amaç birincisiyken, kooperatiflerde 

ikincisi amaçtır.  

5. Aktif gayret gösterme unsuru 
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● Sermaye verme yeterli olmayıp her ortağın ortak amaç için aktif bir şekilde 

gayret göstermesi gerekir. Ek mesai harcaması gerekebilir. 

● En çok şahıs şirketlerinde görülür.En az anonim şirketlerde görülür. Anonim 

şirkette kural olarak sermaye koyma dışında başka bir edim beklenmez. Fakat 

ikincil yükümlülükler vardır. Bu istisnai bir müessesedir. Bunların varlığı için 

esas sözleşmede olması gerekir. 

 

ŞİRKETLERİN TASNİFİ 

A. Tüzel Kişiliğinin bulunup bulunmamasına göre 

a. Tüzel kişiliği bulunan şirketler: Ticaret şirketleridir, tüzel kişiliğe 

sahiptirler. TTK m.124 sınırlı sayım yapılmıştır.  

i. Kollektif şirketler (Şahıs Şirketi) 

ii. Komandit şirketler 

1. Adi komandit şirketler (Şahıs Şirketi) 

2. Sermayesi paylara bölünmüş şirketler (Sermaye Şirketi) 

iii. Anonim şirketler(Sermaye Şirketi) 

iv. Limited şirketler(Sermaye Şirketi) 

v. Kooperatifler 

Önemli not: Bu şirketlerin ayırt edici özelliği tüzel kişiliğe sahip 

olmalarıdır.  

b. Tüzel kişiliği bulunmayan şirketler:  

● Adi şirketlerdir. 

● Tacir sıfatına sahip değildirler.  

● Taraf ehliyetleri, hak ehliyetleri yoktur.  

● Adi şirket tarafından ve aleyhine dava açılamaz. Dava ortaklar 

açısından söz konusudur.  

● Adi şirketler Türk Borçlar kanunu genel hükümlerde düzenlenmiştir.  

● Konsorsiyum, Joint Venture yapı ortaklığı özel adi şirket türlerindendir 

 

B. Düzenlendikleri Kanuna göre 

a. TTK’da düzenlenen şirketler 

b. TBK’da düzenlenen şirketler 

c. Kooperatif kanununda düzenlenen şirketler 

d. Bankacılık Kanununda düzenlenen şirketler 

e. Sermaye piyasası kanununda düzenlenen şirketler 

f. Sigortacılık kanununda düzenlenen şirketler 

g. VUK’ta düzenlenen şirketler 

 

C. Sorumluluklarına göre 

a. Sınırlı sorumluluk esasının belirlendiği şirketler 

● Ortaklar yalnızca sermaye koyma borcu ile yükümlenmişlerse bu sınırlı 

sorumluluktur. 
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● Anonim ve Limited şirketlerden oluşur. 

● Komandit şirketlerde yalnızca komanditer ortak açısından sınırlı sorumluluk 

vardır. 

b. Sınırsız sorumluluk esasının belirlendiği şirketler 

● Şayet ortaklar sermaye koyma borcunu getirsin/getirmesin tüm 

malvarlıklarıyla sorumluluk üstlenmişilerse, sermaye vererek sorumlulukları 

sona ermiyorsa sınırsız sorumluluk söz konusudur. 

● Adi şirket ve Kollektif şirketler 

● Komandit şirket komandite ortak açısından (incele) 

 

D. Şirketin baskın karakterine göre  

a. Kişi Şirketleri: Kişi baskınsa, ortakların hukuki kimliği önemliyse, 

şirketin işleyişi sermayeden ziyade kimin sermaye getirdiği ile ilgiliyse 

bu kişi şirketidir. 

i. Adi 

ii. Kollektif 

iii. Adi Komandit 

b. Sermaye Şirketleri: Baskın karakter malvarlığı unsuru ise ve kimin 

getirdiği değil ne/ne kadar getirdiği önem arz ediyorsa bu sermaye 

şirketidir. 

i. Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

ii. Anonim 

iii. Limited 

c. Kooperatif üçüncü bir türdür. 

 

A. ADİ ŞİRKETLER 

 

● TBK m.620 ile başlayan kısımda düzenlenir.Günlük ticaret uygulamasında 

sıklıkla karşılaşılır. 

● Tüzel kişiliği yoktur. 

● Her bir ortağı tacir sıfatına sahiptir. 

● Taraf ve hak ehliyeti yoktur. İstisnası: Joint Venture 

● Davacı/davalı olamaz. 

● İflasa tabi değildirler.  

● Bir limited veya anonim şirkete ortak olması mümkün değildir. (Önemli) 

● İştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Sermaye var fakat bu sermaye 

üzerinde bütün ortaklar iştirak halinde mülkiyet esasıyla ortaktırlar. 

● Şirket sözleşmesinde adi şirketin esaslarını belirleyebiliriz. 

● Ortaklar adi şirket sözleşmesinden ötürü diğer ortakların borçlarından ötürü 

tüm mal varlıklarıyla birinci dereceden müteselsilen sorumludur. Bu yüzden 

sıkı bir güven ilişkisi şarttır. 
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● Joint Venture: Birden fazla kişinin bir araya gelerek işin tamamından sorumlu 

oldukları bir iş ortaklığıdır. Tüzel kişiliği bulunabileceği gibi bulunmayabilir 

de. Nitelikli özel şirkettir, Kurumlar vergisi mükellefidir. 

● Konsorsiyum: Birden fazla kişinin bir araya gelerek her bir ortağın 

diğerlerinden bağımsız olarak işin yalnızca bir kısmının sorumluluğunu 

üstlendiği ortaklıktır. Bu ortaklık türünde de tüzel kişilik şart değildir. 

● Kurulması; 

○ Adi şirket tek ortaklı kurulamaz. En az 2 kişi gereklidir. 

○ Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. 

○ Adi şirketin kurulması için şekil serbestisi geçerlidir. Yazılı olması ispat 

açısından önemlidir. İradelerin uyumlu olması yeterlidir. 

■ İstisnası: Sermaye olarak getirilecek mal varlığı unsurunun devri 

şekil şartına bağlı ise sadece bu malvarlığı unsuru açısından 

şirket sözleşmesinin bu şekil şartına uygun olarak yapılması 

gerekir. 

● Sermaye; 

○ Sermaye olarak her  türlü sermaye getirilebilir. 

○ Adi şirkette sermaye payı kavramı yerine katılım payı kavramını 

kullanmıştır. 

○ Ortakların öncelikli borcu sermaye katılım payının yerine 

getirilmesidir. 

○ Asgari bir sermaye miktarı yoktur. Her somut durumda adi şirketin 

amacına bakılır. 

○ Adi şirkette getirilen sermayelerin karşılığı kural olarak birbirine 

eşittir. Açıkça bir hüküm yoksa ortakların katılım payı eşittir. Aksi 

kararlaştırılabilir. 

 

● Zarara kazanca katılım:  

1- Şirket sözleşmesinde taraflar hangi ortağın hangi oranda zarara ve kazanca 

katılacağını belirleyebilir. Ancak; 

-Hiçbir ortak kârdan tamamen mahrum bırakılamaz. 

-Emek sermayesi getirmiş olan bir ortak sadece kazanca katılım hakkı elde 

edebilir. Zarardan muaf tutulabilir. Bu muafiyet iç ilişkide geçerlidir. 

 

2- Sadece birisine katılım düzenlenmişse aynı oran, düzenlenmeyen kalem için de 

geçerlidir. 

 

3-İkisi de düzenlenmemişse; her bir ortak, getirdiği sermayenin türüne ve 

büyüklüğüne bakılmaksızın zarara ve kazanca eşit oranda dahildir. 
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ADİ ŞİRKETİN İDARESİ 

 

A. Yöneticinin Atanması ve Azledilmesi 

a. Şirketin yöneticileri tespit etmemişse ortaklar kurul kararı ile 

belirlenebilir.  

b. Oy birliği esastır. Oy birliği şartının yerine gelmesi için ortakların hangi 

tür ve ne kadar sermaye getirdiği önemsizdir.  

c. Şahıs şirketlerinde özden yönetim ilkesi esastır.  

d. Şirketi idare etme yetkisi ortaklardan birine verilebileceği gibi dışardan 

birisine de verilebilir.  İdareci olmak için ortak olmak şart değildir. 

e. İdarecilik yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması:  Hangi usulle 

idarecilik yetkisi verilmişse aynı usulle kaldırılır/sınırlandırılır. 

■ Şirket sözleşmesi ile 

■ Ortaklar kurul kararı ile 

■ Haklı sebeple idarecilerin görevden alınması: Buna mahkeme 

karar verir. İdareci ortak olabilir de olmayabilir de. Bununla 

ilgili her bir ortağın mahkemeye müracaat etme hakkı vardır. Oy 

birliği aranmaz. 

 

B. Yöneticilerin Yükümlülükleri 

a. İdareciler yılda en az bir kez hesap vermek, denetime yol açmak ve 

kazanç kârlarını paylaşmak yükümlülüğü altındadır. 

b. Ücret karşılığı yapıyorlarsa objektif özen yükümlülüğü vardır. Basiretli 

bir idareciden beklenen özen ondan beklenir. 

 

C. Yöneticilerin Yetkileri ve Hakları 

a. İdareciler  tek başlarına karar alabilirler,işlem yapabilirler. 

b. İdarecilerin belirlenmesi, atanması gibi olağanüstü işlerde ise sadece 

yönetici idarilerin değil tüm ortakların oy birliği ile karar alması 

gerekir. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, ortağın çıkarılması,şirkette 

ortak yapısının değiştirilmesi, işletme konusunun değiştirilmesi birer 

olağanüstü iştir. 

c. İtiraz hakkı sadece idarecilere aittir. Buna sahip olabilmek için idareci 

olmak gerekli ve yeterlidir. 

d. Bir idarecinin yaptığı işleme diğer bir yönetici itiraz ederse yapılan 

işlem engellenmiş olur. Buna rağmen idareci işlemin yapılmasında 

ısrar ederse ve yaparsa işlem geçerli hale gelir. İtiraz yapılan işlemin 

geçerliliğini etkilemez. İtiraza rağmen işlemi gerçekleştiren idareci, 

diğer idarecilere karşı sorumluluk üstlenmiş olur. 
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D. Ortakların Hakları ve Yükümlülükleri 

a. Bilgi Edinme ve İnceleme hakkı 

● Tüm ortaklar sınırsız bir şekilde sorumludur. Bu nedenle kendilerini 

koruma altına alabilmeleri için bu hakka sahiptirler.  

● Bu hak mutlaktır, kaldırılamaz ancak belirli koşullara bağlanabilir, 

sınırlanabilir. Bu sınırlama, ortakların şirketi inceleme denetleme 

hakkını kullanamayacak dereceye gelemez. 

● Şirket sözleşme ile dahi bu hakkın kaldırılmasına yönelik karar alamaz. 

Alınsa bile mutlak butlanla sakattır. 

● Ortak bu haktan feragat edemez. 

 

b. Rekabet Yasağı 

● Sermaye şirketlerinde idareciler; adi şirketlerde ortakların tamamı bu 

yasağa tabidir. 

● TBK m.626 Tüm ortaklar şirketle rekabet yasağına tabidir. Bu nedenle, 

3. kişilerin menfaatine şirketin amacını engelleyici veya zarar verici 

işleri gerçekleştiremezler. 

  

 

ADİ ŞİRKETTE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 

A. Şirkete Yeni Bir Ortak Alınması 

Bu, bütün ortakların oy birliğine bağlıdır. 

Ortaklardan birisinin ortaklığını 3.kişiye devretmek istemesi durumunda bütün 

ortakların oy birliği gerekir, şayet karar çıkmazsa ortağın ayrılması gündeme gelir. 

 

B. Şirketten Ortağın Ayrılması( Çıkması/Çıkarılması) 

a. Ortağın çıkması 

b. Ortağın çıkarılması 

Bu durumun esasları TBK’da özel olarak düzenlenmiştir.  

Haklı bir sebebin varlığı halinde herhangi bir ortak şirketten çıkmayı talep 

edebileceği gibi herhangi bir ortağın çıkarılmasını da talep edebilir. 

 

Sebepleri bir ortağın; 

● Medeni haklarını kaybetmesi kısıtlanması 

● Tasfiye hakkının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 

● Ölümü 

● Fesih bildiriminde bulunması 

hallerinde söz konusu şartlar gerçekleşmişse ortaklar ilgili ortağı ortaklıktan 

çıkarabilir. Ölüm halinde ölen ortağın payını miras kazanmış olanlar devam etmek 

istemiyorsa payları verilir ve şirket devam eder. Tüm bunlar için ortaklar oy birliği ile 

karar verir. Bunun sebebi adi şirketin sona ermesini engellemektir. 
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ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ 

 

● Adi şirket dış ilişkisi temsildir. 

● Şirketi temsil etme yetkisine sahip olacaklar şirket sözleşmesinde 

gösterilebilirler. 

● Bu kişiler ortak veya ortak dışındakilerden olabilir.  

● İdare yetkisine sahip olanlardan veya olmayan ortaklardan olabilir. 

● Şirket sözleşmesinde belirlenmemişse idare yetkisine sahip olan herkes aynı 

zamanda şirketi temsil etme yetkisine de sahiptir. 

● Bu temsil yetkisi olağanüstü işleri kapsar mı? Yetki kural olarak olağan işleri 

kapsar . Olağanüstü işleri kapsaması için koşulları; 

○ Yetkinin yazılı şekilde verilmiş olması gerekir. 

○ Yetkinin şirket temsilcilerine tüm ortakların oy birliğiyle verilmesi 

○ Yetki özel olarak verilmiş olmalı. (olağanüstü işleri yapmakla da 

yetkilidir şeklinde açıkça verilmeli) 

 

ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 

 

1. Kendiliğinden sona erme(İnfisah) 

a. Şirket sözleşmesinde gösterilen sona erme sebeplerinden birinin 

gerçekleşmesi 

b. Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesinin imkansız 

hale gelmesi 

c. Şirket sözleşmesinde belirli bir süre öngörülmüşse bu sürenin sona 

ermesi 

d. Şirket sözleşmesinde mirasçılarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm 

yoksa ortaklardan birinin ölmesi 

e. Ortaklardan birinin iflası, kısıtlanması, aksine bir hüküm yoksa tasfiye 

payının cebri icraya konu olması  

2. İradi sona erme (Fesih) 

a. Tüm ortakların oybirliğiyle karar alması 

b. Eğer şirket sözleşmesinde ortaklara fesih bildiriminde bulunma hakkı 

tanınmışsa en 6 ay öncesinde fesih bildiriminde bulunmuş olması veya 

bu hak tanınmamış olsa dahi sözleşmenin belirli bir süre için yapılması 

veya ortaklardan birinin ölümü ile sınırlı olması halinde de ortaklar 

fesih bildiriminde bulunabilir. 

c. Haklı sebebin bulunması hallerinde mahkemenin talep üzerine fesih 

kararı vermesidir. Mahkemeden haklı sebep tespiti istenir. Başvurmak 

için sözleşmede  

i. belirli süre olup olmaması 

ii. fesih bildirim hakkı tanınmış olup olmaması 

iii. ortaklardan birinin ölümüyle sınırlı olsun olmasın fark etmez. 
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ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ 

 

● Tasfiye şirketin borçları ödendikten sonra varsa kalan bakiyenin ortaklar 

arasında paylaştırılmasıdır. 

● Adi şirketin sona erme sebepleri gerçekleştiğinde tasfiye aşaması başlar. 

● Tasfiyenin kimler tarafından yürütüleceği sözleşmede gösterilmelidir. 

Gösterilmemişse tüm ortaklar elbirliğiyle tasfiye işlerini yürütür. Bu da 

gerçekleşmiyorsa her bir ortak tasfiye işlemlerinin gerçekleşmesi için 

mahkemeye tasfiye talebinde bulunabilir. Tasfiye memuru atanır. 

● Tasfiye artığı bazen aktif bazen pasif olur. Paylaştırılması; 

○ Bununla ilgili sözleşmede hüküm varsa, oran belirlenmişse uygulanır. 

○ Hüküm yoksa paylaşım kazanç paylaşımına ilişkin hükümlere göre 

gerçekleştirilebilir. 

● Tasfiye tamamlandıktan sonra şirket sona erer. Bundan sonra herhangi bir 

ticari işlem yapılamaz zira artık şirkete dair kayıt yer almamaktadır. Fakat 

sona ermiş olsa dahi eğer tasfiye bakiyesi pasifse yani borçların tamamının 

ödenmesi için şirketin mal varlığı yeterli gelmemişse ortakların 3.kişilere karşı 

yükümlülüğü sona ermez. Alacaklı olan 3. kişiler borçların tahsili için sona 

eren şirketin ortaklarına gidebilir. Tüm ortaklar şahsen, müteselsilen ve 

sınırsız olarak sorumludurlar. 

 

 

ADİ ŞİRKETLERDE ZAMANAŞIMI 

 

Adi şirketlerden kaynaklanan alacaklar, ortakların birbirlerine karşı veya şirketin 

ortakları ile idarecileri arasındaki alacaklar genel olarak adi şirketten kaynaklanan 

tüm alacaklar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre genel mahiyette bir 

hükümdür, tüm şirketler için esastır. Yani ticaret şirketleri için de geçerlidir. 

 

Not: Ön anonim şirket ve Ön anonim şirketin niteliği belirlenmediğinden  TTK 622/2 

hükmü uyarınca adi şirket olarak kabul edilir.  

 

B. TİCARET ŞİRKETLERİ 

TTK m.124-644’te düzenlenmiştir. 

Ticaret Şirketlerinin en mühim özelliği tüzel kişilikleridir. (m.125) 

Ultra vires ilkesi: Ticari şirketler ancak işletme konusuyla ilgili borçlar edinebilir ve 

hak elde edebilir. Fiil ehliyeti, hukuki işlem ehliyeti işletme konusu ile sınırlıdır. 

TTK m.125/2 ile bu ilke geçersiz hale gelmiştir zira sınırlandırma TMK m.48 ile 

yapılmıştır.  
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m.127 j bendi sebebiyle 1. fıkradaki sayım, şekil açısından sınırlı olsada esasen sınırlı 

değildir. 

m.128 Reform niteliğinde bir maddedir. 

f.1 Sermaye koyma borcu bütün ticaret şirketlerinde bütün ortaklar içi esas bir 

borçtur. 

f.2 Sermayenin korunması ilkesinin bir yansımasıdır. Ayni sermayeye özgüdür.  

f.6  Ticaret siciline kayıtla tapu siciline kayıt ettirilinceye kadar  şirket açısından bir 

tehlike söz konusu, kanun bu tehlikeyi bertaraf etmek için 6. madde de ticaret sicil 

müdürünün diğer sicile resen ve hemen iletmesini öngörüyor. Fakat bu soyut kalıyor. 

 

 

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 

 

A. BİRLEŞME 

a. Yeni Kuruluş Süreci: İki veya daha fazla ticaret şirketi tüzel kişiliklerini 

kaybederler ve yeni kurulan ticaret şirketine devrolunurlar. 

Bütün ticaret şirketler tacir sıfatını kaybederler. 

Birleşmeye katılan her bir ticaret şirketi tasfiyeye gerek kalmaksızın 

tüzel kişiliğini kaybeder. 

Tüzel kişiliğini kaybeden şirketleriN aktif ve pasif malvarlığı bir bütün 

olarak yeni kurulan  ticaret şirketinin mal varlığını oluşturur.  

 

b. Devralma suretiyle birleşme: Bir ya da birden fazla ticaret şirketi diğer 

bir ticaret şirketine tüm malvarlığı ile devrolunur. Devralan şirket bir 

tane olabilir.  

Devralan şirket birleşmenin gerçekleştiği şirkettir.  

Devrolunan şirketin bütün malvarlığı aktif ve pasif bir bütün olarak 

devralana geçer.  

Devralan şirketin ortak ve malvarlığı yapısı değişir. 

A şirketi ile B şirketi yeni kurulan C ticaret şirketi bünyesinde birleşir.  

 

 

Şu birleşmeler caizdir; 

● Sermaye şirketleri birbirleriyle birleşebilir. 

● Kooperatifler birbirleriyle birleşebilir. 

● Şahıs şirketleri birbirleriyle birleşebilir. 

● Şahıs şirketleri devrolunan olmak kaydıyla şahıs şirketleriyle 

veya kooperatiflerle birleşebilir. 

● Sermaye ve kooperatif şirketleri birleşebilir. 

Bunun dışındaki birleşmeler mutlak butlanla geçersizdir. Tasfiye 

halinde olan ticaret şirketleri kural olarak birleşmenin tarafını oluşturamaz. 

13 



Ancak bu şirketin henüz tasfiyede mal varlığının dağıtımına başlanmamışsa ve 

bu şirket devrolunan olarak katılmış ise mümkündür. 

 

Birleşme Prosedürü 

1. Birleşme Sözleşmesi: 

● Birleşme sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmeyi birleşmeye katılan ticaret 

şirketlerinin yönetim organları hazırlar. 

● Birleşmeye katılan şirketleri sözleşmenin bağladığı an, sözleşmenin 

kuruldğu an değildir. Ticaret sicilinde tescil edildiği andan itibaren 

bağlıdırlar. 

● Birleşme sözleşmesinin asgari içeriği sözleşmede yer almalıdır. 

● Asgari içerik koşullarını sağlamış olmak kaydıyla şirketler sözleşme 

serbestisi kapsamında diledikleri hükümleri de sözleşmeye koyabilirler. 

● Sözleşmenin hazırlanmış olması ve yönetim kurulu tarafından 

imzalanmış olması hukuki olarak bir şey ifade etmez. 

2. Birleşme Raporu:  

● Olmazsa olmaz bir unsur değildir. Küçük ve orta ölçekli ticaret 

şirketleri için vazgeçilebilir bir aşamadır. Ancak birleşme raporundan 

vazgeçilebilmesi için tüm ortaklarının onay vermesi gerekir. 

○ Küçük ve orta ölçekli ticaret şirketleri nelerdir? Bu ayrım 1522. 

maddede yapılmıştır. 

● Birleşme raporları şirketlerin yönetim organları tarafından hazırlanır. 

Kural her bir şirketin ayrı ayrı hazırlamasıdır fakat bundan 

vazgeçilebilir. Ortak hazırlanabilir. 

● Birleşme yeni kuruluş ile gerçekleşecekse yeni kurulan şirketin 

sözleşmesinin de birleşme raporuna eklenmesi şarttır. 

3. İnceleme hakkı ve İlan: Birleşmeye katılan ticaret şirketleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun ön göreceği bir yerde ilan etmekle yükümlüdür; 

a. Birleşme sözleşmesini 

b. Birleşme raporunu 

c. Yıllık faaliyet raporlarını 

d. Gerektiğinde ara bilançoları 

 

Bu ilan türkiye sicil gazetesinde veya şirketlerin internet sitelerinde de 

gerçekleşebilir. (varsa) Amaç 3. kişi alacaklıları veya muhtemel hak sahiplerini 

bilgilendirmektir. İlan yükümlülüğünü her bir ticaret şirketi ayrı ayrı yerine 

getirmelidir. 

 

1. Ortaklar 

2. İntifa Hakkı sahipleri 

3. İhraç edilen menkul kıymetler varsa hamileri 
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4. Birleşmeyle ilgili belgeleri incelemede menfaati olan herkes inceleme 

hakkından yararlanabilir. 

 

 

4. Malvarlığındaki değişiklikleri bildirme 

Aktif veya pasif olan her değişiklik hangi şirketin malvarlığında gerçekleşmişse bu 

şirketin yönetim organı tarafından hem kendi genel kuruluna ve yönetim organlarına 

hem de birleşmenin diğer tarafları şirketlerin yönetim organına değişiklikleri 

bildirecek. 

Bildirim yazılı şekilde yapılır. 

Bu yükümlülüğün ortaya çıkması için bu değişikliğin önemli olması gerekir. 

Eğer bildirim gerçekleştirilmezse birleşmenin geçersiz olması söz konusu değil. 

Yaptırım ise ortaya çıkan zararın bildirimi yapmayan şirketin yönetim organı 

tarafından karşılanmasıdır. 

 

5. Birleşmenin karara bağlanması 

Birleşmeye katılan şirketlerin karar organları ayrı ayrı sözleşmeyi onaylayacak ve 

karara bağlayacaktır. Sözleşme, birleşme kararı alındığında  tarafları bağlar. 

Sermaye şirketlerinde genel kurulun ¾  oy çokluğu ile karar alması esastır. 

Şahıs şirketlerinde ise olağanüstü bir işlem olduğu için oy birliği ile karar alması 

gerekir. 

 

6. Tescil ve İlan 

Birleşmenin 3. kişiler için anlam ifade etmesi için gereklidir. 

Tescil ile birlikte birleşme, tüm sonuçlarıyla hüküm doğurmaya başlar. Tescil anında 

ticaret şirketlerinin tüzel kişilikleri sona erer ve mal varlıkları aktif ve pasifiyle 

birlikte devralan şirkete intikal eder.  

Tescil kurucu nitelik taşır. 

İlan Türkiye Sicil Gazetesinde gerçekleşir. Bu ilan kurucu değil bilgilendiricidir. 

 

 

B. TÜR DEĞİŞTİRME 

Ticaret Şirketinin başka bir türe değişmesidir.  

Şirketi sona erdirip tekrar kurmak akla gelen ilk yoldur fakat oldukça uzun ve 

meşakkatlidir. 

Şu tür değiştirmeler yapılabilir; 

● Sermaye şirketi başka bir tür anonim şirketine, kooperatif şirketine tür 

değiştirebilir. 

● Şahıs şirketleri sermaye, kooperatif veya bir başka şahıs şirketine tür 

değiştirebilir. 

● Kooperatifler yalnızca sermaye şirketlerine tür değiştirebilir. 
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Kooperatifler kendi içinde değişim yaparsa bu tür değiştirme olmaz bu faaliyet türü 

değiştirme olur. 

Kapalı tip anonim şirketin halka açık anonim şirkete dönüşümü bu tür değiştirmeye 

girmez. Bu sadece tabii olunan hukuki mevzuatın değiştirilmesidir. 

Uygulamada en çok olan limitedden anonim şirkete dönüşümdür. 

Kollektif komandite dönüşebilir. Bunun için ek bir şart vardır: Ya sınırlı bir sorumlu 

ortak alınmalıdır ya da sınırsız sorumlulardan birisi sınırlı hale getirilmelidir. 

Komanditin kollektife dönmesi için ise sınırlı sorumlunun şirketten çıkarılması ya da 

sınırsız ortak haline getirilmesi lazım. 

 

Tür Değiştirme Prosedürü 

1. Kuruluş ve ara bilanço 

Hangi türe dönüştürülmek isteniyorsa o tür şirketin kurulması için gereken prosedür 

uygulanır. Sermaye şirketlerine bir istisna getirilmiştir.(m.184) 

Gerektiğinde ara bilanço çıkarılır. (m.184/2) 

 

2. Tür Değiştirme Planı 

Şirketin yönetim organı yazılı şekilde hazırlar ve genel kurula sunar. Planda şu 

unsurların yer alması gerekir; 

● Şirketin eski ve yeni ticaret unvanı, merkezi ve yeni türü 

● Yeni türdeki şirket sözleşmesi 

● Ortakların sahip olacakları payların miktarı cinsi vb açıklamalar 

 

3. Tür Değiştirme Raporu 

TTK m.185  

Tür değiştirme raporu tür değiştirecek şirketin yönetim kurulu organı tarafından 

yazılı şekilde hazırlanmalıdır. Ancak tüm  ortaklar tarafından karar alınmışsa ticaret 

şirketi küçük ve orta ölçekli bir şirketse tüm ortakların rapor hazırlanmaması 

hususunu onaylamaları halinde rapordan vazgeçilebilir. 

Raporda yer alması gereken unsurlar m.186/2 de sıralanmıştır. 

 

4. İnceleme Hakkı 

Ortakların inceleme, bilgi alma hakkı gibi hususlar tür değiştirmede de geçerlidir. 

 

5. Tür Değiştirme Kararı 

Tür değiştirmenin gerçekleşebilmesi için genel kurulun, tür değiştirme planını ve 

şirket sözleşmesini kabul etmesi gerekir. 

6. Tescil ve İlan 

Tescil ettirme yükümlülüğü tür değiştiren şirketin yönetim kurulu organına aittir. 

Tescil kurucu niteliktedir.  

İlan Türkiye sicil gazetesinde 3.kişilere duyurmak amaıyla yapılır. İlan kurucu değil 

bildiricidir. 
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m.157 Tür değiştiren ticaret şirketi değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra 

alacaklılarına duyurmak için Türkiye sicil gazetesinde ilan yapar 

m.158 Alacaklının menfaatleri zedenlenmesi diye düzenlenmiştir. 

 

C. BÖLÜNME 

 İlk kez 6102 sayılı kanunda düzenlenmiştir. 

Ticaret şirketleri neden bölünür? Genelde ekonomik sebeplerle. Çok fazla büyümüşse 

ve farklı alanlara yayılmışsa bölünür.  

Mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa bölünme tercih edilebilir. 

Bölünmede bir ticaret şirketinin mal varlığı bir başka şirkete ayni sermaye olarak 

aktarılmaktadır. 

Sermaye şirketleri ve kooperatifler, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere 

dönüşebilir. Bunun dışındaki bölünmeler geçersizdir. 

İki şekilde gerçekleşir: 

1. Kısmı bölünme: Bölünen şirket kısmen de olsa hukuki varlığını sürdürür. A 

şirketi bünyesinden B şirketini çıkarsa da A şirketi hukuki varlığını 

sürdürmeye devam eder. 

2. Tam bölünme: Şirketin bütün malvarlığı başka şirketlere devrolunur. Dağılan 

şirketin ortakları devrolunan şirketlerde hak iktisap ederler. 

 

Bölünme Prosedürü 

1. Bölünme Sözleşmesi ve Planı: 

Şirketin malvarlığı yeni kurulacak bir şirketlere devredilecekse bölünme planı; var 

olan şirketlere devredilecekse bölünme sözleşmesi yapılır.  

Her ikisini de şirketin yönetim organı hazırlar.  

Her ikisi de yazılı olmalı ve genel kurul tarafından onaylanmalıdır. 

2. Bölünme raporu: 

a. Olmazsa olmaz değildir 

b. Yazılı olmak zorundadır. 

c. Yk organı tarafından hazırlanır 

d. Küçük veya orta ölçekli bir şirketse kararla bölünme raporundan 

vazgeçilebilir. 

3. İnceleme Hakkı 

Tüm ortakların inceleme hakkı vardır. Bu haktan, şayet şirket küçük veya orta 

ölçekliyse tüm ortakların onayıyla vazgeçilebilir. 

4. Bölünme kararı 

Genel kurul sunulan bölünme planını veya sözleşmesini karara bağlar. 

5. Tescil  

Tescil gerçekleşmedikçe bölünmenin hukuki niteliği yoktur. Ticaret siciline tescili 

gereklidir. 
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ORTAK HÜKÜMLER( tür değiştirme, bölünme, birleşme için de geçerli) 

TTK m.191-193 

 

1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi 

● Şayet bu üç işlemden herhangi birinde ortaklık pay ve haklarının gereğince 

korunmazsa bu dava açılır. 

● Asliye ticaret mahkemesinde açılır. (Görevli mahkeme) 

● Bu işlemlere katılan ticaret şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemelerinden birinde açılabilir. (Yetkili mahkeme) 

● Türkiye sicil gazetesinde kararın ilanından itibaren 2 ay içinde dava 

açılmalıdır. 

● Dava giderleri devralan şirkete aittir. 

● Bu davayı herhangi bir ortak açabilir. 

● Bu davanın açılması işlemin geçerliliğini etkilemez. Bu dava bu işlemlerin 

geçersiz olmasının talep edildiği davalar değil, işlemler gerçekleştirilen bir hak 

ihlali varsa bunların tespitine ve giderilmesine ilişkin bir davadır. 

2. Genel kurul kararının iptali davası:  

● Genel kurul birleşme bölünme tür değiştirme kararı aldığında şirketler 

açısından geçerlilik kazanıyor ancak bu aşama devam ederken(genel kurulu 

henüz karar almadan) şirketteki yapısal değişikliklere ilişkin hükümlerle ilgili 

kanuna aykırı davranılmışsa ve genel kurul onay vermişse bu karar iptal 

ettirilebilir. 

● Türkiye Sicil Gazetesindeki ilandan itibaren 2 ay içerisinde dava açılabilir. 

● Karara katılmayan ve bunu tutanağa geçiren bütün şirketlerin ortakları davayı 

açabilir.  

● İstisnai hallerde bu kararı alma yetkisi yk’ya bırakılmışsa bu iptal adavadası 

genel kurul iptal davası değil yk iptal davası olarak ortaya çıkar.  

3. Sorumluluk davası:  

● Bu işlemlerden herhangi biri gerçekleşirken zarar gören şirketler, ortaklar, 

alacaklılar bu işleme katılan bütün kişilere sorumluluk davası (tazminat) 

açabilir.  

● Davayı kim açarsa açsın dava neticesinde mahkemenin hükmedeceği tazminat 

şirket tüzel kişiğine ödenmelidir. 

 

yapısal değişiklikler bitti (şirket topluluğunu işlemiyoruz) 

kollektif şirketleri de işlemeyeceğiz. 

 

 

 

 

18 



ANONİM ŞİRKETLER 

● 6102 sayılı kanunda düzenlenmiştir. 

● Anonim şirket sermaye şirketi niteliği en ağır basan şirket türüdür. 

● Kurumsal yönetim ilkesi en belirgin olan şirket türüdür. 

● Kuruluşu için gereken asgari sermayesi limited şirketten daha fazladır. 

● Anonim şirketleri aynı zamanda önemli bir yatırım amacıdır.  

● Çok ortaklı kurulur. En çok ortaklı kurulan şirket türü anonim şirkettir. 

● Halka açılabilen tek şirket türü.  

● Bankalar kesinlikle anonim şirket olarak kurulmalıdır. 

● Anonimde sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir, delinmez. 

● Ortaklar sadece sermaye koyma borcuyla borçludur ve sadece şirkete karşı 

sorumludurlar. 

○ İstisnası: İkincil yükümlülükler sözleşmede bulunmak şartıyla sınırlı 

sorumluluk ilkesinin istisnasıdır.  

● TTK m.329: Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, 

borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (2) Pay 

sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı 

sorumludur.  

 

ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI 

1. Kişi Unsuru: Ortaklardır fakat bunun yerine genelde ‘pay sahibi’ kavramı 

kullanılır. Gerçek veya tüzel kişiler pay sahibi olabilirler. Tüzel kişiler de 

anonim şirketin yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmeleri mümkündür. Bu 

durumda tüzel kişinin iradesinin açıklanması için bir temsilciye ihtiyacı 

vardır. Yönetim kurulu organı, gerçek kişi temsilci için değil, tüzel kişinin 

bizzat kendisi için bu temsil yetkisini verir. 

Tek ortaklı olabileceği gibi çok ortaklı da olabilir ve bunlar birbilerine 

dönüşebilir. Tek sınır: bir anonim şirket tek ortağı kendisi olacak şekilde 

kendi paylarını iktisap edemez. 

Ortak sayısı açısından alt sınır yoktur. 

Eğer ortak sayısı 1’e düştüyse bu ortak 7 gün içinde bunu yönetim kurulu 

organına bildirmek durumundadır. Bu bildirimi gerçekleştirmeyen ortak 

hukuki sorumluluk üstlenir. m.338/2 

2. Amaç ve konu: Kanunen yasaklanmamış her türlü amaç için anonim şirket 

kurulabilir. m.331 

Eğer yasaklanmış olan bir şey amaç ve konu olarak belirlenmişse, doktrinde 

bir görüş mutlak butlan uygulanması gerektiğini, bir görüş de 353.madde 

gereğince yokluk ve butlanın ileri sürülemeyeceğini savunur. 

Bizim görüşümüze göre tescil gerçekleştiyse şirket kurulmuştur. 

Bu amaç TBK m.27’ye aykırı olmamalıdır.  
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3. Sermaye Unsuru: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür. (Belirlilikten 

kastı sermaye şirket sözleşmesinde gösterilir.) 

Anonim şirketteki sermaye paylarının her biri eşittir. Her biri en az 1 kuruş 

olabilir. 

Ortaklar müştereken de bir sermaye payının sahibi olabilirler. 

Asgari sermaye miktarı 50.000 TL ’ dir. 

Emek sermayesi getirilemez, yalnızca ayni nakdi sermaye getirilebilir. Ayni 

sermaye getirilecekse de bu sermaye üzerinde hiçbir haciz, sınırlı hak, tedbir 

kurulmamış olması gerekir. 

Nakdi sermaye olarak alacak konulması için vadesinin gelmiş olması lazım 

gerek. 

Ayni sermaye getirilecekse şirket esas sözleşmesinde bu ayni sermaye 

unsurlarının değerleri gösterilmelidir fakat bu değerler resmi bilirkişiler 

tarafından tespit edilmelidir.  

Bölünen payların her biri birbirinden bağımsız fakat her birinin itibarı 

aynıdır. 

Bir ortak birden fazla pay sahibi olabileceği gibi bir payın da birden fazla 

sahibi olabilir. 

Pay senetleri düzenlenebilir. Bunlar kurucu değil, açıklayıcıdır.  

 

İki tür sermaye sistemi vardır: 

A. Esas sermaye miktarı: Sermaye miktarı sözleşmede gösterilmiştir. 

Sermayenin tamamı kurucular tarafından tahvil edilmiştir. Esas 

sözleşme ile sermaye miktarı artırılabilir.  

a. 50.000tl asgari miktar esas sermaye sistemi için geçerlidir. 

B. Kayıtlı sermaye sistemi: Sermaye miktarı konusunda yönetim 

organının yetki tavanını gösteren sistemdir. 

 

4. Sınırlı Sorumluluk unsuru: Anonim şirketler, borçlarından ötürü 

3.kişilere yalnızca şirket malvarlığıyla sorumludurlar.3.kişiler ortaklara 

başvuramaz. 

5. Tüzel Kişilik unsuru: Bütün ticaret şirketleri için aradığımız bir unsurdur. 

Buna sahip olmadan anonim şirket kurulmaz. Bu da ticaret siciline tescil 

anında olur. Esas sözleşmenin imzalanması, tesciline kadar olan süreçte şirket 

için kullanılan kavram ön anonim şirkettir. *Ön anonim şirket adi şirkettir, 

henüz ticaret şirketi olmamıştır. 

6. Affactio societatis unsuru: Şirketin amacının gerçekleşmesi için emek 

gösterme unsurudur. İkincil yükümlülük ilkesi için şartlar gerçekleşirse bu 

unsur da ortaya çıkar. En silik ve belirsiz şekilde ortaya çıktığı şirket anonim 

şirkettir.  

7. Devletin üst gözetimi: Belirli tür şirketlerin kurulumunda  devletten izin 

alınması gerekir. Şu şirketler Ticaret Bakanlığından izin almalıdır: 
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a. Bankalar 

b. Sigorta şirketleri 

c. Serbest bölge 

d. Döviz büroları  

Bakanlığın izni yerindelik izni değil emredici hükümlere uygunluk izni verir.  

Ayrıca gk toplantılarında bazı a.ş.’lerin bakanlık temsilcilerinin veya hükümet 

komiserlerinin katılmaması yokluğa sebep olur.  

Bazı a.ş.’lerin yönetim kurullarında mutlaka kamu tüzel kişiliklerinin 

temsilcilerinin yer alması gerekir Örneğin: işletme konusu kamu hizmetini 

ilgilendiriyorsa enerji, maden, uzay gibi. ve sözleşmede açık bir hüküm varsa 

mutlaka yönetim kurulunda kamu tüzel kişiliği temsilcisinin yer alması 

gerekir ve üye atayabilir. 

Söz konusu yönetim kurulu üyeleri diğerleriyle aynı haklara sahiptir. 

 

m.353 Bir anonim şirketin işletme konusu kamuya zararlı hale gelmişse belirli 

koşullarda devlet bakanlık mahiyetinde söz konusu şirketin feshedilmesini 

fesih davasıyla talepedebilir. 

 

ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU  

Kuruluş belgeleri 336. maddede düzenlenir. 

  Kuruluş türleri 

1. Ani Kuruluş: Sermayenin tamamı kurucular tarafından taahhüt edilir. 

a. Esas sözleşme kurulur 

i. Yer alması gereken unsurlar vardır. m.339/2-3 Bir tanesi bile 

olmazsa geçerlilik şartı yerine gelmez. m.340 muğlak bir 

maddedir. Emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla bu 

unsurlara ilaveten diğer unsurlar da sözleşmeye konulabilir.  

İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle tespit edilir. Bu ilk 

üyeler seçilmez atanır.  

Sözleşme yazılı olmalıdır. 

Çelik korse ilkesi*** 

b. İmzalar noterde tasdik edilir. İmzalar ticaret sicil müdürünün 

huzurunda atılırsa tekrar noter tasdikine gerek yoktur. Buna resmi 

yazılı şekil şartı diyebiliriz. Noter içerik denetimi yapmaz. Tasdik 

yalnızca imzaların kuruculara ait olmasıyla ilgilidir. 

c. Ayni sermayeye değer biçme 

d. Pay bedellerinin ödenmesi: Nakit sermaye taahhütlerinin en az ¼’ü 

kuruluştan önce ödenmelidir. Ödendiği banka tarafından kuruculara 

verilen belge ile tescil edilir. Ticaret sicil müdürü tescili 

gerçekleştirmeden önce bu şartın gerçekleştirildiğini tespit etmek için 

denetim başlatır. Ayni sermaye taahhütlerinin kuruluştan önce 

gerçekleşmesi gerekir. 
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e. Pay taahhütlerinin yerine getirilmesi 

i. Kuruculara menfaat sağlamak mümkündür. m.348 Lakin;  

1. Para tanınamaz 

2. Bedelsiz pay senedi tanınamaz 

f. Eğer gerekiyorsa Bakanlık izni alınır. 

g. Şirket merkezinin(Esas sözleşmede yer almakta) bulunduğu ticaret 

sicilinde tescil gerçekleşir. Anonim şirketi bu anda kurulur. 

h. İlan Türkiye sicil gazetesinde gerçekleştirilir. 

 

2. Halka arz şartıyla kuruluş: Sermayenin bir kısmı kurucular tarafından taahhüt 

ediliyor ama bir kısmı halka arz şartıyla kuruluyor.  

Not: Nakit sermayesi için sermayenin tamamının  taahhüt edilmesi geçerli ve 

yeterlidir. Ayni sermaye taahhütleri mutlaka kuruluştan önce gerçekleşmelidir. 

 

ANONİM ŞİRKETİN KURUCULARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU  

 

● Kurucular kuruluş işlemini gerçekleştirirken şahsen ve müteselsilen 

sorumludurlar. 

● Kurucuların kuruluş gerçekleşmeden ileride kurulacak şirketten dolayı 

üstlendikleri sorumluluk ortadan kalkabilir şayet belirli şartlar 

gerçekleşmişse; 

1-O işlemi ileride kurulacak bir şirket için yaptığını belritmeli 

2-3 ay içinde şirketi kurmalı 

● Ön anonim şirket hususu-araştır!!! 

● İleride kurulacak şirketin ortaklarından da kuruluş giderleri rücu edilebilir. 

 

FESİH DAVASI 

 

● TTK m.353  Anonim şirketin butlanına ve yokluğuna karar verilemez. 

● Şayet şirket kanuna aykırı bir amaç için kurulmuşsa fesh edilebilir. 

● Alacaklıların ortakların ve kamu menfaatlerinin önemli ölçüde tehlikeye 

düşmesi halinde fesih edilebilir. Bu davayı; 

1. Yönetim kurulu 

2. Alacaklılar 

3. Pay sahipleri 

4. Ticaret bakanlığı açabilir.(Bakanlığa böyle bir yetki verilmesi 

kontrolsüz güç kullanımına sebep olabilir mi?) 

a. Bu yetki bütün anonim şirketlere ve limited şirketlere (m.644) 

uygulayabilir. 

● Fesih davası şirketin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır. 

● Fesih davası kuruluştan (tescilden) itibaren 3 ay içerisinde açılır. Bu 3 aylık 

süre hak düşürücü süredir. 
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● Şirket hakkında fesih kararı verilirse bu kararın etkisi karardan sonra görülür. 

Zira fesih ileriye dönük bir işlemdir. Karar verilinceye kadar şirket geçerli bir 

şirkettir. Yaptığı işlemler geçerlidir. Karardan sonra geçersiz hale gelir. 

 

ANONİM ŞİRKETTE ORGANLAR 

 

1. YÖNETİM KURULU 

a. İcra organıdır. 

b. Tek kişiden oluşabilir. Kurucu yk üyesi veya üyelerinin isimleri esas 

sözleşmede gösterilir. 

c. Gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilir. Tüzel kişiler yk’da yer aldığında 

bir gerçek kişiyi temsilci olarak seçer, şirkete bildirir ve sicilde tescil 

ettirirler. 

d. YK üyeleri ortak veya ortak dışındakilerden seçilebilir. Bu kurumsal 

yönetim ilkesinin bir yansımasıdır. 

e. YK üyeleri için sayı olarak bir üst sınır yoktur. Tek veya çift sayı 

olmasına dair bir düzenleme de yoktur fakat uygulamada tek sayı 

çoğunluktadır. 

f. Yk kurul olarak toplanır ve kurul olarak karar alır. İstisnaen kurul 

olarak toplanmaksızın dosya evrak üzerinde karar alabilir.  

g. Görevleri TTK’da sayılmıştır. Kanunda ve esas sözleşmede genel kurula 

bırakılmamış her konuda, şirketin amacına ulaşması için gerekli her 

türlü işlem hakkında yk’nın karar alma ve işlem yapma yetkisi vardır. 

h. YK nın bazı yetkileri devredilemez ve vazgeçilmezdir. Müdürlerin 

atanması, görevden alınması, ticari temsilci ve vekillerin atanması gibi. 

i. İlk YK üyeleri esas sözleşmede açıkça gösterilir.Daha sonra yk üyeleri 

genel kurul tarafından seçilir. Esas sözleşmede ayrıca değişiklik 

yapılmasına gerek yoktur.  

j. YK üyesi olmak için aranan ehliyet şartı tam ehliyettir. Gerçek kişi 

üyeler ve tüzel kişi ortakların gerçek kişi temsilcileri tam ehliyetli 

olmalıdır. Sınırlı ehliyetliler ve sınırlı ehliyetsizler yk üyesi olamazlar 

fakat ortak olabilirler. 

k. YK üyeliği kişiye sıkı sıkıya bağlı olan bir kurumdur. Bu yüzden yk 

toplantılarına gerçek kişi üyelerin temsilcileri katılamazlar. Bizzat 

katılmaları gerekir. Yalnızca tüzel kişi üyelerin temsilcileri katılabilir. 

l. Ticaretten yasaklı olanlar yk üyesi olamazlar fakat ortak olabilirler. 

Noterler, askeri personeller, devlet memurları, denetçilik yapanlar (3 

yıl için) vs.  

*Devlet memurlarının yk üyesi olabileceği istisnai durum: Kamu tüzel 

kişiliklerinin temsilcisi olarak katılabilirler. 

m. Şirkette bir zamanlar denetçi olarak görev yapmış olanlar belirli 

koşulları sağlamadıkları sürece yk üyesi olamaz. Yk üyesi olabilmesi 
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için denetçilik yapan kişinin denetçilik vasfını kaybetmesinin üzerinden 

3 yıl geçmesi gerekir.  

n. Yk üyesi olarak seçilme kriterleri, şartları veya engelleri esas 

sözleşmede öngörülebilir. Buna kanun koyucu koşulların objektif olma 

zorunluluğunu getirmiştir.  

o. Seçilme engelleri sonradan gerçekleştiyse sona erme sebebi olarak 

kabul edilir. 

p. Genel kurulun yk üyelerini seçme yetkisi devredilemez ve 

vazgeçilmezdir. İstisnaen gk tarafından seçilmeyen yk üyeleri vardır. 

Bunun istisnaları;  

i. Kamu tüzel kişilerinin yk’de temsilci üye bulundurması 

durumunda bu temsilciyi seçme yetkisi kamu tüzel kişisinin 

kendisindedir. 

ii. Kuruluştaki yk üyeleri genel kurul tarafından seçilmez esas 

sözleşmede gösterilir. 

iii. Yk’nın bizzat kendisi geçici olarak bir yk üyesi seçebilir. 

q. Yk üyesinin görevinin sona ermesi istisnai hallerle meydana gelmişse 

(örneğin ölüm) eksilen üye yerine yenisi seçilir. Seçilene kadar yk geçici 

bir üye atar. Geçici olarak atanan yk üyesinin ortaklardan olması bir 

mecburiyettir. Geçici üyeler diğer üyelerle aynı haklara ve borçlara 

tabiidir. 

r. YK üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin aksi esas sözleşmede 

gösterilebilir. Ancak gösterilse dahi bu süre kısaltılabilir fakat 

çoğaltılamaz. Yani bir üye azami 3 yıl üyelik yapabilir. 

s. Seçilen bir üye tekrar seçilebilir. Bunun aksi sınırlamalar esas 

sözleşmede yer alabilir.  

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları Hakları;  

● Kimi haklar  hem hak hem görevdir. 

● Bu hakların hepsi aynı anda tanınabilir. Birbirlerinin alternatifi değildirler. 

 

A. İdari Haklar 

● Yk toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. 

● Yk üyelerinin hiçbiri oy hakkından mahrum bırakılamaz.  

● Yk üyelerinin her biri şirketi temsil etme yetkisine sahiptir. Her biri şirketin 

kanuni temsilcisidir.  

● Çifte imza kuralı vardır. Temsil yetkisine sahip en az iki yk üyesi tarafından bir 

hukuki işlem imzalanmalıdır ki şirketi bağlayabilsin. Aksi sözleşmede 

öngörülebilir. Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisine sahip en az iki 

üyesinin imzasıyla sözleşme şirketi bağlar. 

● YK temsil yetkisini bir veya birden fazla kişiye bırakabilir. Bu yüzden temsil 

yetkisinin devri de mümkündür. Yk temsil yetkisini devretse de en az bir yk 
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üyesi tek başına şirketi temsil etme yetkisine sahip olmalıdır. Bu kısıtla 

birlikte temsil yetkisi 3.kişilere devredilebilir. 
● Yk, temsil yetkisini kendi üyelerine devrederse murahhas üye, kendi dışındaki 

kişilere devrederse murahhas müdür denir. Yk temsil yetkisini ticari 

temsilcilere ve ticari vekillere de verebilir. Bunları atama yetkisi yk’ya aittir.  

● Bilgi alma hakkı diğer üyeler tarafından engellenemez, bu haktan feragat 

edilemez. 

 

B. Mali Haklar 

● Huzur hakkı  

○ Bütün yk üyeleri toplantıda bulunma hakkına sahiptir ve bu hakkın 

iktisabı sözleşmede yer almasıyla ilgili değildir. Kanundan doğar. 

○ Bedeli  esas sözleşmeyle belirlenebilir. Gösterilmemesi durumunda 

genel kurul bu bedeli tespit eder. 

● Ücret hakkı 

○ Doğrudan kanundan kaynaklanmaz. Esas sözleşmede ön görülürse 

doğar. 

○ Ne kadar ücret ödeneceği sözleşmede kararlaştırılabileceği gibi genel 

kurulda da kararlaştırılabilir. 

● Kârdan pay alma hakkı: Yk üyesi ortak ise zaten pay sahibidir. Ancak değilse 

yk üyesi yine de pay alabilir. Bunun için esas sözleşmede öngörülmüş olması 

şarttır.Kar payı oranı da esas sözleşmede belirlenir. 

● Prim ve İkramiye hakkı: Genel kuruldan karar çıkarsa verilebilir. Esas 

sözleşmede yer alması şart değildir. 

 

Borçları, 

● Yönetim ve gözetim borcu 

● Şirkete özen, sadakat, bağlılık gösterme borcu 

● Şirkette işlem yapma yasağı 

● Rekabet yasağı: Yk üyeleri, şirketin işletme konusu ile aynı konuda iş 

yapamazlar rekabet edemezler. 

● Müzakerelere katılma yasağı: Belirli konulardaki müzakerelere katılamazlar. 

Örneğin kendileriyle, eşleriyle, hısımlarıyla ilgili müzakerelere 

● YK günlük olağan işler söz konusu olduğunda kurul olarak değil dosya 

üzerinden karar alması muhtemeldir. Olağanüstü işlerde ise kurul olarak 

karar alır. İstisnası; 

○  Olağanüstü dahi olsa yk dosya üzerinde karar alabilir ancak bunun için 

yk’nın karar taslağı hazırlayıp bütün üyelere iletmesi ve hiçbir üyenin 

kurul olarak toplanmayı istememesi lazımdır. Bu ihtimalde karar 

örneği üyelere sunulur. Üyeler olumlu ve olumsuz oylarını iletirler 

● Şu iki koşul gerçekleştiği  takdirde yk yönetim yetkisini bölebilir: 

1. Bu keyfiyetin esas sözleşmede açıkça öngörülmüş olması 
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2. Bir iç yönergenin hazırlanmış olması 

● Toplantı yeter sayısı: ???????????????? 

● Karar yeter sayısı hazır bulunanların salt çoğunluğudur. (tys gerçekleştiği 

takdirde) 

● Eşitlik olursa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda da eşitlik meydana gelirse 

karar alınmamış sayılır. 

 

Yönetim Kurulu kararlarının geçersizliği 

● YK kararları butlanla sakat olabilir 

○ Eşit işlem ilkesine aykırı alınan kararlar 

○ AŞ temel yapısına aykırı olarak alınan kararlar 

○ Sermayenin korunması ilkesine aykırı kararlar 

○ Ortakların vazgeçilemez devredilemez haklarını ihlal eden kararlar 

○ Genel kurulun, yönetim kurulunun vazgeçilemez devredilemez 

haklarını ihlal eden kararları butlan kararı sebebidir. Bunlar sınırlı bir 

şekilde sayılmış değildir.TBK m.27’de bulunan hallerin varlığında da 

butlan söz konusudur. 

● Yk kararlarının iptal ile ilgili bir hükme rastlanılmamaktadır. Yk kararlarının 

yalnızca butlanının tespiti dava edilebilir. 

 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu 

● Yk üyeleri, şirketin idaresinde, temsilinde yetkili kılınan diğer ilgililer, 

görevlerini yaptıkları hallerde ortaya çıkan zarardan hukuken sorumludur.  

● Bu sorumluluk hukuki olmakla birlikte şirkete karşı gerçekleşmektedir.  

● Yk üyesi ve şirketin idaresinde ve temsilinde yetkili olan diğer kişilere karşı 

dava açma yetkisi; 

○ şirket tüzel kişiliği 

○ alacaklılar 

○ ortaklarda mevcuttur.  

● Bu dava; 

○ yk üyelerine 

○ kuruculara (kuruluş işlemlerinden doğan hukuki sorumluluğu ile 

karıştırılmasın. Buradaki haksız fiil sorumluluğudur.),  

○ şirketin idaresinde ve temsilinde görev alan diğer yetkililer  

○ tasfiye memurlarına karşı açılabilir.  

● Bu hukuki sorumluluğun kaynağı davalı tarafta yer alabilecek olan kişilerin 

kanundan ve esas sözleşmeden kaynaklanan görevlerini ihlal etmeleri, kusurlu 

hareket etmeleri, yeteri kadar özeni göstermemeleridir.  

● YK üyesi bu hukuki sorumluluktan kurtulabilir. Ortaya çıkan zararda kendi 

kusurunun payı bulunmadığını ispat edebilirse bu sorumluluktan muaf 

tutulur.  
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● Yönetim yetkisi 3.kişiye devredilebilir. Bu durum yk üyelerinin 

sorumluluklarının ortadan kalkmasını sağlamaz ancak hukuki sorumluluğun 

kapsamı daraltılmıştır. YK üyeleri yetkilerin devredildiği üçüncü kişinin 

seçiminde gerekli özeni gösterdiğini, buna rağmen zararın ortaya çıktığını 

ispatlayabilirse, yani kurtuluş beyyinesi getirebilirse, yk üyesi bu 

sorumluluktan kurtulmuş olur.  

● Şirket tüzel kişisi adına davayı yönetim kurulu kurul olarak açar. Ortaklar da 

bu davayı açabilir. Ortaklar tarafından açılan davada yk üyesinin tazminat 

ödemesine karar verildiyse tazminat, şirket tüzel kişiliğine ödenmelidir.  

● Alacaklılar da dava açabilir. Bunun için aranan ön şart, aş’nin iflas etmiş 

olmasıdır. Tazminata alacaklının hesabına değil, iflas masasına ödenmelidir.  

● Farklılaştırılmış teselsül,  yeni kanunla getirilmiştir. Buna göre, yk üyelerinin 

her birinin sorumluluğunun devam etmesiyle birlikte, sadece kendi kusurları 

ölçüsünde sorumludurlar. Külli bir sorumluluk yoktur, kusurları nispetinde 

sorumluluk mevcuttur.  

● Yk üyelerinin kamu borçlarından doğan sorumluluğunun kaynağı Amme 

Alacakları Tahsili Kanunu md. 35’tir. Birinci sorumluluk aş tüzel 

kişiliğindedir. Ancak bu borç aş tüzel kişiliğinden tahsil edilemiyorsa devlet, 

ikinci sırada sorumluluğu üstlenmiş olan yönetim kurulu’na gider. Yk kurulu, 

kurul olarak şirketin kamu borçlarından dolayı, ikinci dereceden sınırsız 

olarak sorumludur. Bu sorumluluğun kapsamı ticari temsilci, murahhas 

müdür, ticari vekilleri de barındırmaktadır. Farklılaştırılmış teselsül kuralı 

burada geçerli değildir.  

● Bu sorumluluk kapsamında, isteğe bağlı mesleki sorumluluk sigortası 

yaptırılabilmesi düzenlenmiştir. 6102 sayılı kanunla gelmiştir. Yk üyeler bu 

sigortayı yaptırabilmektedir.  

 

Yk Üyelerinin Temsil Yetkisi 
● Aş adına yapılmış olan bir hukuki işlemin aş’yi bağlayabilmesi için temsil 

yetkisine sahip en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. Bu kuralın 

aksi esas sözleşme, genel kurul kararı ya da yk kararı ile belirlenebilir.  

● İşletme konusuna giren her türlü işlem için yk’nın temsil yetkisi vardır. 

İşletme konusu dışında bir işlem ile ilgili temsil yetkisi kullanıldığında kural 

olarak bu hukuki işlem, ultra vires ilkesi kalktığı için şirketi bağlamaktadır. 

6102 sayılı kanunla düzenlenmiştir. 

● Temsil yetkisinin kullanımının sonuçlarından şirket doğrudan sorumludur. 

Üçüncü kişinin kötü niyetli olduğunun ispatlanması halinde şirket 

sorumluluğundan kurtulabilir. Temsil yetkisi sadece iki halde 

sınırlandırılabilir. Bunlar;  

○ Birlikte temsil kaydı 

○ şube işleri 
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Yönetim Kurulunun Sona ermesi 

1. Ölüm 

2. İflas 

3. İstifa ve Azil: Bu haklar mutlaktır vazgeçilemez.  

a. Genel kurul haklı bir sebep göstermeksizin bir yk üyesini görevden 

alabilir. Yeterki gündemde yk üyesinin görevden alınmasıyla ilgili bir 

madde olsun. Gündemde madde yoksa haklı bir sebep olduğu takdirde 

görevden alınabilir. 

b. Tüzel kişi yk üyesi genel kurul tarafından azledilebilir. Fakat tüzel 

kişinin gerçek kişi temsilcisi ancak tüzel kişi tarafından azledilebilir. 

c. Kamu tüzel kişileri tarafından atanan kişiler de ktk tarafından azledilir. 

d. Esas sözleşmede sona erme sebepleri öngörülebilir. 

  

2. GENEL KURUL 

a. Karar organıdır. En üst karar organıdır. 

b. TTK’da genel kurulun yetkileri dağınık bir şekilde düzenlenmiştir.  

c. Şirkete ait bütün önemli kararları almaya yetkili olan kuruldur.Bunlar 

genel kurulun vazgeçilemez devredilemez en önemli yetkileridir. 

d. Genel kurulun kanuna ve esas sözleşmeye aykırı karar alması yasaktır. 

Fakat esas sözleşmeyi değiştirebilir. 

e. Genel kurul imtiyazlı pay sahiplerinin onayı olmaksızın onların bu 

imtiyazlı haklarına halel getirecek kararları alma yetkisi de 

bulunmamaktadır.  

f. Tek ortaklı bir şirkette genel kurulun varlığından söz edemeyiz. Tek 

ortak genel kurulun tüm yetkilerini haizdir. Tek şartı, yazılı şekil 

şartına uygun olmasıdır.  

 

Genel Kurul Toplantıları 

1. Olağan genel kurul toplantıları: 

Her mali yılın bitiminden itibaren 3 ay içinde toplanmak zorundadır.Bu 

toplantılarında gündem kanun koyucu da düzenlenmiştir, bellidir. Gündem 

toplantıyı davet eden merci tarafından belirlenir.Gündeme bağlılık ilkesinin istisnası; 

a. Yk üyelerinin haklı sebeple görevden alınabilmesi  

b. Çağrısız bir şekilde toplantı yapıldıysa oy birliğiyle gündeme maddeler 

ekletilebilmesi 

c. Ortakların hepsinin hazır bulunması ve mutabık olması kaydıyla genel 

kurulda gündem dışı karar alınabilir.  

2. Olağanüstü genel kurul toplantıları 

Olağan genel kurul toplantıları dışındaki toplantılardır. 

Gündeme bağlılık ilkesine sadık kalınmıştır. 

İhtiyaç olduğunda toplanır. Toplantıya çağırmaya yetkili olanlar şunlardır; 

1. Yönetim kurulu olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapmaya yetkilidir. 
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2. Tasfiye memurları tasfiye işlemleriyle ilgili olarak olağanüstü genel kurulu 

toplantıya çağırmaya yetkilidir. 

3. Ortaklardan her biri TTK m.410 şu şartların gerçekleşmesi halinde 

başvurusuyla ve mahkeme izniyle olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. 

Mahkemenin genel kurul kararı kesindir.  

a. Yk devamlı olarak toplanamıyor olmalı 

b. Toplanıyor fakat toplantı yeter sayısı sağlanamıyor olmalı 

4. Azınlık pay sahipleri: Kapalı anonim şirketlerde en az 1/10 halka açık aş’lerde 

en az 1/20 paya sahip olan ortaklardır.  

a. Yk’ya başvururlar. Genel kurulun toplanmasını talep ederler. 

b. 1/10 oranı artırılamaz ama azaltılabilir .(yani 1/15 yapılabilir.) 

c. Azınlık pay sahiplerinin talebi geçerlilik açısında şekil şartına tabidir. 

Yazılı olmalıdır. Noter tarafından ulaştırılmalıdır. 

d. YK kendisine yapılan bu tebligatı uygun ve gerekli görürse genel kurulu 

toplantıya çağırır. 

e. Yönetim kurulu en az 45 gün içerisinde çağırmalıdır. Eğer yk çağrı 

yapmazsa, talebi görmezden gelirse, sessiz kalırsa çağrı azınlık pay 

sahipleri tarafından gerçekleştirilebilir.  

 

➔ Genel kurula nasıl çağrı yapılır? 

1. Esas sözleşmede çağrının nasıl gerçekleştirileceği düzenlenmelidir. 

2. Eğer aş internet sayfası yükümlülüğüne tabi bir aş ise (bağımsız 
denetime tabi olan aş’ler internet sayfası yükümlülüğüne tabidir) çağrı 

metni internet sayfasında yayınlanmalıdır.  

3. Türkiye ticaret sicil gazetesinde ilan gerçekleştirilmelidir. 

4. Şayet pay defterinde ismi yazılı olan pay sahipleri varsa ya da pay 

sahipliğini aş’ye ispatlayan belgeleri ibraz eden pay sahipleri varsa bu 

pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü davet mektubu gönderilir. Bu 

mektupta toplantıya ilişkin temel bilgilerin yer alması gerekir. 

5. Çağrı öyle yapılmalıdır ki genel kurul toplantısından en geç 2 hafta 

öncesine kadar yapılmış olmalıdır. 

 

➔ Genel Kurul Toplantılarına kimler katılır? 

1. Pay sahipleri: Bu hak mutlak bir haktır vazgeçilemez. Sınırlandırılamaz. Pay 

sahibi oydan yoksun olsa bile toplantıya katılabilir. Pay sahiplerinin bizzat 

katılması şart değil, temsilcileri de katılabilirler. Bu temsilcinin pay sahibi 

olması şart değildir. 3.kişi olabilir. Temsilci yazılı bir şekilde 

yetkilendirilmelidir. Temsilci mahiyetinde toplantıya katılmak oy kullanmak 

mümkündür. Bir pay birden fazla kişiye ayrılabileceğinden payın 

ortaklarından birisi de katılsa kafidir. 

2. Yönetim Kurulu üyeleri: Bu katılım hem bir yükümlülük hem de bir haktır. Oy 

hakkı olmayabilir.  

29 



3. Denetçiler oy kullanamazlar ama genel kurul toplantılarına katılabilirler.  

4. Bakanlık temsilcisi: Katılır ve tutanak imzalar. Tutanak imzalamaması 

yaptırıma sebep olur. Bakanlık temsilcilerinin, kuruluşu bakanlığın iznine tabi 

olan aş’lerin genel kurul toplantılarına katılmaları şarttır. Genel kurul 

toplantısına katılanlar isimlerinin yazılı olduğu Hazirun listesini imzalarlar. 

 

➔ Genel kurul toplantı yeter sayısı  

● Kanunda daha ağır bir nisap kararlaştırılmamışsa, sermayenin en az 1/4’ünü 

karşılayacak paya sahip olanların toplantıda hazır bulunması ile sağlanır. 

Kanunla ya da esas sözleşme ile daha ağır bir nisap öngörülmüş olabilir. Ama 

hafifletilemez. Bu sayı yalnızca toplantının başında değil toplantı boyunca 

sonuna kadar var olmalıdır. 

● Birinci toplantıya tys sağlanamazsa ikinci toplantıya ertelenir bunda da 

sağlanamazsa hazır olanlarla yapılır.. 2. toplantı 1.toplantıdan en geç bir ay 

içerisinde yapılmalıdır.  

● Kanunda ağırlaştırılmış toplantı yeter sayıları da mevcuttur, örneğin esas 

sermayenin değiştirilmesi için esas sermaye paylarının en az yarısına karşılık 

gelecek ortakların hazır bulunması gerekir.  

 

➔ Karar yeter sayısı  

● Kanunda ya da sözleşmede aksi öngörülmedikçe kural olarak toplantıda hazır 

bulunan oyların çoğunluğudur. Önemli olan oy çoğunluğudur. Ortak sayısı 

değildir. Bazı hallerde oy birliği aranmıştır.Örneğin aş merkeinin yurt dışına 

çıkarılması halinde  oy birliği ile karar alınması gerekir. Bazı hallerde ise 3/4 

oy çoğunluğu aranmaktadır. Örneğin; imtiyazlı payların oluşturulmasında, 

nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasında, genel kurul kararıyla 

anonim şirketin feshine karar verilmesi ihtimalleri. 

● Kural bir pay bir oy ilkesidir. 

 

➔ Genel kurul kararlarının tescil ve ilan edilmesi gerekir.  

➔ Genel kurul toplantıları başkanlık divanı tarafından yürütülür. Divan başkanı 

ve üyeler tarafından varsa bakanlık temsilcisi tarafından genel kurul kararları 

imzalanır. İmzaların eksik olduğu genel kurul kararları yaptırıma tabi olur. 

Tescil ve ilanı yönetim kurulu yapar. İnternet sayfası mevcut ise, bu sayfada da 

ilan edilir.  

➔ Genel kurul kararları tescil edildikten sonra sicil gazetesinde ilan edilir. 

➔ Tescil üçüncü kişiler açısından bildirici etkiyi haizdir. 

➔ Genel kurul toplantısında bir tutanak hazırlanır. Bu tutanakta pay sahipleri ve 

temsilciler, pay oranları, toplantıda alınan kararlar gibi hususlar belirtilir. 

Tutanak Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır. 
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➔ Toplantıya katıldığı tutanakla tespit edilen pay sahipleri için geçerlilik anı 

tutanağın imzalandığı an iken, katılmayan veya katılıp da imza atmayanlar 

için geçerlilik anı tescil edilip ilan edildiği andır. 

➔ Genel kurul gündeminin en önemli maddesi bilançodur. Bilançonun 

onaylanması, yönetim kurulunun ibra edilmiş olması demektir. İbra edilmezse 

hukuki sorumluluk devam etmektedir.  

 

Genel Kurul Kararlarının tabi olduğu yaptırımlar 

A. Yokluk 

● Ortada şeklen dahi olsa bir genel kurul kararı yoktur. Genel kurul kararı hiç 

alınmamış gibidir.  

● Kurucu unsurların bulunmaması genel kurul kararının yokluğuna yol açar.  

● Yeter sayı sağlanmadan karar alınmışsa, karar yeter sayısı sağlanmadan karar 

alınmışsa, mutlaka bulunması gereken ilgililer bulunmamışsa, çağrı usulüne 

uygun yapılmadıysa bu hallerde şeklen dahi olsa bir genel kurul kararı yoktur. 

● Yokluğun tespiti için dava açılabilir. Bu dava her zaman açılabilir. Herkes 

tarafından açılabilir.  

 

B. Butlan 

● Bu karardaki iradeler sakat, kanuna aykırıdır. 

● Kararlar kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka aykırı 

olabilir. Muvazaalı olabilir. 

● Toplantı yeter sayısının değiştirilmesi butlana tabidir. 

● TTK m.447’de sayılan sebepler tahdidi değildir, bunların dışında yer alan TBK 

m.27 kapsamına giren karalar da butlan yaptırımına tabiidir. 

● Pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy haklarını ve kanundan 

kaynaklanan vazgeçilemez haklarını sınırlandıran kararlar butlana tabidir. 

M.447 

 

C. İptal edilebilirlik 

● Bir genel kurul kararının iptal edilebilmesi için o kararın kanunun emredici 

olmayan hükümlerine aykırı olması, esas sözleşmeye aykırı olması ve 

dürüstlük kuralına aykırı olması gereklidir. 

● İptal davası ancak kanunda gösterilen ilgililer tarafından  ve belirli bir zaman 

içinde açılabilir. 

● Bu dava 3 ay içerisinde açılır. 

● Aş’nin bulunduğu yerde asliye ticaret mahkemesinde açılır. 

● 3 aylık süre hak düşürücü süredir. Bu süre genel kurul kararının tescil edildiği 

andan itibaren işlemeye başlar. 

● Davalı anonim şirket tüzel kişiliğidir. 

● Genel kurul toplantısına katılmış olup kullandığı olumsuz oyu tutanağa 

geçirmiş olan pay sahipleri bu davayı açabilir. 
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● Toplantıya katılmayan veya katılıp oy kullanmayan veya olumlu oy kullanan 

veya olumsuz oy kullanıp tutanağa geçirmeyen pay sahipleri kural olarak dava 

açamaz. Ancak, toplantıya çağrılmadıysa veya gelmesi engellenmişse veya 

tutanak tutması engellenmişse dava açabilir. 

● Toplantıya katılmaması gerekip katılan kişiler için bu kişi katılmasaydı bu 

karar alınmazdı denilebiliyorsa iptal davası açılabilir. 

● Yönetim kurulu kurul olarak dava açabilir. Ayrıca yk üyeleri de yk üyesi 

sıfatıyla bu davayı açabilir.  

● Mahkeme iptal davası açıldığında yürütmenin durdurulması kararı verebilir, 

bu karar için yk’nın görüşü de alınmalıdır.  

● Genel kurul kararının iptaline karar verilmişse o ana kadar yürütme 

durdurulmamışsa karar iptal edilinceye kadar o karara dayanılarak yapılan 

işlemler geçerliliğini muhafaza eder. 

 

➔ Genel Hükümler 

● Davası kim tarafından açılırsa açılsın, yk bu davanın açılmış olduğunu, 

duruşma gününü ortaklara duyuracaktır. İnternet sayfası yükümlülüğü varsa 

internet sayfasında da ilan edecektir.  

● Genel kurul kararının butlan yokluk veya iptalinin tespiti halinde kesinleşen 

mahkeme kararı yönetim kurulu tarafından ilan edilmelidir. 

 

ANONİM ŞİRKETTE DENETİM m.397 

Hangi şirketlerin denetime tabi olacağı Cumhurbaşkanınca belirlenir.  

Denetim denetçi tarafından yapılır. 

Denetleme kurulu şirketin bir organı değildir. 

Ortaklar özel bir işin denetlenmesi için şirketten bir denetçi atanmasını talep 

edebilirler. Bu şirket denetiminden farklı olarak ortaklara tanınan bir haktır. 

 

ANONİM ŞİRKETTE ORTAKLIK 

● Pay, sermayenin farazi olarak bölünmüş parçalarından her birine denir. Pay, 

bazen pay sahibini bazen de pay senedini ifade edebilir. 

● Pay tescille geçerlilik kazanır. 

● Paylar senede bağlanabilir, hisse senedine dönüştürülebilir. 

● Paylar bölünemezler. Bir payın birden fazla ortağı olabilmektedir, bu durumda 

ortakla bir temsilci seçerler. m.477 

● Payın devrine ilişkin sınırlandırma yapılamaz. 

● Payın itibari değeri en az 1 kuruştur. 

● İmtiyazlı pay(m.478) : İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi 

haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir 

pay sahipliği hakkıdır. İmtiyazlı pay tanınacağına yönelik bir esas sözleşme 

değişikliği bütün pay sahiplerinin oy birliği alınır. Veyahut esas sözleşme 

hazırlanırken sözleşmede düzenlenebilir.  
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■ *m.360/2’yi oku. 

■ Oyda imtiyaz eşit itibari değere sahip paylara farklı sayıda oy 

hakkı verilerek tanınabilir.  

■ Bir paya en çok 15 oy hakkı tanınabilir.  

■ Üç durumda oyda imtiyaz olamaz: 

● Esas sözleşme değişikliği 

● İbra ve sorumluluk davası açılması durumlarında.  

 

ORTAKLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Hakları 

a. İdari 

i. Genel kurula katılma hakkı 

ii. Oy hakkı 

iii. Bilgi alma, Denetleme ve İnceleme hakkı 

b. Mali hakları 

i. Kar payı hakkı 

ii. Tasfiye payı hakkı 

iii. Rüçhan hakkı 

2. Yükümlülükleri 

a. Sermaye koyma borcu: Kural olarak anonim şirket ortağının tek borcu 

taahhüt ettiği sermayeyi koyma borcudur. 

b. İkincil yükümlülükler: Yerine getirilmediğinde şirket bunu talep 

edemez. Sözleşmede cezai şart öngörülmüş olmalıdır. İkincil 

yükümlülüğün varlığından söz edebilmemiz için 3 şart vardır: 

i. Esas sözleşmede düzenlenmiş olmalı. 

ii. Konusu para olmayan bir edim için olmalı 

iii. Belli dönemlerde tekrarlanmalı ve bağlamı belli olmalı 

 

ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ 

Öncelikle sona erme sebeplerinden biri gerçekleşmelidir. Sona erme sebeplerinden 

biri gerçekleştiğinde tasfiye aşaması başlar. Bu aşamada henüz tüzel kişilik sona 

ermiş değildir. Tasfiye aşaması tamamlandıktan sonra şirket ticaret sicilinden terkin 

edilir yani silinir ve böylece tüzel kişilik de sona ermiş olur. iki halde ticaret 

sicilinden terkine edilmesine gerek  yoktur; 

1. İflas 

2. Mahkeme kararı ile sona erme 

 

Sona erme sebepleri şunlardır; 

1. Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi 

2. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız hale 

gelmesiyle 
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3. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin 

gerçekleşmesiyle 

4. Genel kurul kararıyla (m.421’ uygun olarak) 

5. İflas 

6. Kanunda öngörülen diğer haller 

Ayrıca bu sebepler dışında özel haller vardır. Bunlar; 

1. Organ eksikliği m.530 

2. Haklı sebeplerle fesih m.531 

 

Tasfiye Aşaması 

Bu aşamada şirket bütün alacaklarını tahsil ederek borçlarını öder. Bu aşamada 

şirket ticaret unvanını kullanabilmekle birlikte muhakkak tasfiye aşamasında 

olduğunu bildirin ibareyi de eklemek zorundadır.  

Tasfiye memurları tarafından yürütülür. Kural olarak bu memurlar yönetim kurulu 

üyeleridir. Şayet şirketin feshine mahkeme karar verdiyse tasfiye memurları da 

mahkeme tarafından atanır. 

Şayet tasfiye aşamasında şirket kimi alacaklarını tahsil etmez ve kimi borçlarını 

ödemezse, kanunda bunun için tekrar sicile tescil ettirilip bu işlemleri 

tamamladıktan sonra sicilden terkin edilmesi öngörülüyor. 

 

 

LİMİTED ŞİRKETLER 

Sermaye şirketinin temel özelliklerini bünyesinde barındırır. Bünyesinde sıklıkla 

şahıs şirketlerinin özelliklerini de barındırır fakat bir karma şirket değildir. 

Her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. 

Limited şirkette ortaklar şirketin borçlarından dolayı borçludur.???????(Tam tersi de 

olabilir.) 

Kanun koyucu limited şirketleri anonim şirketlere yakınlaştırmaya çalışır. 

Anonim şirketlerde geçerli olan bağımsız denetim limited şirketlerde de geçerlidir.  

Ortak sayısı bakımından sınır getirilen tek şirkettir. Ortak sayısı 50yi aşamaz. 

TTK m.573 

Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketler de tek ortaklı kurulabilir. 

 

LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 

1. Kişi Unsuru: Gerçek ve Tüzel kişiler ortak olabilir. Tüzel kişiler müdür dahi 

olabilir. Tek kişilik kurulabilir, çok ortaklı kurulan bir Ltd şirket de tek 

ortaklıya dönüşebilir. Ortak sayısı 50’yi aşamaz. bu ihtimalde uygulanacak 

olan yaptırım ortak sayısının 50’ye düşürülmesi veya şirketin anonim şirkete 

dönüştürülmesidir. Ticaretle uğraşması yasak olan kişiler kurucu ortak dahi 

olabilirler ancak müdür olamazlar. 

2. Sınırlı sorumluluk: Sadece şirkete karşı sorumluluk vardır. Sermaye 

koyma borcundan ibarettir. İstisnası;  
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a. Ek ödeme  

b. yan edim yükümlülüğü.  

Bu yükümlülüklerin şirket tüzel kişiliği tarafından istenmesi için çok sıkı 

şartlar öngörülmüştür(m.603-607)  

c. Şirketlerin kamu borçlarından doğan sorumluluğudur. Ortaklar 

sermaye koyma borçlarını ifa etmiş olsalar dahi şirketin kamuya borcu 

var ise bu borçtan sorumludurlar. Üstelik bu borç kanuni 

temsilcilerden yani müdürlerden de tahsil edilir 

3. Sermaye unsuru: 

●  Asgari sermaye tutarı 10.000 TL’dir.  Kayıtlı sermaye sistemi geçerli değildir. 

● Sermaye payları için kıymetli evrak niteliğini haiz olmayan pay senetleri 

çıkarılabilir. İspat aracıdır. 

● Aksi öngörülmedikçe her 25 TL bir oy olarak kabul edilir. 

● Bunların aksi şirket sözleşmesinde öngörülebilir. 

● Kanun koyucu limited şirketlerde esnek bir yapı öngörmüştür. 

● Ortakların kimlikleri açısından bir sınırlama var mıdır? Bağlam kuralı 

getirebilir mi? Bu tartışmalıdır.  

● Bir ortak birden fazla paya sahip olabileceği gibi birden fazla ortak bir pay 

sahibi olabilir. 

● 25 TL’lik bir pay birlikte mülkiyet sıfatıyla sahip olunulabilir. 

● 50 TL’lik payın birden fazla maliki varsa bile oy hakkı 2 tanedir ve bu oy 

haklarını ortaklar ancak birlikte kullanabilirler.Kendi aralarında bir temsilci 

seçerler ve temsilci bu paydan doğan hakları kullanır. 

● Limited şirket kanuna aykırı bir amaç için kurulmuşsa ve ihmalen ya da 

yanlışlıkla tescili sağlanmışsa bu şirket yine kurulmuş olur. 

● Limited şirketlerde de farklılaştırılmış teselsül kuralı geçerlidir. 

 

LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU 

 

Limited şirketin kurulması için bir sözleşme hazırlanır. 

Bu sözleşme resmi yazılı şekilde yapılır ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde 

yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanır. 

Anonim şirketlerde esas sözleşme taraflarca hazırlanır, imzalar noter tarafından 

tasdik edilir veya bu imzalama ticaret sicil müdürünün huzurunda gerçekleşmişse 

notere ihtiyaç yoktur. Ltd şirkette noter söz konusu değildir. 

Zorunlu kayıtlar; m.576-578 Başlıcaları şunlardır. 

1. Ticaret unvanı ve merkezin bulunduğu yer 

2. İşletme konusu 

3. Esas sermayenin itibari tutarı, sermayenin pay sayısı, payların itibari 

değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları 

4. Müdürlerin adları soyadları unvanları vatandaşlıkları 

5. Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli 
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KURULUŞ ANI  m.585 

 

Limited şirkette sadece ani kuruluş söz konusudur. 

Kuruluş anı kurucuların sermayeyi ödemeyi taahhüt ettikleri, imzalarının noterce 

tasdik edildiği yahut ticaret sicili müdürlüğünde yetkili personelin huzurunda ltd 

şirket kurma iradelerini açıklama anıdır. Kurucular şirketin sermayesinin tamamını 

ödemeyi taahhüt ederler.  

Anonim şirketlerde nakit sermaye bedellerinin ¼’ü kurulmadan önce ödenmelidir. 

Limited şirketlerde ise böyle bir pay yoktur. Kuruluştan önce tamamının taahhüt 

edilmesi gerekir fakat ödenmesi şart değildir. Kuruluştan itibaren 24 ay içerisinde 

taahhüt edilen sermaye paylarının ödenmesi gerekir. 

 

TESCİL VE İLAN  

 

Şirketin tüzel kişilik kazanması için şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret 

siciline tescil ettirilmesi gerekir. 

Ancak şirketin 3.kişiler için hüküm ifade etmesi için TTSG’de ilan edilmesi gerekir. 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORGANLAR 

1. Müdür 

a. Karar organı değil icra organıdır. 

b. Müdürler şirket sözleşmesinde gösterilir. 

c. Özden yönetim ilkesi terkedilmiştir, seçilmiş yönetim ilkesi geçerlilik 

kazanmıştır. Tek ortaklı ltd şirkette ortak aynı zamanda müdür olmak 

zorundadır. 

d. Müdür birden fazla olabilir.Bu halde müdürler  kurulu gündeme gelir. 

Bu kurula bir başkan seçilir. Bu başkanı gk seçer.Ortaklardan birinin 

müdürler kurulunda bulunması şarttır. 

e. Müdürler gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Tüzel kişi olması durumunda 

gerçek kişi bir temsilci ataması ve ticaret sicilinde tescil ettirmesi 

gereklidir. 

f. Müdürlerin TC vatandaşı olması zorunlu değildir, TR yerleşim yerli 

olmaları zorunlu değildir. 

g. Limited şirketlerde kurumsal yönetim ilkesinin uygulanması 

amaçlanmıştır. 

h. Müdürler görevlerini yerine getirirken özen göstermek ve şirketin 

menfaatlerini gözetmek yükümlülüğü altındadır. 

i. Müdürler kendiliğinden rekabet yasağına tabidirler. Şirket 

sözleşmesinde müdürlerle ilgili rekabet yasağ kaldırılabilir. 

j. Müdürlerin eşit işlem yükümlülüğü vardır. Ortaklara eşit şartlarda eşit 

işlem yapmak zorundadırlar. 
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k. Müdürleri görevden alma, temsil yetkilerini tamamen veya kısmen geri 

alma yetkisi haklı sebep göstermeksizin genel kurulundur. Ayrıca her 

bir ortak da haklı sebep göstererek bunu mahkemeden talep edebilir. 

 

2. Genel Kurul 

a. Karar organıdır.  

b. Tek ortak gk olarak karar almaya yetkilidir. Yazılı şekilde karar 

almalıdır. 

c. Gk’nın görev ve yetkileri 

i. Vazgeçilemeyen 

ii. Şirket sözleşmesinde gösterilen 

d. Genel kurul kural olarak kurul halinde karar alır. Herhangi bir ortak 

sözlü görüşme talep etmediği sürece yazılı şekilde karar alınabilir 

e. Ltd şirketlerde bakanlık temsilcisi gk’da yer almaz. 

f. Gk toplantılarına temsilciyle katılmak mümkündür fakat müdürler 

kurul toplantısına bizzat katılmak zorundadır. 

g. Karar yeter sayısı 

i. Kanunda aksi öngörülmedikçe karar yeter sayısı toplantıda 

temsil edilen oyların salt çoğunluğudur. Seçim kararları dahil. 

ii. m.621 Önemli 

iii. m.607 Önemli 

iv. Limited şirkette ortakların oy hakları pay değerleriyle doğrudan 

ilgilidir. 

3. Her ortak en az bir oy hakkına sahiptir. Bu bir emredici hükümdür.Üç konuda 

1 pay 1 oy ilkesi geçerli değildir. Bunlat m.619’da gösterilmiştir. (Önemli) 

4. Bazı hallerde ortaklar oy haklarından yoksundur. 

a. Herhangi bir şekilde şirketin yönetimine katılan kişi müdürlerin yk 

toplantılarına katılamaz. 

5. Oy hakkı ile ilgili kuralların kanunda aksi öngörülebilir. Lakin bir ortağın en 

az 1 oy hakkı bulunacak şekilde sınırlandırmalar yapılabilir. 

 

DENETİM 

Kural bağımsız denetim lakin tebliğ tarafından belirlenmiş ve kriterlere uyan 

şirketler buna tabi olabilir. 

 

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN HAKLARI VE BORÇLARI 

 

1. Mali Hakları 

a. Rüçhan hakkı 

b. Tasfiye payı hakkı 

2. İdari Hakları 

i. Bilgi alma ve inceleme hakkı 
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ii. Eşit işleme tabi tutulma 

iii. Oy hakkı 

iv. Yönetime katılma hakkı 

v. Müdürlerin hukuki sorumluluğu ve görevden alınmalarına 

ilişkin dava açma hakkı 

vi. Fesih davası açma hakkı 

vii.  

3. Borçları 

a. Sermaye koyma borcu 

b. Rekabet yasağı 

c. Sır saklama borcu 

d. Ek ödeme* m.603-605: Şirket sözleşmesinde düzenlenir. Bedeli esas 

sermaye payının 2 katını aşamaz. Ek ödemeler müdürler tarafından 

istenir. 

e. Yan yükümlülükler*: Şirket sözleşmesinde düzenlenmelidir yahut genel 

kurul kararıyla da söz konusu olabilir. Nakdi ve ayni edim 

yükümlülükleri ek ödemeye ilişkin hükümlere tabidir. Yan 

yükümlülükler nakdi değildir. 

 

ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ M.595 

 

1. Devir sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme resmi yazılı şekilde yapılır. 

Ek ödeme ve yan edim yükümlülüğü varsa rekabet yasağı yükümlülüğü varsa bunlar 

sözleşmede gösterilir. 

Aksi sözleşmede düzenlenmedikçe sözleşmenin geçerlilik kazandığı an gk tarafından 

onaylandığı andır. 

Aksi sözleşmede düzenlenmedikçe gk haklı sebep göstermeksizin devir sözleşmesini 

reddedebilir.  

Şirket sözleşmesinde açıkça gösterildiği takdirde devir zorlaştırılabileceği gibi 

tamamen de yasaklanabilir. Bu düzenleme ortak için şirketten ayrılmaya haklı sebep 

teşkil eder. 

Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde gk’dan karar çıkmazsa onaylanmış sayılır. 

2. Miras, mal varlığı, alacağın temliki yoluyla  

Geçerli olduğu an sözleşmeden farklı olarak kanuni devir yolunda, kanuni devir 

sebebinin şirkete bildirildiği andır. 

Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde gk’dan karar çıkmazsa onaylanmış sayılır. 

 

Her iki halde de devrin 3.kişiler için anlam ifade etmesi için tescilin gerçekleşmiş 

olması şarttır. Tescil, devirden itibaren 30 gün içinde şirket tüzel kişiliği tarafından 

sicile kaydettirilir. Süre aşılırsa pay devreden ortaklardan herhangi biri de talep de 

bulunabilir. 
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LİMİTED ŞİRKETTE ORTAK YAPISININ DEĞİŞMESİ 

A. Çıkma 

Şirket sözleşmesinde öngörülebilir. Öngörülmemiş olsa dahi ortaklardan herhangi 

biri haklı sebep göstermesi durumunda şirketten çıkması için mahkemeye 

başvurabilir. Diğer ortaklar da bu çıkmaya katılabilirler. 

B. Çıkarılma 

a. Genel kurul kararı ile: Şirket sözleşmesinde çıkarılma sebepleri 

düzenlenebilir. Haklı sebebin varlığı önemsizdir. Çıkarılma kararı 

verilen ortak bildirimden itibaren 3 ayiçinde karara itiraz edebilir. Bu 

süre hak düşürücü süredir. 

b. Mahkeme kararı ile: Haklı sebebin varlığı halinde şirket tüzel kişiliğinin 

talebiyle mahkeme karar verebilir. 

Her durumda çıkan/çıkarılan ortağa ayrılma akçesi ödenir. Ayrılma akçesi ortağın 

payının itibari değil reel değeri üzerinden hesaplanmalıdır. 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME 

Sona erme sebepleri şunlardır; 

1. Şirket sözleşmesinde düzenlenen sona erme sebepleri 

2. Gk kararıyla şirketin feshi 

3. İflas 

4. Kanunda öngörülen diğer sona erme halleri 

Sona erme sebeplerinden biri gerçekleştiğinde tasfiye aşaması başlar. Buradaki 

hükümler anonim şirketin tasfiyesiyle aynıdır. Şirket tüzel kişiliğini, tasfiye 

memurları ticaret sicilinden terkinini istediğinde kaybeder. 

 

 

 

 

 

Tespit ettiğiniz hatalar için geri dönüş yaparsanız çok makbule geçer. ;) 

-SON- 
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