TTK m. 531: ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLERLE
FESHİ DAVASI
Araş. Gör. Evin Emine DEMİR

GİRİŞ
Anonim şirkette haklı sebeple fesih ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 531. maddesi ile hukukumuzda düzenlenmiştir. Ancak yürürlükteki bu
Kanunumuzdan önce de anonim şirketlerde haklı sebeple feshin mümkün olup
olmadığı öğreti ve yargı çevrelerinde çokça tartışma konusu olmuştur. Doktrinde
başını Çamoğlu’nun çektiği azınlık görüşü haklı sebeple fesih kavramının temelinin
dürüstlük kuralı ile kişilik hakkının korunması ilkesine dayandığı, yasada bir boşluk
olduğu ve hâkimin bu boşluğu Medeni Kanun’un 1. maddesi uyarınca kural koyma
yetkisini kullanarak doldurması gerektiği yönündeydi1. Buna karşılık gerek çoğunluk
görüşü2 gerekse de Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar3, haklı sebebe dayanan fesih
hakkının, bir sermaye ortaklığı olan anonim ortaklığın yapısına ve menfaat
ilişkilerine uygun düşmeyeceği, yasada olumsuz bir boşluk bulunduğu kabul
edilmekteydi.
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Azınlık hakları yönünden reform niteliğindeki4 TTK m. 531 hükmü, aynen şu
şekildedir; ‘‘Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık
şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini
isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar
tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin
şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir
çözüme karar verebilir.’’ Görüldüğü üzere, azınlık haklı sebeple feshi dava yoluyla
mahkemeden talep edecektir. Azınlık pay sahiplerine tanınan bu hak, anonim şirkete
hâkim olan çoğunluk ilkesine karşı radikal bir araç olarak nitelendirilmektedir5.
Hükmün Gerekçesinde azınlık hakkı olarak nitelendirilen fesih davasının
daha ziyade engelleyici/önleyici etki anlayışı üzerine kurulu olduğu ifade
olunmaktadır6. Anonim şirkette çoğunluk ile azınlık arasındaki menfaat ihtilaflarında
bu dava ile bir denge kurulması hedeflenmekte; azınlığa çoğunluğun anonim
şirketteki yönetsel gücünü kötüye kullanması halinde başvurabileceği güçlü bir silah
bahşedilmektedir7.
Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun m. 736 b. 4 ile paralellik arz eden bu
hüküm bir noktada farklılık arz etmektedir. Şöyle ki, TTK m. 531 hükmünde fesih
kararının tali niteliği mehaz hükme nazaran daha belirgindir. Nitekim TTK m. 531
hükmünde açıkça mahkemenin fesih yerine pay sahiplerine, payların rayiç değerinin
ödenerek şirketten çıkarılmasına karar verebileceği düzenlenerek örnekleme yoluyla
feshin ikincilliğine işaret edilmiştir. Mehaz Kanun’da ise, hâkimin fesih yerine
uygun düşen ve kabul edilebilen diğer çözümlere de karar verebileceği yer
almaktadır8. Ayrıca bizdekinin aksine haklı sebeplerin varlığında halka açık-halka
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kapalı ayrımına gidilmemiş, sermayenin en az onda birini temsil eden payların
sahiplerinin fesih davasını açabileceği düzenlenmektedir9.
Anonim şirketlerin haklı sebeple feshi kurumu, Ticaret Kanunu’nda yeni
olmasına rağmen süregelen birçok tartışmayı bünyesinde barındırmaktadır.
Makalemizde iki doktora tezi konusu da olan bu kapsamlı kurum hakkında temel
bilgiler vererek söz konusu tartışmalara ilişkin görüşlerimizi ifade edeceğiz.
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I. HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASINA İLİŞKİN ÖNEM
ARZ EDEN HUSUSLAR
A. Feshin Son Çare (Ultima Ratio) Olma Niteliği
Anonim ortaklıkta haklı sebeple fesih davasının son çare niteliğinin iki
görünümü mevcuttur. İlki azınlığın korunması yönünden başka imkânlar varsa
bunların kullanılması; ikincisi hâkimin haklı sebepler bulunsa dahi diğer çözümlerin
uygulanma olanağını araştırması gereğine dayanır10.
İlk görünüm bağlamında hâkimin feshe ilişkin kararı, ortaklığı sona erdirerek
ağır ve yıkıcı sonuçlara sebep olduğundan, bu davanın ikamesi azınlık pay
sahiplerinin korunması açısından son çare olmalıdır11. Son çare niteliği, somut
olaydaki uyuşmazlıkla ilgili olarak yasa veya esas sözleşmede başka bir hukuki yol
öngörülmüşse öncelikle bu yola başvurulmuş ve sonuç alınamamış olması
gerekliliğini ifade eder. Örneğin somut olayın özelliğine göre genel kurul kararının
iptali davasını açmak, bilgi alma davası açmak, özel denetçi tayin edilmesi talebinde
bulunmak, sorumluluk davası açmak gibi koruyucu ve azınlık haklarını önceden
kullanılması gereğine işaret eder. Azınlığın bu hukuki yollardan yararlanarak
menfaatlerini koruma imkânı mevcutsa fesih davasının reddi gerekmektedir12.
Doktrinde feshin son çare (ultima ratio) niteliği için olağanüstü13, ikincil
(tali)14, istisnai15 gibi ifadeler de kullanılmaktadır16. Bu nitelik şirketin devamlılığı
kadar menfaatler dengesinin de sağlanmasına hizmet eder. Zira kişi ortaklıklarının
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aksine anonim ortaklıkların faaliyetleri, ortakların (shareholders) yanında işçiler,
üçüncü kişiler gibi diğer menfaat sahiplerini (stakeholders) de ilgilendirir17.
Son çare niteliğinin ölçülülük prensibi ışığında değerlendirilmesi; ancak çok
ağır ve ciddi ihlallerde uygulanması gerekir18. Yoksa tek başına haklı sebebin varlığı
hâkimin anonim şirketi feshetmesine yol açmamalıdır. Alternatif çözümler varken
tahrip edici fesih sonucunun seçilmesi hem TTK m. 531’in amacı hem de lafzına
aykırılık teşkil eder. Kanuni tercih, hâkimin alternatif çözümlere hükmetmesidir19.
Ancak buradan şirketin feshine karşı iptal veya sorumluluk davasına öncelik
verilmesi gerektiği gibi bir sonuca ulaşılmamalıdır20.

B. Ölçülülük İlkesi
Ölçülülük prensibi hukukta genel olarak hukuki yolun, hakkın veya yaptırımın,
ulaşılmak istenen sonuca göre ve özellikle ihlalin niteliğine göre ölçülü, orantılı
olmasını öngörür, ‘‘amaç’’ ile ‘‘araç’’ arasında denge bulunmasını, aracın amaca
göre ölçüsüz olmamasını gerektirir21. Bu prensip aynı zamanda, üçüncü kişiye karşı
haklarını ileri sürebilme yetkisine sahip olan bir kişinin haklarını karşı tarafa en az
zarar verecek şekilde kullanmasını gerektirir22.
Ölçülülük prensibinin anonim şirketin haklı sebeple fesih davasında esas
alınması gerekmektedir. Özellikle haklı sebeplerin tespitinde ve yukarıda
değindiğimiz dava sonunda hâkimin karar vereceği kararların (fesih veya diğer
çözümler) belirlenmesinde ölçülülük prensibinden hareket edilmelidir23. Bu
bağlamda hâkim, feshe ancak somut olaydaki menfaatlerin ve ihlalin niteliğiyle
orantılı ve ölçülü ise karar vermeli; fesih orantısız, ağır sonuçlar yaratacaksa diğer
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çözümlere başvurmalıdır. Bununla birlikte hâkimin karar vereceği diğer çözümün de
davacının menfaatlerine zarar veren ihlalin niteliğiyle ölçülü ve orantılı olması
gerekir. TTK m. 531 hükmünde bu gereklilik, diğer çözümün “ duruma uygun
düşen” ibaresi ile ifade edilmektedir24.

C. Hâkimin Takdir Yetkisi
Anonim ortaklığın haklı sebeple feshi davasında hâkime geniş bir takdir
yetkisi bahşedilmiştir. TTK m. 531 hükmünde düzenlenen bu takdir yetkisi, özellikle
haklı sebebin varlığının tespiti ile uyuşmazlığı gidermeye elverişli mekanizmanın
belirlenmesi ve uygulanması konularına ilişkin olup25hâkime önemli bir rol
verilmiştir26. Feshin son çare olmasının bir sonucu olarak TTK 531 hükmünün, HMK
m. 26/2 hükmü anlamında taleple bağlılık ilkesinin bir istisnası olduğunu da
söylemek gerekir. Hüküm hâkime, davacının talebinden bağımsız, talep dışı (extra
petita) karar verme yetkisi tanımaktadır27.
Şüphesiz hâkim verilen takdir yetkisini kullanırken MK m. 4 gereğince
durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutarak, hukuka ve
hakkaniyete göre karar vermelidir. Hâkim, haklı sebebe ilişkin her somut olayı kendi
şartları çerçevesinde eşitlik ve hakkaniyet prensipleri ışığında çözümlemelidir28. Bu
bağlamda hâkim çatışan menfaatleri karşılaştırmalı, somut olayda hangi haklı
menfaatin üstün geldiğini ve daha çok korunmaya değer olduğunu belirleyerek karar
vermelidir29.
Hâkim, ileri sürülen olguların haklı sebep niteliği bulunmadığını tespit ederse
fesih davasını reddetmekle yükümlüdür. Burada hâkimin takdir yetkisi son bulur;
haklı sebep teşkil etmeyen uyuşmazlığın çözümü için diğer çözümlere karar
24
25
26

27

28
29

Şahin, a.g.e., s. 338-339.
Ayoğlu, a.g.m., s. 223.
Hamdi Yasaman, ‘‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Hâkimin Genişleyen Rolü’’, BATİDER,
C. XXV. S. 4, 2009, s. 92-93; Hâkime tanınan takdir yetkisi sebebiyle Ayoğlu, TTK m. 531
hükmünün, karakteristik bir özellik olarak yargıcın takdir yetkisi üzerine kurulmuş bir
düzenleme olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Ayoğlu, a.g.m., s. 223.
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veremez. Öte yandan hâkimin diğer çözümler konusunda da takdir yetkisi sınırsız
değildir. Kanunun ifadesiyle hâkim ancak, duruma uygun düşen ve kabul edilebilir
diğer bir çözüme karar verebilir30.
Öte yandan haklı sebeple fesih davası, çoğunluğa karşı ciddi bir tehdit aracı
olmaya elverişlidir. Somut olayda azınlığın hakkını kötüye kullandığı anlaşılıyorsa
hâkimin titizlikle davranması ve MK m. 2 uyarınca buna izin vermemesi gerektiği
ifade edilmektedir31.

D. Haklı

Sebeple

Fesih

Davası

Açma

Hakkının

Vazgeçilemez Hak Niteliği
Azınlığa tanınan haklı sebeple fesih davası açma hakkının, yalnız bir kısım pay
sahibinin menfaatini değil, esasen anonim ortaklığın temel yapısını ve işleyişini
korumak üzere tanındığı ifade edilmektedir32. Alternatif çözüm tarzları da göz önüne
alındığında gerçekten bu hakkın ortaklığın pay sahiplerinin de menfaatlerini korumak
suretiyle sağlıklı bir şekilde işlemesini amaçladığını söyleyebiliriz. Bu sebeple
mehaz İsviçre Hukuku’nda, anonim ortaklığı haklı sebeple fesih hakkı diğer azınlık
hakları ile birlikte “vazgeçilemez” kabul edilmektedir33.
Türk hukukunda genel hükümlerin yanında TTK m. 447, pay sahiplerinin dava
haklarını vazgeçilmez haklar olarak değerlendirmekte ve bunları sınırlandıran veya
ortadan kaldıran genel kurul kararlarının batıl olacağını hükme bağlamaktadır.
Azınlığın haklı sebeple feshi dava hakkı da TTK m. 447’de anılan haklardan
olduğundan bu hakkı vazgeçilmez haklar kategorisinde ele almak gerekir. Bu
bağlamda haklı sebeple fesih hakkı, azınlık pay sahiplerinin rızası dışında
çoğunluğun genel kurulda aldığı bir kararla bertaraf edilemez; hak sahipleri kendi
rızalarıyla dahi bu haktan tümüyle feragat edemezler. Aksi takdirde bu hakkı ortadan
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kaldıran veya sınırlandıran genel kurul kararı ise geçerli olmaz; esas sözleşme
değişikliğiyse kesin hükümsüz olur34.

E. TTK m. 531’in Tek Yanlı Emredici Niteliği
TTK m. 340 hükmü uyarınca esas sözleşme, TTK’nın anonim şirketlere
ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Bu
bağlamda TTK m. 531’in emredici bir hüküm olup olmadığı ve öngörülen pay
oranlarının esas sözleşmeye konulacak bir hükümle indirilip indirilemeyeceği esasen
tartışmalıdır.
Doktrinde bir kısım yazar, TTK m. 340 karşısında azınlık haklarına ilişkin
pay oranlarının ana sözleşmeyle indirilmesinin ancak TTK’da açıkça öngörülmesi
durumunda mümkün olduğunu, dolayısıyla fesih davası bakımından yüzde onluk
oranın ana sözleşme ile artırılmasının yanında indirilmesinin de mümkün olmadığını
savunmaktadır35. Buna karşılık bizim de katıldığımız bir kısım yazar, genel olarak
yüzde onluk sınırın ana sözleşme ile indirilmesinin mümkün olduğunu, buna karşılık
artırılamayacağını ifade etmektedir36. Bu arada TTK m. 531’in Gerekçesi’nde de
esas sözleşme ile daha düşük bir oran öngörülebileceği ifade edilmektedir37.

F. Davacı Tarafın Kusurunun Karara Etkisi
Şirket bünyesinde ortaya çıkan haklı sebeplerin bir bölümünde davacı tarafın
kusuru da bulunabilir. Böyle bir durumda hâkim görüşe göre, kimsenin kendi hukuka
aykırı fiiline dayanarak hak iddia edemeyeceğini düzenleyen MK m. 2 uyarınca
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Erdem, a.g.e., s. 189-190.
Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, No. 14-09; Nomer-Ertan, a.g.e., s. 423424; Bilgili/Demirkapı, a.g.e., s. 572.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 625; Ayan, a.g.m., s. 2241; Şahin, a.g.e., s.; Oldukça katı bir
hüküm içeren TTK m. 340’ın, gerek hükmün gerekçesi, gerekse hükmün mehazını teşkil eden
Alm. P. Ort. K. § 5 c. 2’den faydalanılmak suretiyle yumuşatılabileceği konusunda bkz.
Erdem, a.g.e., s. 194-195; Doktrinde Sümer, azınlık pay oranının sözleşme ile hafifletilmesi,
hatta tek ortağa dahi fesih davası açma hakkının sözleşme ile tanınabileceğini savunmaktadır.
Bkz. Sümer, a.g.m., s. 843.
Gerekçe, m. 531.
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kusurlu pay sahibinin ortaklığın haklı sebeple feshini dava etme hakkı
bulunmamaktadır38.
Bizim de katıldığımız doktrindeki diğer görüş ise burada bir ayrıma gidilmesi
gerektiği yönündedir. Zira kanun haklı sebeplerin varlığı için kusur veya kusursuzluk
şartı aramamıştır. Bununla birlikte davacı pay sahiplerinin kendi kusurunun
bulunması bir kimsenin kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemeyeceği yönündeki
genel kurala aykırılık teşkil edeceği için dava açma hakkının ortadan kalkması
düşünülebilir. Çamoğlu’nun ifade ettiği gibi bu halde haklı sebepler ortadan kalkmış
sayılmaz39, pay sahibi haklı sebebi kendi kusuruyla yaratmış olsa dahi istisnai
hallerde dürüstlük kuralı elverdiği ölçüde bu sebebe dayanabilmelidir40.

II. ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİ
DAVASI41
A. Davanın Tarafları
1. Davacı: Azınlık Pay Sahipleri
Anonim ortaklığın feshi davası, gerek mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nda
gerekse de Ticaret Kanunumuzda bir azınlık hakkı olarak düzenlenmiştir. Bu hakkı
düzenleyen TTK m. 531’de davayı, sermayenin en az onda birini ve halka açık
şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahiplerinin açabileceği açıkça
düzenlenmiştir42. Hükümde öngörülen asgari pay oranlarını bir ortak tek başına
sağlayabileceği gibi birden fazla ortağın bir araya gelerek sağlaması da

38
39
40
41

42

Erdem, a.g.e., s. 216.
Çamoğlu, Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, s. 82, dpn. 83.
Çamoğlu, Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, s. 83; Erdem, a.g.e., s. 219.
Anonim şirketin feshinin sonuçları sebebiyle fesih davası ile uygun ve kabul edilebilir
davaların ayrı kanuni düzenlemelere ve koşullara tabi olması gerektiği konusunda bkz. Ayan,
a.g.m., s. 2264.
TTK m. 531’in tek yanlı emredici niteliği sebebiyle maddede öngörülen pay oranlarının ana
sözleşmeye konulacak bir hükümle düşürülebileceği ve fakat artırılamayacağını yukarıda ifade
etmiştik. Bkz. s. 7.
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mümkündür43. Sermayeye ilişkin bu gereklilik bir dava şartı olup mahkeme bunu
re’sen göz önünde bulundurur44.
Fesih davasının bir azınlık hakkı45 olarak düzenlenmesi sebebiyle davanın
ikamesi yönünden azınlık sıfatına hangi anda ve ne zamana kadar sahip olunması
gerektiği önem arz eder. Doktrin ve İsviçre Federal Mahkemesi, haklı sebebin
oluşmasından başlayarak, dava açılması ile davanın sonuçlanmasına kadar dava
açacak kişi/kişilerin yüzde on oranında pay sahibi olunması gerektiğini haklı olarak
kabul etmektedir46.

2. Davalı: Anonim Ortaklık
Anonim ortaklığın feshi davasında davalı, doğrudan ve sadece şirket tüzel
kişiliğidir47. Çoğunluk pay sahipleri, haklı sebebin müsebbibi pay sahipleri ya da
şirket yönetim kurulu davanın tarafı değildir48, ancak ortaklığı yönetim kurulu temsil
eder. Bununla birlikte haklı nedenlerin bizzat yönetim kurulunun fiillerinden
kaynaklandığı gibi bazı durumlarda şartlar gerektiriyorsa mahkemenin dava
esnasında ortaklığı temsil etmek üzere bir kayyım tayin etmesi gerekebilir49.

B. Fesih Gerekçesi: Haklı Sebep
1. Haklı Sebep Kavramı
Fesih, sürekli borç ilişkisinin geleceğe etkili olarak (ex nunc) sona ermesini
sağlayan bozucu yenilik doğuran bir haktır50. Hemen bütün sürekli borç ilişkilerinde
taraflara mevcut ilişkiyi sona erdiren haklı nedenle fesih hakkı tanınmaktadır51.

43
44
45

46

47

48
49
50
51

Sümer, a.g.m., s. 843.
Şahin, a.g.e., s. 345.
Bu hakkın azınlığın yanında, fesih için haklı bir sebep tespit eden yönetim kurulu üyelerine de
tanınması gerektiği yönünde bkz. Ayan, a.g.m., s. 2264.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 424; Erdem, a.g.e., s. 172; Şahin, a.g.e., s. 347; Bilgili/Demirkapı,
a.g.e., s. 572
Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, No. 14; Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi,
s. 1952.
Erdem, a.g.e., s.176
Sümer, a.g.m., s. 843.
Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975, s. 121.
Çamoğlu, Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, s. 57; Sümer, a.g.m., s. 840.
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Temeli MK m. 2’deki dürüstlük kuralı ile kişilik hakkına dayanan haklı neden,
her somut olayda ayrı değerlendirilen bir kavramdır. Hâkim MK m. 4’te verilen yetki
bağlamında haklı nedeni takdir edecektir. Haklı nedenin kusura dayanması da
gerekmez. Bununla birlikte haklı nedenle bir sözleşmeye son verebilmek için o
ilişkinin taraflar için çekilmez olması, sözleşmeyi sürdürmenin yararsız kalması
gerekir52. İleride kötüye kullanma hususunda sadece korku veya endişe duyulması ise
haklı sebep olarak kabul edilemez53.
TTK m. 531 hükmüyle artık anonim ortaklıklarda da haklı sebeple fesih
mümkündür. Hükmün uygulanmasında tespiti gereken en önemli husus, anonim
ortaklığın feshini gerektirecek önemi haiz sebep/sebeplerin bulunup bulunmadığı ve
nelerden ibaret olduğudur

54

. Nitekim fesih davasının dayanağı, haklı sebeplerin

mevcudiyetidir55. Bununla birlikte haklı sebep kavramı ne mehaz Kanunda ne de
TTK m. 531’de tanımlanmamış, örnekler gösterilmemiştir56. Gerekçe’de de ifade
olunduğu üzere, bu kavramın niteliklerinin gösterilmesi ve tanımlanması yargı
kararlarıyla öğretiye bırakılmıştır57. Anonim şirketlerin bünyesine has özellikler göz
önünde bulundurulmak suretiyle öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür58.
Doktrinde baskın görüşe göre, anonim şirket çoğunluk prensibinin geçerli olduğu
bir sermaye şirketi olduğundan pay sahiplerinin kendi aralarındaki fikir ayrılıkları
veya ihtilaflar kural olarak haklı sebeple feshe dayanak teşkil etmez 59. Bu bağlamda
anonim ortaklık uygulamasında haklı sebebin tanımlanması için kolektif ve komandit
ortaklıkların feshi veya kolektif veya komandit/komanditer ortakların ihracı
bakımından haklı sebepleri sayan TTK m. 245’in kıyasen uygulanması söz konusu
değildir. Bu madde uyarınca haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya
52
53
54
55
56

57
58
59

Sümer, a.g.m., s. 840.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 628.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 425;
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 622.
Haklı sebebe yer veren tüm müesseselerde geliştirilen temel ilkelerden anonim ortaklıklarda
örnekseme yoluyla yararlanılmasının mümkün olduğu hususunda bkz. Çamoğlu, Kollektif
Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, s. 69; İsviçre Borçlar Kanunu’nda fesih davasının koşulu
önemli sebeplerdir “wichtige Gründe”. “Wichtig” kelimesinin sözlük anlamı “önemli, mühim,
esaslı” demektir. Bkz. Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 623.
TTK Gerekçe, s. 194
Erdem, a.g.e., s. 104.
Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, No. 14-12; Nomer-Ertan, a.g.m., s. 425.
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kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılan veya
güçleştirecek şekilde ortadan kaldıran niteliktedir. Görüldüğü üzere TTK m. 328
yollamasıyla komandit şirketlere de uygulanan bu hükümde kolektif ortaklığın
feshine yol açan haklı sebeplerde kişisel motifler ön plana çıkarmıştır60. Bu
çerçevede TTK 245’in anonim ortaklıkların feshinde kıyasen uygulanması söz
konusu değildir61.
Anonim

ortaklıklar

yönünden “haklı

sebep” olarak nitelendirilebilecek

olay/eylemlerin, objektif olması ve pay sahibinin şahsından bağımsız olmalıdır.
Ayrıca anonim şirketi sona erdirmeye yönelik fesih davasında ileri sürülen sebepler,
sona erdirmeyi haklı kılacak biçimde çok önemli veya esaslı olmalıdır62. Bu
bağlamda davacı pay sahiplerinden şirketin devamı beklenemez bir hal almışsa haklı
sebebin varlığı kabul edilmelidir. Bununla birlikte haklı sebebin tespitinde davacı
pay sahipleri dışında kalan diğer menfaat sahiplerinin de haklarının göz ardı
edilmemesi isabetli olur63.
Haklı sebep kavramı doktrinde, belli bir zaman diliminde belli bir amaç için
birleşen, hukuki ilişki kuran tarafların yapmaması gereken, şartları zorlaştıran,
ağırlaştıran

ve

tarafların

katlanamayacağı,

katlanmasının

beklenemeyeceği

davranışlar olarak tanımlanmıştır64.
Haklı sebebin gerçekleşmiş olduğunun kabulü için, davacı azınlık pay sahibinin
fesih davası açmadan önce, başka tedbirlere başvurmuş olması zorunlu değildir 65.
Örneğin davacı pay sahibinin genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine
iptal, butlan veya yokluk davası açmış olması veya yönetim kurulu üyeleri hakkında
sorumluluk davası açmış olması gerekmez. Bununla birlikte açılmış bir fesih
davasının kabulünde azınlık pay sahiplerinin önceden dava/davalar açmış olması ve
dahi kazanmış olmasının bir etkisi olabilir66. Ancak tek başına bu davaların açılmış
60
61
62
63
64
65
66

Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, No. 14-12a.
Ayan, a.g.m., s. 2243-2244; Nomer-Ertan, a.g.m., s. 425.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 623.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 426
Ayan, a.g.m., s. 2243, dpn 16’da sayılan yazarlar.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 427-428.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 428
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ve kazanılmış olması ya da hiç açılmamış olması fesih davasının kabulü veya reddi
bakımından belirleyici değildir67.
Pay sahipleri arasındaki kişisel ilişkiler ancak istisnai durumlarda ve sadece aile
şirketlerinde dikkate alınabilir68. Aile bireyleri arasındaki sosyal ilişkilerin önemli
derecede bozulmuş, düşmanlık aşamasına gelmiş olmasının başlı başına “bağımsız
bir sebep” teşkil etmemekle birlikte, diğer sebeplerin varlığında önemle dikkate
alınması gerektiği ve tamamen göz ardı edilemeyeceği savunulmaktadır69. Buna
karşılık sermaye şirketi olan anonim ortaklıklarda şahsi ilişkilerin “fesih” sebebi
olarak görülmesi eleştirilmektedir70.
Son olarak haklı sebep teşkil eden olay, eylem veya işlemlerin TTK’nın
yürürlüğe girmesinden önce meydana gelmiş olması halinde bunlara dayanarak fesih
davası açılıp açılamayacağı sorunu gündeme gelebilir. 6103 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 3. Maddesi
uyarınca, tarafların iradesinden bağımsız olarak kanunla düzenlenen hukuki ilişkiler,
bunlar Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olsalar bile,
bunlara Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır. Dolayısıyla feshe konu olay,
eylem veya işlemler TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşseler dahi,
TTK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren fesih davasında öne sürülebilirler71.

2. Haklı Sebep Örnekleri
Haklı sebepler geniş bir yelpaze teşkil etiğinden sınırlayıcı bir şekilde
belirlenmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte kavramın somutlaştırılması ve
gruplandırmalar yapılması mümkün olabilir72. Somut olayın özellikleri bir yana şu

67

68
69
70
71
72

Sümer, a.g.m., s. 843; Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin
Yayınları, 2012, s. 597; Erdem, a.g.e., s. 172; Şahin, a.g.e., s. 347.
Ayan, a.g.m., s. 2244.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 628.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 426
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 626.
Şahin, a.g.e., s. 137.
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hallerden bir veya birkaçının gerçekleşmesi halinde haklı sebebin varlığı kabul
edilmelidir73;


Azınlık pay sahiplerinin, bilgi alma, inceleme, aydınlanma haklarının
sistematik bir şekilde ve devamlı olarak kısıtlanması,



Kötü, ihmalkâr, bilgiye ve teknik yöntemlere dayanmayan, plansız ve
pervasız yönetimin süreklilik kazanmış olması,



Anonim şirketin çoğunluk pay sahibi tarafından kötü yönetilmesi sebebiyle
mali sıkıntı içinde bulunması,



Anonim ortaklığın kaynakları sistematik olarak çoğunluğa ve/veya onun
ortaklık ve işletmelerine aktarılıyorsa,



Anonim ortaklığın finansal durumu iyi olduğu halde en az 3-4 yıl boyunca
kar veya yeteri kadar kar dağıtılmıyorsa.

Her ne kadar burada sayılan örnekler haklı sebep teşkil ediyorsa da anonim
ortaklığın feshi için yeterli olmayabilir. Hâkim her somut olayın şartlarını özel olarak
incelenmeli duruma göre karar vermelidir. Bu bağlamda TTK’da özel olarak
düzenlenen hallerde, öncelikle ilgili özel hükmün uygulanması gerektiği ifade
edilmektedir74. Bu görüşe göre ilgili özel hüküm uygulanmadan haklı sebep
gerçekleşmeyecek olup şirketin feshi istenemeyecektir. Aksi görüştekiler ise, fesih
davası ile özel hükümle düzenlenen fesih davaları arasında rekabet yoktur75. Organ
eksikliği gibi özel olarak düzenlenen hallerde azınlık pay sahibi isterse önce bu
madde gereği dava açar isterse de haklı sebeple fesih davasını. Buna karşılık haklı
sebeplerle fesih davasının koşulları, diğer fesih davalarına göre daha ağır olduğundan
somut olayda özel fesih sebeplerine dayanılması daha olasıdır76.

73

74

75
76

Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, No. 14-12a; Erdem, a.g.e., s. 113 vd;
Şahin, a.g.e., s. 137 vd; Nomer-Ertan, a.g.m., s. 426-427; Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 624625.
Nomer-Ertan, a.g.m., s. 427; Aynı yönde bkz. TTK m. 531 ve Organ yokluğu ilişkisini ele alan
Soykan, haklı sebeple fesih davasının anonim şirkette istisnai bir hak olarak kullanılması
gerektiğini ve organ yokluğuna ilişkin TTK m. 530’un özel bir hüküm olarak uygulanması
gerektiğini savunmaktadır. İsmail Cem Soykan, Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, On
İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 320 vd.
Ayan, a.g.m., s. 2240.
Ayan, a.g.m., s. 2240.
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C. Yetkili ve Görevli Mahkeme
Haklı sebeple fesih davasının açılacağı yetkili ve görevli mahkeme, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Bununla birlikte İsviçre
doktrininde haklı nedenle fesih davasının mahkeme yerine tahkimde görülebilmesine
imkân tanıyan görüşler bulunduğu belirtilmektedir77.

D. Süre
Anonim şirkette haklı sebeple fesih davası açılması bakımından özel bir hak
düşürücü

süre

öngörülmemiş

olup

bu

durum

doktrinde

haklı

olarak

eleştirilmektedir78. Bununla birlikte haklı nedenin ortaya çıkmasından sonra makul
süre içerisinde dava açılmamışsa MK m. 2 hükmü gereğince davanın reddedilmesi
gerekir79. Makul süre içerisinde azınlığın dava yoluna başvurmamış olması ilgili
olayın feshi gerektirecek ölçüde ağır bir ihlal olmadığına işaret eder. Bununla birlikte
somut olaya göre değerlendirme yapılması; belirli bir olayın tek başına değil de,
başka birtakım olayla birlikte haklı sebep teşkil etmesi halinde MK m. 2 hükmü
çerçevesinde son olayın gerçekleşme tarihinin esas alınması gerekmektedir80.

77

78

79

80

Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, s. 1952; Doktrinde Ayoğlu’nun da ifade ettiği üzere, haklı
nedenle fesih davasında husumet davalı şirket tüzel kişiliğine yöneltilir. Şirket, pay sahipleri
arasında imzalanan ortaklar sözleşmesinin tarafı olmadığından ortaklar sözleşmesinde yer alan
tahkim klozuna istinaden böyle bir davanın tahkimde görülebilmesi mümkün değildir. Tahkim
klozunun şirket esas sözleşmesinde yer alması halinde ise bunların geçerliliğinin tartışmalı
olması ve ağırlıklı görüşün korporatif davalar yönünden böyle bir klozun geçerliliğine olumsuz
yaklaşıldığı ifade edilmektedir. Bkz. Ayoğlu, a.g.m., s. 223-224.
Doktrinde Sümer’e göre, genel hüküm olan BK m. 126/4 uyarınca 5 yıllık zamanaşımı
uygulanacaktır. Ancak yazar, azınlığın bu hakkının keyfi kullanımını engellemek üzere iki
yıllık kısa zamanaşımı süresi ile sınırlanması gerektiğini savunmaktadır. Bkz. Sümer, a.g.m., s.
847.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, s. 1952; Şener, a.g.e., s. 597; Bilgili/Demirkapı, a.g.e., s.
572-573; Nomer-Ertan, a.g.m., s. 425; Ayan, a.g.m., s. 2262.
Ayoğlu, a.g.m., s. 224;
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E. İspat Yükü
İspat yükü doğal olarak, feshi haklı kılan bir nedenin varlığını iddia eden
davacının üzerindedir. Davacı, her türlü delilden faydalanarak haklı nedenin
mevcudiyetini ispat edebilir81.

III. HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASINDA MAHKEMENİN
ALABİLECEĞİ KARARLAR
Haklı sebeple fesih davası önüne gelen mahkeme ya davayı kabul eder ya da
reddeder82. Mahkeme, dava şartları özellikle de haklı sebebin bulunmadığı kanaatine
varırsa davayı reddetmelidir83. Aksi takdirde yani dava şartları ve haklı sebebin
bulunduğu kanaatine varmışsa hâkim TTK m. 531 gereği ortaklığın feshine, pay
sahibinin paylarının gerçek değerinin ödenmesine veya diğer bir çözüme karar
vermelidir.

A. Anonim Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi
Haklı sebeplerin bulunduğu kanaatine varan mahkeme, somut olayın şartlarında,
ortaklığın yaşatılmasında ekonomik ve rasyonel açıdan bir fayda bulunmadığı veya
fayda bulunsa dahi duruma uygun düşen ve kabul edilebilir nitelikte bir alternatif
çözümün bulunmadığı sonucuna varırsa ortaklığın feshine karar verecektir84. Haklı

81
82

83

84

Ayoğlu, a.g.m., s. 224.
Mahkemenin davanın reddine dair kararı, dava hakkının bulunmadığının tespiti anlamında
olduğundan kurucu etki doğurmaz, tespit hükmü niteliğindedir. Kesin hüküm etkisi, davanın
tarafları ve onların halefleri ile sınırlı uygulama bulur; davacı dışındaki pay sahiplerinin aynı
sebeplere dayanarak başka bir haklı sebeple dava açabileceği konusunda bkz. Şahin, a.g.e., s.
390.
Kötü niyetli olarak fesih davası açan pay sahiplerinin mahkeme masraflarından ve şirketin
uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulmaları yönünde bir düzenlemenin yapılmasının, azınlık
pay sahiplerini fesih davası açarken daha dikkatli olmaya zorlayacağı ifade olunmaktadır. Bkz.
Aytekin Çelik, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple
Feshi”, BATİDER, 2009, C. 25, S. 4, s. 589.
Şahin, a.g.e., s. 382; Federal Mahkeme’nin haklı sebeple feshe karar verdiği BGE 105 II 114
sayılı Kararın Gerekçesi’nde, şu ifadeler yer almaktadır: “…Smith’in davalı şirketteki çoğunluk
pay sahipliği konumunu birçok yönden ve yaklaşık 10 yıl boyunca ağır şekilde kötüye
kullandığı, azınlık pay sahibi olan davacıyı büyük boyutta zarara uğrattığı, şartların
iyileşmesinin beklenemeyeceği ve menfaatler dengesine yönelik değerlendirme sonucunda ,
fesih davası haklı bulunmuş ve bozulması talep edilen mahkemenin kararı onanmıştır.” Bkz.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, s.1970.
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sebeple fesih, pay sahipleri ile birlikte diğer menfaat sahiplerinin haklarının haleldar
edilmemesi kaydı ile ve son çare olarak kabul edilebilir85. Yukarıda da açıkladığımız
üzere mahkeme, anonim ortaklığın feshini gerektiren haklı sebep veya sebeplerin var
olduğu sonucuna ulaşırsa, hemen fesih kararı veremeyecektir. Fesih yerine hâkim
önce duruma uygun düşen ve kabul edilebilir bir çözümü araştıracak; böyle bir
çözümün tespiti durumunda buna hükmedecektir.
Mahkemenin verdiği fesih kararı, bozucu yenilik doğuran bir hüküm niteliğinde
olup86 kararın kesinleşmesi ile inşai etkileri ileriye etkili olarak doğar 87. Kesinleşen
fesih kararı sadece davanın tarafları yönünden değil, tüm ilgililer yönünden (erga
omnes) sonuçlar doğurur88.
Fesih kararının kesinleşmesiyle şirket doğrudan doğruya tasfiye durumuna
geçer; ortaklık amacı ve faaliyeti tasfiye ile sınırlanır89. Fesih kararı sonucunda
ortaklığın sona erdiğinin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir ki bu tescil
açıklayıcı niteliktedir90.
Mahkeme fesih davasında feshe karar verirse, TTK m. 536/3 hükmü gereği
tasfiye memurlarının da atanması gerekmektedir91. Anılan hüküm uyarınca, şirketin
feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Usul
ekonomisine de uygun olan bu düzenleme gereği, mahkeme fesih kararı ile birlikte
tasfiye memurunu da re’sen belirleyecektir92.

85

86
87
88
89
90
91
92

Erdem, a.g.e., s. 104 vd; Şahin, a.g.e., s. 112 vd; Ayan, a.g.m., s. 2246; Nomer-Ertan, a.g.m.,
s. 426.
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 622.
Şahin, a.g.e., s. 382;
Şahin, a.g.e., s. 382.
Şahin, a.g.e., s. 383;
Şahin, a.g.e., s. 384.
Erdem, a.g.e., s. 228 vd; Şahin, a.g.e., s. 385-386.
Şahin, a.g.e., s. 385.
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B. Paylarının Gerçek Değerinin Ödenmesi Karşılığı Davacı
Pay

Sahiplerinin

Ortaklıktan

Çıkarılmasına

Hükmedilmesi
TTK m. 531’de Mehaz Kanun’dan farklı olarak mahkemenin fesih yerine,
davacı pay sahibine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin
ödenip şirketten çıkarılmasına93 karar verebileceği açıkça düzenlenmiştir94. Bu
düzenleme hem hâkime yol gösterici niteliktedir95. Mahkemenin alacağı bu karar,
pay sahibinin ortaklıktan çıkmasına yol açar. Bu düzenlemenin anonim ortaklıkta
çıkma ve çıkarılma bulunmayan pay sahibine, ortaklıktan haklı sebeple ayrılma
olanağı getirdiği savunulmaktadır96.
Sermayenin korunması ilkesi gereği olarak anonim ortaklıklarda çıkma ve
çıkarma kurumları sınırlı ve istisnai haller dışında kabul edilmemiştir97. Zira anonim
ortaklıklarda sermaye ortaklığı niteliğine uygun olarak pay sahiplerinin kişilikleri
değil pay ön plandadır. Pay ve pay sahipliği ise kural olarak serbestçe devredilebilir.
Pay sahibinin çıkarılması, pay sahipliğinin değişmesi sonucunu doğuran pay
devrinden farklıdır. Doktrinde kısmi tasfiye olarak nitelendirilen ortağın şirketten
çıkması durumunda pay sahipliği sıfatı sona erer. Buna karşılık pay devrinde pay
sahipliği sıfatının değişmesi durumunda, pay sahipliği, ortaklığa giren yeni hak
sahibince devam ettirilmekte, paya bağlı hak ve borçlarında değişiklik söz konusu
olmamaktadır98.

93

94

95

96

97
98

Bu olanak, bazı yazarlarca “pay sahibinin ortaklıktan çıkarılması”; İsviçre hukukunda
doktrinde çoğunlukla ve Türk hukukunda bazı yazarlarca “çıkma hakkı” olarak
nitelendirmektedir. Bkz. Şahin, a.g.e., s. 394.
Mahkemenin haklı sebeple fesih davası sonucunda ortaklıktan çıkarma kararı vermiş olmasının
en önemli sonucu, şirketin fesih tehlikesinin ortadan kalkmasıdır. Bu bağlamda tasfiye
aşamasına geçilmez, tasfiyeden kaynaklanabilecek değer kayıpları engellenecektir. Bkz.
Aytekin Çelik, Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Seçkin Yayıncılık, 2. bs.,
Ankara 2012, s. 321.
Murat Oruç, “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıktan Haklı
Sebeple Fesih İstemine Bağlı Çıkarılma”, BATİDER, 2011, C. 27, S. 1, s. 230.
Şahin, a.g.e., s. 390-391; Ayan, a.g.m., s. 2248; Şirketten uzaklaştırılan ortak için ortaklığa ait
tüm hakların elinden alınması sonucunu doğuran çıkarılma kararının, mahkeme tarafından
verilmesi de olumlu karşılanmaktadır. Bkz. Oruç, a.g.m., s. 231.
Şahin, a.g.e., s. 392.
Şahin, a.g.e., s. 396.
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Halka açık anonim ortaklıklar yönünden ise, pay senetlerinin -kural olarakborsada işlem görmesi sebebiyle şirket yönetiminden veya kar dağıtım politikasından
memnun olmayan ya da haklı sebebin bulunduğunu iddia eden bir pay sahibinin
payını borsada bir üçüncü kişiye devir imkânı bulunduğundan haklı sebeple fesih
davasının yerinin bulunmadığı savunulmaktadır99.
Davacının ortaklıktan ayrılması, gerek çoğu zaman tasfiye payına göre daha
yüksek miktarda ayrılma akçesi alacak olan davacı azınlığın, gerekse de şirketin
ayakta tutulması sebebiyle, ortaklığın ve diğer pay sahiplerinin menfaatlerini
koruması sebebiyle, en uygun çözümlerden biri olarak kabul edilmektedir100.
Özellikle küçük kapalı anonim şirketlerde pay sahipleri arasındaki ilişkinin
bozulduğu hallerde diğer çözüm yöntemlerine tercih edilebilecektir 101. Ancak azınlık
fesih talebinde bulunsa dahi, ortaklığın devam etmesi ihtimalinde ortaklıktan
ayrılmayı istemiyor olabilir. Bu durumda azınlık pay sahibinin, iradesine aykırı
olarak mahkeme kararı ile çıkarılması azınlığın korunması yönündeki hükmün amacı
ile çatışmaktadır102.
Hâkim, davacı talep etmese de payların gerçek değerinin ödenmesine ve pay
sahibinin ayrılmasına kendiliğinden karar verebilir. Bununla birlikte hâkimin bu
çözüme karar verebilmesi için diğer çözümlerde olduğu gibi bunun da kabul
edilebilir ve duruma, hakkaniyete uygun olması gerekir. Bu bağlamda hâkim
davacıların paylarının şirketçe satın alınması yönünde karar verirken, şirketin mali
durumunu, diğer ortakların ve alacaklıların çıkarlarını gözetmeli ve somut olayların
özelliklerini dikkate almalıdır103. Ancak mahkeme menfaat çatışmasını ortadan
kaldıracak daha hafif bir çözüm yolu varsa davacı pay sahiplerinin ortaklıktan
çıkarılmasına da karar vermemelidir104.

99
100

101
102
103
104

Şahin, a.g.e., s. 284 vd; Nomer-Ertan, a.g.m., s. 423; Ayan, a.g.m., s. 2249.
Çamoğlu, Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, s. 72; Şahin, a.g.e., s. 392; Ayan,
a.g.m., s. 2248.
Şahin, a.g.e., s. 393.
Şahin, a.g.e., s. 396-397.
Ayan, a.g.m., s. 2249-2250.
Çelik, a.g.m., s. 589.
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TTK m. 531 hükmü, mahkeme fesih yerine çıkarmaya hükmedecekse davacı
pay sahiplerine paylarının karar tarihine an yakın tarihteki gerçek değerinin
ödeneceğini düzenlemektedir. Bununla birlikte esas sözleşmede ödenecek değer
farklı belirlenmişse hangi hükmün uygulanacağı tartışma konusu olabilir. TTK 339
ve 340. maddeleri ile 531. maddenin emredici hüküm niteliği karşısında, esas
sözleşmeye azınlığa haklı nedenle fesih davası neticesinde ödenecek pay bedelinin
hesaplanmasına ilişkin bir madde konulamayacağı, konulsa dahi geçersiz sayılacağı
ifade edilmektedir105.
TTK’da

anonim

şirketlerin,

kendi

paylarını,

esas

veya

çıkarılmış

sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı
olarak iktisap ve rehin olarak kabul etmeleri kural olarak yasak olup istisnalar
sınırlıdır. Yorum yoluyla genişletilemeyen bu yasağın amacı, şirket sermayesinin
korunması, sermayenin iadesinin önlenmesidir. TTK m. 531’de ise hâkimin haklı
sebeplerle fesih davasında, davacıların paylarının tamamının veya bir kısmının şirket
tarafından satın alınmasına karar verebileceği düzenlenmektedir. Bu durumda
davacıların paylarının bedeli şirketçe ödenir, böylelikle söz konusu paylar şirket
tarafından iktisap edilir. Peki, davacıların payı %10’luk sınırı aşan büyüklükteyse
şirketin bu payları iktisabı mümkün olacak mıdır? Pay iktisabında sınırsızlığın, hem
şirketin, hem pay sahiplerinin hem de şirketle ticari ilişki sürdüren 3. kişilerin
ekonomik menfaatlerini tehlikeye atabileceği ifade edilmektedir. TTK m. 379
uyarınca hâkim, esas sermayenin %10’luk kısmı kadar ve şirketin net aktifi yeterli
geliyorsa, davacıların pay bedellerinin ödenerek şirketten çıkarılması mümkündür106.

105
106

Ayan, a.g.m., s. 2250.
Ayan, a.g.m., s. 2256; Sami Karahan/Hamdi Pınar, Şirketler Hukuku, 2. bs., Konya 2013, s.
762.
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C. Duruma Uygun Düşen ve Kabul Edilebilir Diğer Bir
Çözüme Hükmedilmesi
1. Genel Olarak Diğer Çözümler
Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında, feshin son çare olduğunu
yukarıda açıklamıştık107. Öyle ki, haklı sebeplerin varlığını tespit etse dahi hâkim
öncelikle fesih yerine uygun ve kabul edilebilir bir çözüm yolunu araştırmalıdır108.
Nitekim TTK m. 531’de açıkça mahkemenin fesih yerine, davacı pay sahibine,
paylarının değerlerinin ödenip şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve
kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebileceği hükme bağlanmıştır. Pay
sahibinin şirketten çıkarılmasına ilişkin çözüm örnekseyici olarak getirilmiş olup,
hâkimin takdir yetkisini sınırlayıcı etkisi bulunmamaktadır109.
Fesih davasından beklenen faydanın sağlanabilmesi açısından, mahkemelerin
fesih dışındaki alternatif çözümlere karar verme yetkisini etkin şekilde kullanmasının
son derece önemli ve belirleyici olduğu haklı olarak savunulmaktadır110.
Duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer çözümler, adından da anlaşılacağı
üzere sınırlı sayıda değildir. Bununla birlikte başlıca diğer çözüm yöntemleri
şunlardır; kar payı dağıtımı, ana sözleşmenin değiştirilmesi, genel kurul veya
yönetim kurulu kararının geçersizliği veya içeriğinin değiştirilmesi, bir pay sahibinin
yönetim kurulu üyeliğine getirilmesi veya şirketin bölünmesi.

107
108

109
110

Bkz. s. 3 vd.
Doktrinde bizim de katıldığımız Ayoğlu, mahkemenin hüküm tesis etmeden önce yapması
gerekenin, somut olayda davacı ile diğer ortaklar arasında “affectio societatis” iradesinin
tamamen ortadan kalkıp kalkmadığını tespit etmekten ibaret olduğunu; bu irade ortadan
kalkmışsa fesih ya da davacının çıkartılması yoluna gidilmesinin zorunlu olduğunu
savunmaktadır. Yazar diğer çözümlere ancak davacı ile diğer pay sahiplerinin şirket
bünyesinde ortaklık ilişkisini sürdürebilmelerinin mümkün olduğu hallerde gündeme
gelebileceğini, fayda sağlayabileceğini ifade etmektedir. Bkz. Ayoğlu, a.g.m., s. 246.
Ayan, a.g.m., s. 2245.
Ayoğlu, a.g.m., s. 249.
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2. Diğer Çözümlere Hükmedilmesinin Şartları
Hâkimin haklı sebeple fesih davasında, ağır sonuçları olan fesih yerine diğer
çözümlere karar verebilmesi için temelde iki şartın bulunması gerekir. Bu şartlar, söz
konusu çözümün duruma uygun düşmesi ve kabul edilebilir olmasıdır.
Duruma uygun düşme ile kastedilen, somut olayın özellikleri ile menfaat
dengesinin kurulmasına elverişli çözümlerdir111. Bu alternatif çözüm, dava konusu
olayda çoğunluk pay sahiplerinin haklarını kötüye kullanmasını sona erdirmeli ve bu
kötüye kullanmaya karşı da azınlık pay sahiplerini koruyabilmelidir112. Kabul
edilebilir olma ile anlaşılması gereken ise ölçülülük ve hakkaniyete uygunluktur113.
Bu bağlamda çoğunluk veya bir grup paydaş bakımından katlanılmaz derecede ağır,
öngörülemeyen

veya

şirketin

amacını

ortadan

kaldıran

çözümlere

başvurulmamalıdır114. Üstelik hâkimin bulduğu bu çözümler uyuşmazlığı deyim
yerindeyse halı altına süpürmemeli, sürekli bir şekilde ortadan kaldıracak nitelikte
olmalıdır115.
Hâkim, duruma uygun ve kabul edilebilir çözümü takdir ederken davacının
talepleri ile bağlı değildir. Davalı şirket tüzel kişiliği olduğundan hâkim fesih yerine
şirketi etkileyen ve borç altına sokabilen çözümlere de hükmedebilir. Buna karşılık,
davanın tarafı olmayan, çoğunluk pay sahipleri veya dava dışı yavru şirketlerin borç
altına sokulacağı kararlar verilemez116. Yine şirketler hukukunun emredici
kurallarına aykırı çözüm yollarına başvurulamaz117.
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Doktrinde Pulaşlı, 1997 yılına kadar İsviçre’de duruma uygun çözüm hususunda henüz bir
mahkeme kararı bulunmadığını belirtmektedir. Bkz. Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, s. 1953.
Karahan/Pınar, a.g.e., s. 762.
Ayoğlu, a.g.m., s. 245; Karahan/Pınar, a.g.e., s. 762.
Ayan, a.g.m., s. 2255.
Ayan, a.g.m., s. 2255.
Ayan, a.g.m., s. 2255; Ayoğlu, a.g.m., s. 248.
Ayan, a.g.m., s. 2256.
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3. Diğer Çözüm Örneklerinden Bazıları
a. Kısmi Tasfiye, Esas Sermayenin Azaltılması
Hâkim azınlığın haklı sebeplerle feshi talebi üzerine kısmi tasfiyeye
hükmedebilir. Davacıların esas sermaye payı yüzde 10’un üzerinde ise veya şirketin
mali durumu %10’luk pay bedellerini ödemeye yetmiyorsa; hâkim esas sermayenin
azaltılmasına karar verebilir. Bu durumda davacıların pay bedelleri ödenerek bu
kısım paylar itfa edilir.
Payların şirket tarafından satın alınması, yedek akçenin bulunmaması, payların
satın alınması durumunda asgari sermayenin altına düşülecek olması gibi sebeplerle
mümkün olmayabilir. Mahkemenin vereceği karar genel kurul yerine geçer. Bu
çözüm yolunun kararının icrasının daha uzun ve karmaşık olması sebebiyle
dezavantajlı olduğu; ancak mali nedenlerden olayı bu yola başvurmanın zorunluluk
arz edebileceği belirtilmektedir118.
b. Bölünme
Hâkime duruma uygun ve kabul edilebilir bir çözüm öngörme yetkisi tanıyan
TTK 531 kapsamında haklı sebepler mevcutsa şirketin bölünmesi yoluna da
gidilebilir. Bununla birlikte ilgililer yönünden doğacak ağır sonuçlar ile bölünme
usulünün zor ve masraflı oluşu, çözümün uygulanabilirliğini tartışmalı hale
getirebilir. Özellikle şirketin devamından yana olan pay sahipleri yönünden bu
çözüm tarzı duruma uygun katlanılabilir olmayabilir119.
c. Ortaklığın Ana Sözleşmesinin Değiştirilmesini Gerektiren
Çözümler
Esas sözleşmede değişiklik, kar dağıtım zorunluluğu getirilmesi, azınlığa
yönetim kurulunda temsil hakkı sağlayan imtiyaz veya akdi hak tanınması, bağlam
hükümlerinin kaldırılması gibi çeşitli şekillerde söz konusu olabilir120.
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Ayan, a.g.m., s. 2256-2257.

119

Ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem, a.g.e., s. 246-247.
Ayoğlu, a.g.m., s. 248.

120
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TTK m. 452/I, esas sözleşmenin değiştirilmesini genel kurulun münhasır yetkisi
kapsamında düzenlemesine rağmen, TTK m. 531mahkemeye esas sözleşmenin
değiştirilmesini karara bağlama yetkisi tanımaktadır121. Ancak bunun anonim şirket
yapısına ağır bir müdahale teşkil etmesi sebebiyle, hâkime tanınan esas bu yetki
eleştirilmektedir122.
d. Genel Kurul Kararının İptali veya Değiştirilmesi
Genel kurulun iptali davasında olduğu gibi haklı sebeple fesih davasında da
hakkını kötüye kullanan çoğunluk iradesinin etkilerinin mahkeme tarafından ortadan
kaldırılması amaçlanır. Ancak iptal davasının usuli ve maddi birtakım şartları
bulunup bunlar haklı sebeple fesih davasınınkilerden farklıdır.
Azınlığın açtığı iptal davası ile amacına ulaşması mümkünse, artık haklı
sebeplerle fesih davası açmaması gerekmektedir123. Zira feshin son çare olmasının
bir gereği de azınlığın korunması yönünden başka imkânlar varsa öncelikle bunların
tüketilmesidir. Fakat azınlığın açtığı genel kurul iptali davaları azınlığın korunması
amacını gerçekleştiremiyorsa ve yetersiz kalıyorsa, azınlık genel kurul kararının
iptali davası yerine haklı sebeplerle feshi davası açabilmelidir124. Ayrıca genel kurul
kararları iptal edilse dahi, karar uygulanmışsa üçüncü kişilere etkili olmayacağından
burada da azınlık haklı sebeple fesih davası açmayı tercih edebilir. Buna benzer
durumlarda, azınlık haklı sebeple fesih davasına başvurabilmelidir. Uyuşmazlık,
duruma uygunluk ve kabul edilebilirlik kıstasları çerçevesinde, genel kurul kararının
iptaliyle çözülebilecekse hâkim kararın iptaline karar verebilir125.
Hâkim, diğer bir çözüm olarak genel kurul kararının iptaline veya genel kurul ve
yönetim kurulu kararının değiştirilmesine karar verebilir126. Ancak hâkimin iradesi,

121
122
123
124
125
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Ayoğlu, a.g.m., s. 246-247, dpn 60.
Şahin, a.g.e., s. 532-590.
Bilgili/Demirkapı, a.g.e., s. 572.
Ayan, a.g.m., s. 2260.
Ayan, a.g.m., s. 2260.
Ayan, a.g.m., s. 2260; Mahkemenin bizzat ana sözleşme değişikliği yapıp yapamayacağı
sorunu hakkında bkz. Erdem, a.g.e., s. 250.
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şirketteki kurulların ve esas sözleşmedeki koşulların yerine geçeceğinden şirket
menfaati ve çoğunluk tarafından kabul edilebilirlik buradaki sınırı teşkil etmelidir127.

SONUÇ
6762 sayılı TTK’nın aksine 6102 sayılı Kanun, 531. maddesi ile azınlığa haklı
sebeple fesih hakkını tanımıştır. Bu düzenleme bizce yerindedir zira önceki dönemde
kanunun pozitif bir düzenlemeye yer vermeyişi, azınlık ile çoğunluk arasındaki
dengeyi çoğunluk lehine bozmaktaydı. Haklı sebeple fesih davası, çoğunluğun
gücünü kötüye kullanması halinde azınlık pay sahiplerini koruyucu nitelikteki etkili
bir silah olarak bahşedilmiştir. Ancak bu dava anonim şirketin tamamen tasfiyesine
edilip sona ermesini hedeflediğinden, kötü niyetli azınlık tarafından istismar
edilmeye müsait görülmektedir. Hâlbuki hükmün amacı gereği haklı sebep mevcutsa
dahi mahkemenin bunu ihtiyatla değerlendirmesi, duruma uygun ve kabul edilebilir
bir çözüme karar vermesi gerekmektedir. Burada hâkime tanınan takdir yetkisinin
oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Haklı sebeplerin ve çözümlerin belirlenmemiş
olması karşısında, somut olay adaletini de sağlamak üzere verilen bu geniş takdir
yetkisinin yerinde olduğu kanaatindeyiz. Bunun yanında feshin tüm ilgililer
açısından

yaratabileceği

olumsuz

sonuçlar

dikkate

alındığında

Gerekçesinde belirtildiği gibi fesih daima son çare olmalıdır.

Hükmün

Son olarak fesih

davasından beklenen faydanın gerçekleşmesi için hâkimlerin duruma uygun ve kabul
edilebilir alternatif çözümlere ağırlık vermesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.
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