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OLAY IV 

Özel göz hastanesi işletmeciliği ile iştigal etmek üzere 10.07.2012 tarihinde 50 Milyon TL esas sermaye ile kurulan halka kapalı 

(A) AŞ’nin esas sözleşmesinde, “payların tamamının nama yazılı olacağı ve sadece şirketin onayıyla şirkette zaten pay sahibi 
olan, göz doktorlarına devredilebileceği”, ayrıca “şirketin her yıl elde edeceği yıllık kârın % 5’inin pay sahibi olmayan (Z)’ye 

tahsisini sağlamak üzere intifa senedi ihracı” öngörülmüştür. Şirketin beşi yönetim kurulu üyesi olan toplam yedi pay sahibi 

bulunmaktadır. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin katıldığı 02.01.2013 tarihli toplantısında, oybirliği ile, esas sözleşmede bu yönde bir hüküm 

bulunmadığı hâlde, bir iç yönerge hazırlayarak şirket yönetimini üyelerden (Y1)’e devretmiş ve (Y1) ayrıca şirketi tek başına 

temsile yetkili kılınarak bu husus ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmiştir. 

2013 faaliyet yılına ilişkin olarak 01.04.2014 tarihinde yapılan ve (Y1)’in, (P1) ile (P2) dışındaki, aynı zamanda yönetim kurulu 

üyesi de olan diğer tüm pay sahiplerini temsilen katıldığı genel kurul toplantısında, esas sermayenin % 2’sini temsil eden paylara 

sahip (P1) finansal tablolardan dönem içinde şirketin çeşitli derneklere “bağış” adı altında toplamda şirketin özkaynaklarının 

neredeyse yarısı tutarında ödemelerde bulunduğunun tespit edildiğini belirterek bu konularda bilgi verilmesini talep etmişse de 

kendisine bilgi verilmemiştir. (P1) bu defa genel kuruldan meselenin özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını istemiş; ancak 

anılan istemi de gündemde bu yönde bir madde bulunmadığı gerekçesiyle genel kurulca reddedilmiştir. Bunun üzerine (P1) ve 

sermayenin % 5’ini temsil eden payların sahibi (P2) birlikte söz alarak, açacakları bir dava ile şirkete özel denetçi atanmasını 

talep edeceklerini beyan etmişler, (Y1) ise buna cevaben; 

a) bilgi alma hakkını şahsen kullanmayan (P2)’nin böyle bir dava açamayacağını, 

b) (P1)’in bilgi alma davası açma hakkına sahip olması dolayısıyla henüz özel denetim talebinde bulunamayacağını ve 

c) (P1) ile (P2) birlikte azınlık oluşturmadıklarından dava açma haklarının da olmadığını 

ileri sürmüştür. 

Bir sonraki gündem maddesi olan kâr dağıtımına ilişkin olarak ise yönetim kurulunun bilançoya göre oluşan net dönem kârının 

dağıtılmaması yönündeki herhangi bir gerekçe içermeyen teklifi genel kurulca aynen kabul edilerek % 93 çoğunlukla kârın 

dağıtılmamasına karar verilmiştir. 

Toplantıda ayrıca 2013 yılı işlemleri dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiştir. İbra kararının alınmasında (Y1) kendi 

paylarından doğan oy haklarını kullanmamış; ancak (Y1)’in diğer pay sahiplerini temsilen kullandığı olumlu oylar neticesinde, 

(P1) ve (P2)’nin olumsuz oylarına rağmen ibra kararı alınmıştır. 

(P1) kanunî şartlarını yerine getirerek ve süresinde açtığı dava ile genel kurulda alınan ibra kararının iptalini talep etmiş; ayrıca 

15.11.2014 tarihinde bütün yönetim kurulu üyeleri aleyhine açtığı davada ise yapılan bağışlar nedeniyle kendisine düşecek olan 

kâr payının azaltıldığını ve zaten kar dağıtmama kararının gerekçesiz olduğunu ileri sürerek payına düşen miktarın kendisine 

ödenmesini istemiştir.  

(Y1) dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri sorumluluk davasına verdikleri cevapta; 

a) yönetim (Y1)’e devredildiğinden kendilerinin sorumluluklarının bulunmadığını, 

b) ayrıca süre bakımından (P1)’in böyle bir dava açma hakkına da artık sahip olmadığını 

ileri sürmüştür. 

Bu arada (P2) paylarını şirkette pay sahibi olmayan (Ü)’ye devretmiş, (Ü)’nün pay defterine kayıt talebi hem mevcut pay sahibi 

hem de göz doktoru olmaması sebepleriyle yönetim kurulunca reddedilmiştir.  

Ayrıca (Z) de, yıllık kârın % 5’lik kısmının kendisine ödenmesi için şirket aleyhine bir alacak davası açmıştır. 

SORULAR 

1. (P1)’in özel denetim talebi reddedilirken genel kurulca ileri sürülen gerekçe doğru mudur? (5 puan) 

Özel denetim talebi, gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarından biri olduğundan (TK 438/1) istemin genel kurulca gündemde bu 

yönde bir madde bulunmadığı gerekçesiyle reddi doğru değildir. 

2. Özel denetim talebine yönelik olarak (P1) ve (P2)’ye (Y1) tarafından verilen cevapların yerindeliğini ayrı ayrı 

değerlendiriniz. (15 puan) 

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha 

önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan 

isteyebilir (TK 438/1). Bu pay sahipliği hakkının doğumu için bilgi alma veya inceleme hakkının kullanılmış olması gerekliyse 

de herhangi bir pay sahibi tarafından kullanılmış olması yeterlidir. TK 438/1 anlamında bilgi alma hakkının kullanılmış kabul 

edilebilmesi için bilgi alma talebinin yöneltilmiş olması kâfidir; bilginin verilmesine yahut bilgi alma hakkının dava yoluyla 

kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde azlık ya da paylarının itibari 

değerlerinin toplamı en az 1 milyon TL olan pay sahipleri mahkemeden özel denetçi atanmasını isteyebilir (TK 439/1). (P1) ve 

(P2) toplamda %10 paya sahip olmamakla birlikte paylarının itibari değerlerinin toplamı 1 milyon TL’yi aştığından dava açma 

hakkına sahiplerdir. Bu nedenlerle (Y1) tarafından verilen cevaplar yerinde değildir. 



3.  Genel kurulun ibraya ilişkin kararının geçerliliğini değerlendiriniz. (5 puan) 

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını 

kullanamaz (TK 436/2). Kanunda bir açıklık bulunmamakla birlikte, bu oydan yoksunluk halinin yönetim kurulu üyelerinin 

temsilen oy kullanması halinde de geçerli olacağı kabul edilmektedir. Olayda (P1) ve (P2) dışında kalan pay sahipleri aynı 

zamanda yönetim kurulu üyesi olduklarından ibra oylamasında kendi paylarından doğan oylarını şahsen ya da temsilci 

aracılığıyla kullanamazlar. Bu nedenle, oydan yoksun bulunmayan diğer bütün oylar da olumsuz olduğundan kanuna aykırı ibra 

kararı iptal edilebilir niteliktedir (TK 445). 

4. a) Olaydaki bilgilere göre (P1) açtığı davada tazminatın kendine ödenmesini isteyebilir mi? (P1)’in ileri sürdüğü 

gerekçeleri değerlendirerek tartışınız. (5 puan) 

(P1)’in açtığı sorumluluk davasındaki talebi, (Y1)’in yaptığı bağışlar dolayısıyla şirket karının ve dolayısıyla kendisine düşecek 

kar payının azaltılması sebebine dayandığından, dolayısıyla zararın tazminine yöneliktir. Zira söz konusu fiil nedeniyle doğrudan 

malvarlığı azalan –doğrudan zarar gören- şirket olup şirketin zararının tazminiyle birlikte (P1)’in zararı da sona erecektir. Bu 

nedenle (P1) tazminatın kendisine değil, ancak şirkete ödenmesini talep edebilir. 

b) Bu davada ileri sürülen savunmaların yerindeliğini değerlendiriniz. (10 puan) 

Yönetim (Y1)’e devredildiğinden diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının bulunmadığı yönündeki savunma yerinde 

değildir. Çünkü yönetimin devrinin TK 553/2 anlamında sorumluluğu kaldırabilmesi, devrin kanuna uygun bir şekilde 

gerçekleşmesine bağlıdır. Yönetimin kanuna uygun devrinden bahsedebilmek için her şeyden önce esas sözleşmede bu yönde bir 

hüküm bulunmalıdır (TK 367/1). Olayda bu yönde bir esas sözleşme hükmü bulunmadığından yapılan devir diğer yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Süre bakımından (P1)’in böyle bir dava açma hakkına da artık sahip olmadığı savunması ise yerindedir. Zira ibra kararı şirketin, 

ibraya olumlu oy veren ve ibrayı bilerek payları iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırdığı gibi, diğer pay 

sahiplerinin dava hakları da ibranın üzerinden altı ay geçmesiyle düşer (TK 558/2). Olayda ibra kararının üzerinden altı aydan 

fazla bir zaman geçtiğinden (P1)’in sorumluluk davası açma hakkı düşmüştür. 

5. a) (Ü)’nün pay defterine kayıt talebinin reddinin hukuken haklı olup olmadığını açıklayınız. (P1), payları devretmek 

yerine (Ü) lehine payları üzerinde intifa hakkı tanısaydı durumda bir değişiklik olur muydu? (10 puan) 

Esas sözleşmede nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceği öngörülebilir (TK 492/1). Onay isteminin reddi 

için esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebep ileri sürülebilir ya da şirket devredene paylarını gerçek değeriyle kendi veya 

diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önerebilir (TK 493/1). Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas 

sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa 

önemli sebep oluşturur (TK 493/2). Bu kapsamda, pay sahiplerinin işletme konusu ile ilgili mesleki yeterliliğe sahip olmasının –

göz doktoru sıfatını taşıması- işletme konusu dolayısıyla geçerli bir bağlam hükmü olup olmadığı tartışılabilirse de halihazırda 

pay sahibi bulunmak yönündeki bir şartın işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık yönünden önemli bir sebep olarak 

değerlendirilmesi mümkün olmadığından olaydaki esas sözleşmede yer alan bağlam hükmü geçersiz ve dolayısıyla (Ü)’nün pay 

defterine kayıt talebinin reddi haksızdır. 

Esas sözleşmesel bağlam intifa hakkı kurulurken de geçerli olduğundan (TK 492/2) olaydaki bağlam hükmü geçerli olsaydı dahi 

bu durumda bir değişiklik olmazdı. 

b) Olaydaki veriler bağlamında (Ü), bu aşamada pay sahibi midir? (5 puan) 

Olaydaki bağlam hükmü geçerli olmadığından devralanın pay sahibi sıfatını kazanması için şirketin onayına ihtiyaç 

bulunmamaktadır. Ayrıca, her halükarda devir için gerekli onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paya bağlı tüm haklar 

devredende kalır (TK 494/1). Şirketin pay defterine kayıt talebinin reddinin haksız olması durumunda ise devre onay verilmiş 

sayılır (TK 494/3). Olaydaki red haksız olduğundan şirket devre onay vermiş kabul edilecektir. (Ü) pay defterine kaydedilmediği 

için TK 499/4 uyarınca pay sahibi sayılmayacak olsa da, pay defterine kayıt kurucu nitelikte olmadığı ve devrin ardından devir 

şirkete bildirilip kayıt talebinde bulunulduğu için devrin geçersizliğine ilişkin de bir veri olmadığına göre (Ü) pay sahibidir. 

6.  (Z)’nin şirket aleyhine açtığı davanın haklı olup olmadığını açıklayınız. (5 puan) 

Olaydaki verilere göre (Z) intifa senedi sahibidir. İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net 

kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir (TK 503). Olayda da intifa 

senedi sahiplerine net kara katılma hakkı tanınmıştır. (Z) ile şirket arasındaki ilişki sözleşmesel nitelikte olduğundan, genel 

kurulun kar dağıtmama kararından bağımsız olarak, dönem sonunda şirketin kar elde etmiş olması ve bilançonun onaylanmasıyla 

birlikte (Z)’nin alacağı doğmuştur. Bu nedenle (Z)’nin talebi haklıdır. 


