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REGESTA TİCARET HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 

PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF 

REGESTA JOURNAL OF COMMERCIAL LAW 

 

1. Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez) ya-

yımlanan hakemli bir dergidir. 

Journal of Regesta is a peer reviewed journal published three ti-

mes a year. 

 

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren 

içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi-

rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. 

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. 

Articles, case notes and comments, discussions of legislative develop-

ment, book reviews and other similar type of papers which are written in 

Turkish and in other European languages are welcome. 

 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde 

yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Articles that will be sent to the editor should not be published el-

sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon-

lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı-

dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın-

mış olmalıdır: 

Kağıt boyutu: A4 

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm 

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı 

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara-

lığı, iki yana yaslı 

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc 

or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher 

versions). Articles should be written according to the following style 

guidelines: 



 

 

 

 

Paper size: A4 

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm 

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified 

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 

 

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile 

Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı 

olarak teslimi gerekmemektedir. 

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft 

Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no 

need to submit any hardcopy of the article. 

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış-

tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara-

larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-

nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre 

ulaştırılmalıdır. 

Along with the paper, the following must be submitted to the editor: 

the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia-

tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be 

easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information 

about ORCID code which would be obtained through the web address of 

https://orcid.org and CV (should be attached photo) 

 

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile 

hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya-

zımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır. 

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts 

both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words. 

 

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta-

nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. 

All articles should be accompanied by a sufficient number of key-

words in Turkish and English that reflect the content of the article. 

 

 



  

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça 

Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OS-

COLA) stilinde hazırlanmalıdır. 

Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford 

University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in 

the articles that sent to journal. 
 
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-

timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. 

All submissions are regarded as ready to publish and already 

proofread by the author himself. 

 

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve 

Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme-

sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır. 

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years 

after publication and copies of these reports will be sent to the ULAK-

BİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa-

se Committee whenever required. 

 

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop-

yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük-

lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile 

ulaştırılır. 

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file 

to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two 

copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo. 

 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda 

hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. 

Free copies of the published issue will be sent both to the author 

(s) and to the reviewer (s). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System 

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, 

anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultu-

sunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da ya-

yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda 

haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru-

lu’nca, tekrar hakeme gönderilir. 

After the initial assessment of the articles is completed by the edi-

torial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo-

usly. In accordance with the reviewer’s report, editing may be reques-

ted, the article may get published, or the article may be rejected. The 

author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial 

board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer 

one more time. 

 

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö-

rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö-

rüşü alınacaktır. 

For each paper there would be at least two arbiters; when these 

two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter 

will be consulted. 

 

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da-

yanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil-

gilerin gizliliği sağlanır. 

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden-

tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

 



 

Regesta Hakkında/About Regesta 

 

REGESTA adlı hukuk dergisi, yılda 3 sayı yayımlanan, hakemin 

yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2011 yı-

lından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide, Ticaret Hukuku’na 

ilişkin akademik makalelerin yanı sıra, ticaret sicili uygulamalarını or-

taya koyan çalışmalara yer verilmektedir. 

Akademisyenlerin ve ticaret sicilini ilgilendiren konularda çalışan 

başta hukukçular olmak üzere uzmanların, ticaret sicili ile doğrudan ya da 

dolaylı ilgili, yoruma açık ve tereddüt edilen konuları çeşitli perspektiflerden 

işleyen çalışmalarının büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. 

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkin detaylı 

bilgilere “https://ito.org.tr/tr/regesta” adresinde yer verilmiştir. 

REGESTA, TÜBİTAK ULAKBİM Türk Hukuk dizininde yer alan 

dergiler arasına kabul edildi. 

 

Journal of REGESTA is a peer reviewed academic law journal pub-

lished regularly three times a year, concentrating on issues of academic 

articles relating to Commercial Law and studies regarding trade registry 

process. It has been in publication since 2011. 

We are persuaded that the academicians’ and the specialists’ especi-

ally the jurists’ studies, including different views regarding open-ended and 

hesitated subjects relating to the trade registry directly or indirectly, will 

be filled the gap. 

Detailed information about our journal's ethical principles, its po-

licy on publication and plagiarism may be found in the following add-

ress: https://ito.org.tr/tr/regesta 

REGESTA is accepted amongst the journals that are ranked in the 

TUBITAK ULAKBIM Index. 

 



 

Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme 

Dergimiz, İTO tarafından hakemli, yerel ve süreli yayın vasfıyla 

yayımlanmakta olup abonelik kapsamında daha önce bize bildirmiş ol-

duğunuz adresinize gönderilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mev-

zuat kapsamında, Dergimizin dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi 

amacıyla isim, unvan, adres ve iletişim bilgileriniz işlenmekte ve ilgili 

kurye/kargo şirketine aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, 

aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde Dergimizin yayınlandığı süre 

boyunca mevzuata uygun olarak saklanacaktır. 

6698 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu faaliyet kapsamında veri 

sorumlusu İTO olup, Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız için 

nurcan.turan@ito.org.tr adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz. 

 

Regarding Your Personal Information 

Our journal published by İTO, is a peer reviewed, national, and a 

periodical publication. As a part of your membership status, it is mailed 

to the address that you previously supplied to us. 

Under the 6698 numbered Law on the Protection of Personal In-

formation, and secondary legislation, your name, your title, your add-

ress, and your contact information are recorded, and communicated to 

the relevant shipping company for the purpose of distributing our perio-

dical. Unless you request otherwise, during the term of our publication, 

your personal information shall be kept in accordance with the legislation. 

Under the 6698 numbered Law, İTO is the responsible party for 

the data. Regarding your rights under article 11 of the Law, you may get 

in touch with us by e mailing to us either at nurcan.turan@ito.org.tr 



 

 

EEDDİİTTÖÖRRDDEENN…/FROM THE EDITOR… 

 

Dergimizin 2022 yılında çıkan ilk sayısı ve dergimiz hakkında gü-

zel bir haberle karşınızdayız.   

REGESTA, TÜBİTAK ULAKBİM Türk Hukuk dizininde yer alan 

dergiler arasına kabul edildi.  

Dergimizin, TÜBİTAK ULAKBİM Türk Hukuk dizininde yer alan 

dergiler arasına kabul edilmesi haberinin sevinci içerisinde hazırladığımız 

bu sayımızda; Prof. Dr. Şafak NARBAY ve Dr. Öğr. Üyesi Şengül AL 

KILIÇ’ın “7339 sayılı Kanun’un Kooperatifler Kanunu ve Diğer Kanun-

larda Yaptığı Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Ferna İPE-

KEL KAYALI’nın “Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ile İlgili 

Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Doç. Dr. 

Fahri ÖZSUNGUR’un “Limited Şirkette Haklı Nedenle Bir Ortağın Or-

taklıktan Çıkarılması İçin Genel Kurul Yapılması Zorunluluğu Sorunu”, 

Arş. Gör. Seda BAŞ’ın “Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar” ve Arş. 

Gör. Nurdan BALKAN’ın “Anonim Şirketlerde Gizli Kurucuların Şirket 

Kuruluşundaki Hukuka Aykırılıklardan Sorumluluğu (TTK m. 337/2)” isimli 

yazılarına yer verilmiştir. 

REGESTA Ticaret Hukuku Dergisinin, titizlikle yürütülen çalış-

maların sonucunda, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN (TR DİZİN) in-

deksine kabul edilerek, hukuk alanında taranan hakemli dergiler arasında 

yerini alması vesilesi ile, REGESTA’nın yeniden basımı kararını veren, 

başta Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç olmak üze-

re Odamız Yönetim Kuruluna ve bu süreçte, desteklerini esirgemeyen 

Odamız Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Nihat Alayoğlu’na şükranlarımı 

sunmak isterim. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle. 

 

Av./Aal. Nurcan TURAN 
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 LİMİTED ŞİRKETTE HAKLI NEDENLE BİR ORTAĞIN 

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI İÇİN GENEL KURUL 

YAPILMASI ZORUNLULUĞU SORUNU* 

(THE PROBLEM OF OBLIGATION OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN THE 

EXPULSION OF A PARTNER FROM A PARTNERSHIP FOR JUSTIFIED REASON 

IN A LIMITED LIABILITY COMPANY) 

 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Fahri ÖZSUNGUR** 

 

ÖZ 

Limited şirkette bir yandan şirketin istemi üzerine ortağın mahke-

me kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâlinin saklı 

tutularak (TTK m. 640/3) diğer yandan bir ortağın şirketten haklı sebebe 

dayanılarak çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulmasının genel 

kurulun devredilemez yetkisinde bırakılması (dava şartı bağlamında) 

uygulamada ve ticari akışta ciddi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle 

limited şirketin ikili ortaklık yapılarında bu tür sorunlar ticari hayatı ço-

ğu kez çözümsüz bırakmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada TTK 

m. 640/3 gereğince limited şirkette haklı nedenle bir ortağın ortaklıktan 

çıkarılması için genel kurul yapılmasının zorunlu olup olmadığı (dava 

şartı sayılması gerekip gerekmediği), limited şirkette ortağın ortaklıktan 
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* Bu makale 15.03.2022 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 01.04.2022 tarihinde 
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çıkarılması için haklı nedenlerin neler olabileceği, bu davayı kimlerin 

açabileceği hususları açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Ortaklıktan Çıkma, Ortaklık-

tan Çıkarma, Dava Şartı, Haklı Sebep, Genel Kurulun Devredilemez 

Yetkisi 

 

ABSTRACT 

In a limited liability company, on the one hand, the expulsion of 

the partner from the company based on a just cause with a court deci-

sion, upon the request of the company, is reserved (TCC Art. 640/3), on 

the other hand, leaving the authority of requesting the court (in the con-

text of the condition of litigation) to expulsion a partner from the com-

pany on the basis of a just cause to the inalienable authority of the gene-

ral assembly causes serious problems in practice and in the commercial 

flow. Especially in the bilateral partnership structures of the limited 

liability company, such problems often leave commercial life unsolved. 

From this point of view, in this study, it has been tried to clarify whether 

a general assembly meeting is obligatory in order to expulsion a partner 

from the partnership with the just cause in a limited liability company 

according to "TCC Art. 640/3" (whether it should be considered as a 

condition of litigation), what the justifiable reasons are for the expulsion 

of the partner from the partnership in a limited liability company, and 

who can file this lawsuit. 

 

Keywords: Limited Company, Withdrawal from Partnership, 

Expulsion from Partnership, Condition of Litigation, Just cause, Inalie-

nable Authority of General Assembly 

*** 

 

GİRİŞ 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde kabul edil-

miş, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımlandığı tarihten bugüne kadar şirketler hukukunda 26/6/2012 ta-

rihli ve 6335 sayılı Kanun, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun, 

28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararname, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname, 15/2/2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanun, 

28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun ile birçok yenilik getirilmiştir. 

6762 sayılı TTK’nın gelişen ticari hayatın gereklilikleri ve kurumsal 

yönetim ilkelerinin geride kalması nedeniyle Türk Şirketler Hukuku’nda 

da bazı yeniliklerin getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Paydaşlık müesse-

sesinin uluslararası ticarette giderek yaygınlaşması yönetimde ve dene-

timde şeffaflığı, hakların adil dağıtımını gerekli kılmıştır. IFRS işletme-

lerin denetimlerinde uygulanması gerekli prensipleri belirlemekte, ger-

çeğe uygun/ dürüst değer ölçümü (Fair Value Measurement), konsolide 

finansal tablolar (Consolidated Financial Statements) tüm paydaşlara 

dürüst ve güvenilir bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. AET yönergeleri 

ile paydaşların hukuksal güvenliğine ağırlık verilmiştir. 09/03/1968 tarih 

ve 68/151/EEC sayılı kamuyu aydınlatma yönergesi, 25/07/1978 tarih ve 

78/660/EEC sayılı “Belirli şirket türlerinin yıllık hesaplarına ilişkin ant-

laşma (Treaty on the annual accounts of certain types of companies)” 

Türk Şirketler Hukuku’nun değişimindeki öncülerden olmuştur. 

Alman Limited Şirketlere İlişkin Kanun (Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung), Alman Ticaret Kanunu (Han-

delsgesetzbuch), Alman Pay Senetli Ortaklıklar Kanunu (Aktiengesetz), 

İsviçre Borçlar Kanunu (Obligationenrecht), Fransız Ticaret Kanunu 

(Code de commerce) şirketler hukukuna ağırlık vererek kurumsal yöne-

tim ilkelerini iç hukuklarına başarılı bir şekilde yansıtmışlardır. Bu ge-

lişmeler karşısında Türk Şirketler Hukuku da önemli değişikliklere imza 

atmıştır. Ancak bir yandan İsviçre, Fransız ve Alman Şirketler Hukukla-

rına ait düzenlemelerin iç hukuka aktarılması ve uyumlaştırılmasına çalı-

şılırken, diğer taraftan Türk ticaret hayatının gereksinim ve farklılıkları-

na çözüm arayışları da sürmektedir. Bu sorunlardan biri de TTK m. 616 

ve 640/3’te yer alan düzenlemelerdir. 

Limited şirkette bir yandan şirketin istemi üzerine ortağın mahke-

me kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâlinin saklı 

tutularak (TTK m. 640/3) diğer yandan bir ortağın şirketten haklı sebebe 

dayanılarak çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulmasının genel 

kurulun devredilemez yetkisinde bırakılması (dava şartı bağlamında) 

uygulamada ve ticari akışta ciddi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle 

limited şirketin ikili ortaklık yapılarında bu tür sorunlar ticari hayatı ço-

ğu kez çözümsüz bırakmaktadır. Limited şirketin istatistiksel çoğunluğu 

dikkate alındığında genel kurulun devredilmez yetkileri ile ilişkilendiri-

len TTK m. 640/3 hükmü bazı olumsuz durumlara neden olabilmektedir. 
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Özellikle iki ortaklı şirketlerde TTK m. 636’ya göre haklı sebeplerin 

varlığında her ortağın mahkemeden şirketin feshini isteyebilmesi, mah-

kemenin bu istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin öden-

mesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilmesi ve 

bunun neticesinde ekonomiye olan güvenin zedelenmesine dair olumsuz 

durumlar, çözülmesi gereken güncel sorunlardır. OECD prensipleri ve 

AET/AT Yönergelerinin sürdürülebilirlik ilkelerine tamamen ters düşen 

bu durum, iç hukukta içinden çıkılmaz durumlar yaratmaktadır. Aynı 

sorun aile şirketlerinde de yaşanabilmektedir. Çalışmamız bu sorunu ele 

alarak, pratikte çözüm yolu sağlamayı hedeflemektedir. 

 

1. Limited Şirkette Genel Kurul 

Limited şirkette genel kurul TTK m. 616 vd. maddelerinde düzen-

lenmiştir. Genel kurul şirketin karar organıdır. Şirket sözleşmesinin de-

ğiştirilmesi, müdürlerin tayin ve azli, topluluk denetçileri ile denetçilerin 

tayinleri ve azilleri, yılsonu finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporla-

rının tasdiki, kâr paylarının dağıtılması, müdürlere verilecek ücretlerin 

tayini ve ibraları, esas sermaye paylarının geçişlerinin tasdiki, ortaklık-

tan çıkarma için mahkemeden talepte bulunma, şirketin feshi, müdürün 

şirketin kendi paylarını iktisabı hakkında yetkilendirilmesi ve iktisabın 

tasdiki genel kurulun devredilmez yetkileridir (TTK m. 616/1). 

İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında1 limited şirketlerde “ola-

ğan iş” kapsamını aşan tüm eylemlerin genel kurulun onayına tabi oldu-

                                                      
1 BGE 8C_621/2018, 20.03.2019, 4.6.2.: “Alman Limited Şirketlerde genel müdürler, 

ortaklar toplantısının talimatlarına göre ve kanun ve ana sözleşme (§ 37 Para. 1 Limi-

ted Şirketler Kanunu) çerçevesinde Limited Şirketlerin işleriyle ilgilenir. Limited 

Şirketlerin en üst karar organı, tüm hissedarların temsil edildiği ortaklar toplantısıdır. 

Kanun veya ana sözleşme aksini öngörmedikçe, sorumlulukları Limited Şirketler ile 

ilgili olan ve yönetimin gerçek sorumluluğu altına girmeyen tüm konuları kapsar 

(Alman Limited Şirketler Kanunu (ALŞK) m. 45). Ortaklar kararlarını toplantıda ve-

rirler (ALŞK m. 48/1). B.________ Limited Şirketi'nin 26 Ağustos 2003 tarihli Ana 

Sözleşmesi'nden başka bir sonuç çıkmamaktadır. Buna göre, yıllık mali tabloların 

onaylanması ve yönetimin ibra edilmesi, banka kredilerinin kullanılması ve gayri-

menkul ve gayrimenkule eşdeğer hakların iktisabı, satışı ve ipotek edilmesi, emekli-

lik ödemelerinin üstlenilmesi, özellikle emeklilik yükümlülükleri ve ortakların ona-

yına tabi olduğunu beyan ettiği tüm işlemler için diğer kredi ve garantiler için ortak-

ların kararı gerekir (§ 10 No. 5). Buna göre yönetim, normal ticari faaliyetlerle bağ-

lantılı ve şirketin amacına ulaşmak için gerekli görünen eylemlere ve yasal işlemlere 
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ğunu hüküm altına almıştır. Diğer taraftan bazı yetkilerin genel kurulun 

devredilmez yetkisi olması için TTK m. 616/2 gereği şirket sözleşme-

sinde öngörülmesi gerekmektedir2. Bunlar, genel kurul onayının şirket 

sözleşmesi gereği aranması, müdürlerin faaliyetlerinin tasdiki, önalım, 

geri alım, önerilmeye muhatap olma ve alım haklarının kullanılması 

hakkında verilecek kararlar, esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı 

tesisine onay verilmesi, yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge 

tesis edilmesi, şirket sözleşmesinin bağlılık yükümlülüğü ve rekabet ya-

sağına aykırı olan faaliyetlere verilen onayı yeterli olarak öngörmesi, 

ortağın şirketten çıkarılmasıdır (TTK m. 616/2). Genel kurul bu yetkile-

rini şirket ortakları vasıtasıyla kullanır. Tek ortaklı limited şirketlerde bu 

yetkiler genel kurulda alınan kararların yazılı olmaları şartıyla tek ortağa 

aittir (TTK m. 616/3). 

İsviçre BK’da genel kurul (Gesellschafterversammlung) 804 ilâ 

808 inci maddelerinde düzenlenmiştir3. İsviçre BK. m. 804’te genel ku-

rulun görevleri (Aufgaben), m. 805’te toplantıya çağrı ve uygulama 

(Einberufung und Durchführung), m. 806’da oy hakları (Stimmrecht) ve 

hesaplama (Bemessung), m. 806a’da oy haklarından yoksunluk (Aussch-

liessung vom Stimmrecht), m. 806b’de intifa hakkı (Nutzniessung), m. 

807’de veto hakkı (Vetorecht), m. 808’de karar alma (Beschlussfas-

                                                                                                                                 
kadar uzanır. Olağan iş amacını aşan eylemlerin gerçekleştirilmesi için ortaklar top-

lantısının onayı gereklidir (§ 10 No. 4).”  
2 Türk Ticaret Kanunu, Kanun Numarası: 6102, Kabul Tarihi: 13/1/2011, RG 

14/2/2011/ 27846, m. 616/2: “Aşağıda sayılanlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükle-

ri takdirde genel kurulun devredilemez yetkileridir: a) Şirket sözleşmesi uyarınca ge-

nel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması. b) 

Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkın-

da karar verilmesi. c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin 

onayın verilmesi. d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması. e) 

Şirket sözleşmesinin 613 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını 

yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü 

veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için ge-

reken iznin verilmesi. f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden do-

layı şirketten çıkarılması.” Ayrıca bkz. Esra Hamamcıoğlu, Aile Tipi Limited Şirket-

lerde Şirket Sözleşmesi (Yetkin Yayıncılık 2022) 440; Hanife Doğrusöz Koşut, Limi-

ted Şirkette Oy Hakkı (Vedat Kitapçılık 2021) 107 
3 Peter Forstmoser/ Patrik R. Peyer, Die Einwirkung der Gesellschafterversammlung 

auf geschäftsführende Entscheide in der GmbH, (2007) 103 (16/17) SJZ 

<https://www.nkf.ch/app/uploads/2018/06/PFO_PRP_Einwirkungen-

Gesellschafterversammlung.pdf> Erişim Tarihi 2 February 2022 
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sung), m. 808a’da oy kullanma (Stichentscheid), m. 808b’de önemli ka-

rarlar (Wichtige Beschlüsse), m. 808c’de genel kurul kararlarına itiraz 

(Anfechtung von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung) hüküm-

leri düzenlenmiştir. 

Limited şirkette esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde ve-

ya nama yazılı olarak düzenlenir. (TTK m. 593/2)4. Anonim şirketlerde-

kinden farklı olan bu durumun en önemli nedeni, kurumsallık bağlamın-

da anonim şirkete yaklaştırılmaya çalışılsa da, limited şirketlerde benim-

senmiş olan “işveren” statüsünün korunmaya çalışılmasıdır5. 

 

2. Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma 

2.1.Ortaklıktan Çıkma 

Limited şirkette ortaklıktan çıkma ve çıkarılma TTK m. 638 ila 

642 maddelerinde düzenlenmiştir. TTK m. 638/1 şirket sözleşmesi ile 

ortaklara şirketten çıkma hakkını tanınabileceğini ve bu hakkın kulla-

nılmasının belirli şartlara bağlanabileceğini hüküm altına almıştır. Aynı 

maddenin ikinci fıkrası her ortağın haklı sebeplerin varlığında şirketten 

çıkmasına karar verilmesi için dava açabileceğini düzenlemektedir6. Bu 

hükme göre mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklık-

tan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına 

veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer 

önlemlere karar verebilir. Bu hükmün getiriliş amacı, ortağın şirketten 

                                                      
4 Mehmet Sadık ÇAPA, Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi 

(On İki Levha Yayıncılık 2013) 15 
5 Alman ve İsviçre Hukuku’na göre limited şirketin ortakları “işveren” benzeri (arbeit-

geberähnlichen Stellung der Gesellschafter) bir hukuksal statüye sahiptir (BGE 

8C_621 / 2018, 4.6.3.) 
6 Anılan hükmün gerekçesi şu şekildedir: “İkinci fıkra, aynen 6762 sayılı Kanunun 551 

inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünde olduğu gibi, ortağa haklı sebeplerin varlı-

ğında, çıkma davası açabilmesi olanağını sağlamıştır. Aksi halde, ortak, onu ortak 

olmaya yönelten şartlar ortadan kalktığında şirkette kalmaya mahkum edildikten baş-

ka, şirketten ayrılmasını gerektiren sebepler doğduğu hallerde de şirketten ayrılamaz 

duruma düşürülür. Bu ise şahıs şirketlerinde bile kabul edilemez. Onun için haklı se-

beplerle çıkma davası şahıs şirketlerine özgü ve varlığı zorunlu bir kurumdur. İkinci 

fıkranın ikinci cümlesi İsviçre Tasarısından alınmış yeni bir hükümdür. Çıkma davası 

açmış bir kişinin, yargılama süresince ortaklık haklarını kullanması ve borçlarını ye-

rine getirmekle yükümlü olması konumuna uygun düşmez.” 
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ayrılmasını gerektiren sebeplerin gerçekleşmesi durumunda bu ortağın 

şirketten ayrılamayacak bir duruma gelmesini önlemektir.  

 

2.2. Ortaklıktan Çıkarma 

TTK m. 640/1 şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı 

ile şirketten çıkarılabileceği sebeplerin öngörülebileceğini düzenlemek-

tedir. Aynı maddenin ikinci fıkrası çıkarma kararına karşı ortak, kararın 

noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal 

davası açabilecektir. Maddenin son fıkrası ise şirketin istemi üzerine 

ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılma-

sını saklı tutmaktadır. 

Anılan fıkranın gerekçesi, şirkete haklı sebeplerin varlığında şir-

ketten çıkarma davası açma hakkı tanıyarak denge sağlamanın amaçlan-

dığını belirtmiştir. Ayrıca bir yandan şirkete, kendisi yönünden önemli 

olan sebeplerin varlığında şahsında bu sebepler gerçekleşen ortağı şirket-

ten çıkarma ve istediği ortamı yaratma hakkının tanınmış olduğu diğer 

yandan da ortaklar açısından hukuk güvenliğinin sağlanmış olduğu, aynı 

gerekçe ile açıklanmıştır. Böylece ortaklar hangi durumlarda şirketten 

çıkarılacaklarını bilerek eylem ve işlemlerini ona göre düzenleyecekler-

dir.  

 

2.3. İsviçre Şirketler Hukukundaki Düzenleme 

İsviçre Borçlar Kanununda çıkarma (Ausschluss) OR Art. 823’te 

düzenlenmiştir. Anılan hükmün birinci fıkrasına göre haklı bir sebep 

ortaya çıktığında şirket, bir ortağın ortaklıktan çıkarılması için mahke-

meye dava açabilir. Anılan hükmün ikinci fıkrasına göre ise şirket söz-

leşmesinde genel kurulun belirli sebeplerle ortağın ortaklıktan çıkarılabi-

leceğinin öngörülebileceği düzenlenmiştir. TTK m. 616’nın İsviçre 

Borçlar Kanunundaki karşılığı ise OR Art. 804’te düzenlenmiştir7. Anı-

                                                      
7 Anılan hüküm şu şekildedir: 

“1 Şirketin en üst organı ortaklar toplantısıdır. 

2 Ortaklar toplantısı aşağıdaki devredilemez yetkilere sahiptir: 

1. Sözleşme değişikliği; 

2. genel müdürlerin atanması ve görevden alınması; 

3. Denetçi üyeleri ile grup denetçisinin atanması ve görevden alınması; 

4. yönetim raporunun ve konsolide finansal tabloların onaylanması; 
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lan hükmün ikinci fıkrasının 15 inci bendine göre şirket sözleşmesinde 

belirtilen nedenlerle bir ortağın ortaklıktan çıkarılması genel kurulun 

(Gesellschafterversammlung) devredilemez yetkisindedir. Türk hukuku-

na yansıması ise aşağıdaki karşılaştırmalı tabloda verilmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. İsviçre -Türk Hukuku Karşılaştırma tablosu 

Kanun maddesi Hüküm Kanun 

maddesi 

Hüküm 

OR Art. 823 

Abs. 1 

Haklı bir sebep 

ortaya 

çıktığında 

şirket, bir 

TTK m. 

640/3 

Şirketin istemi üze-

rine ortağın mah-

keme kararıyla haklı 

sebebe dayanılarak 

                                                                                                                                 
5. Yıllık mali tabloların onaylanması ve özellikle temettü ve ikramiyelerin 

belirlenmesi olmak üzere, kâr dağıtımına ilişkin kararlar alınması; 

6. Genel müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi; 

7. genel müdürlerin görevden alınması; 

8. sermaye paylarının devrine veya oy hakkına sahip hissedar olarak tanınmaya 

muvafakat; 

9. Ana sözleşmede öngörüldüğü takdirde, sermaye payları üzerinde haciz konulmasına 

muvafakat; 

10. yasal önalım, önalım veya satın alma haklarının kullanımına ilişkin kararlar almak; 

11. Genel müdürlerin şirket tarafından kendi paylarını iktisap etme yetkisinin 

verilmesi veya böyle bir devralmanın onaylanması; 

12. Esas sözleşmede bir düzenlemeye atıfta bulunuluyorsa, yan hizmet 

yükümlülüklerinin bir yönetmelikte daha ayrıntılı düzenlenmesi; 

13. Esas sözleşmede tüm pay sahiplerinin muvafakat şartı aranmamak kaydıyla, 

genel müdürlerin ve pay sahiplerinin sadakat yükümlülüğünü veya rekabet yasağını 

ihlal eden faaliyetlerine muvafakatleri; 

14. Mahkemeden bir hissedarı haklı nedenle çıkarmanın istenip istenmeyeceğine 

karar vermek; 

15. ana sözleşmede belirtilen nedenlerle bir ortağın şirketten çıkarılması; 

16. şirketin feshi; 

17. ana sözleşmenin genel kurul onayını gerektirdiği durumlarda genel müdürlerin 

işlemlerinin onaylanması; 

18. Kanun veya esas sözleşme ile genel kurul toplantılarına mahsus olan veya genel 

müdürlerin kendilerine arz ettikleri hususlarda karar almak. 

3 Yöneticiler, imza yetkilileri ve yetkili temsilciler genel kurul tarafından atanır. Ana 

Sözleşme, bu yetkiyi yöneticilere de verebilir.” 
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ortağın 

ortaklıktan çıka-

rılması için 

mahkemeye 

dava açabilir. 

şirketten çıkarılması 

hâli saklıdır. 

Farklılıklar Genel hükmün 

istisnası 

değildir. 

Farklılıklar Genel hükmün istis-

nasıdır 

OR Art. 823 

Abs. 2 

Genel kurul 

kararı ile bir 

ortağın belirli 

sebeplerle 

ortaklıktan 

çıkarılabileceği 

şirket 

sözleşmesinde 

öngörülebilir. 

TTK m. 

640/1 

Şirket sözleşmesin-

de, bir ortağın genel 

kurul kararı ile şir-

ketten çıkarılabile-

ceği sebepler öngö-

rülebilir. 

Farklılıklar Aynı yön-

de/Benzer 

Farklılıklar Aynı yönde/Benzer 

OR Art. 804 

Abs 2 ff 14 

Bir ortağın haklı 

nedenle 

ortaklıktan 

çıkarılması için 

mahkemeye 

başvurulmasına 

karar vermek 

genel kurulun 

devredilemez 

yetkisindedir. 

TTK m. 

616/1-h 

Bir ortağın şirketten 

çıkarılması için 

mahkemeden istem-

de bulunulması ge-

nel kurulun devredi-

lemez yetkisindedir. 

Farklılıklar 1-) Hukuki 

sonuç karar 

vermeye bağ-

lanmıştır. 

2-) Haklı 

nedenle 

ortaklıktan 

çıkarma ile 

ilgilidir. 

Farklılıklar 1-) Hukuki sonuç 

dava şartına bağ-

lanmıştır. 

2-) Genel hükme 

bağlı ortaklıktan 

çıkarma ile ilgilidir. 

3-) İstisnası haklı 

nedenle çıkarmadır. 
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3-) İstisna tanın-

mamıştır. 

OR Art. 804 

Abs 2 ff 15 

Şirket sözleşme-

sinde belirtilen 

nedenlerle bir 

ortağın 

ortaklıktan çı-

karılması genel 

kurulun 

devredilemez 

yetkisindedir 

TTK m. 

616/2-f 

Şirket sözleşmesin-

de öngörüldüğü 

takdirde, bir ortağın 

şirket sözleşmesinde 

öngörülen sebepler-

den dolayı şirketten 

çıkarılması genel 

kurulun devredi-

lemez yetkisindedir. 

Farklılıklar 1-) Ortaklıktan 

çıkarma sebebi 

şirket sözleşme-

sinde belirtilmiş 

olmalıdır 

2-) Ön koşulu 

yoktur. 

Farklılıklar 1-)Ön koşulu şirket 

sözleşmesinde genel 

kurulun devredile-

mez yetkisinin ön-

görülmüş olması-

dır8. 

2-)Kanunun ruhun-

da ikinci sınıfa giren 

bir konu olarak nite-

lendirilmektedir. 

Not: Tablodaki nitelemeler bu makalenin yazarları tarafından ya-

pılmıştır. 

 

Karşılaştırma tablosundan da anlaşılacağı üzere İsviçre Şirketler 

hukukunda haklı bir sebep ortaya çıktığında şirket, ortaklıktan çıkarma 

davası açabilir. Mahkemeden bir ortağın haklı nedenle veya şirket söz-

leşmesinde belirtilen nedenlerle ortaklıktan çıkarılmasına karar vermek 

yetkisi devredilemez bir yetkidir. Bu genel hükme istisna tanınmamıştır. 

Diğer taraftan, Türk Şirketler hukukunda haklı nedenle şirketten çıkar-

ma, şirket sözleşmesinde belirlenen sebeplerle çıkarmaya istisna olarak 

belirlenmiştir. 

                                                      
8 Kanun gerekçesinde anılan hüküm “İkinci sınıfa giren bir konunun, şirket sözleşme-

sinde, genel kurul tarafından karara bağlanacağının hüküm altına alınmış olması ye-

terlidir; yoksa yetkinin devredilemez nitelik taşıdığının belirtilmesi şart değildir.” 

şeklinde açıklanmaktadır.  
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İsviçre hukukunda çıkarmaya bağlanan hukuki sonuçlar genel ku-

rulun yetkisi dahilinde değerlendirilirken, Türk hukukunda ağırlıklı ola-

rak dava şartına bağlanmıştır. Ancak bu durum özellikle iki ortaklı şir-

ketler düşünüldüğünde karar vermenin de zorluğu dikkate alınarak genel 

hükme TTK m. 640/3 ile bir istisna getirilerek dengelenmiştir. Zira bü-

tün kararları mutlak bir şekilde genel kurulun yetkisine devretmek şirke-

tin işleyişini ve sürekliliğini de engelleyebilecektir. Diğer taraftan mah-

kemeye başvuruda bu konunun genel kurulun devredilmez yetkisine 

dahil etmek şirketi içinden çıkılmaz bir mali zorluğa ve ticari hayatın da 

dengesinin bozulmasına, konkordato, iflas ya da fesih gibi çıkmaza ne-

den olabilecektir. Bu nedenle de Kanun koyucu burada bilinçli bir boş-

luk yaratarak istisna hükmün uygulanmasını yargı kararları ve doktrine 

bırakmıştır. 

 

2.4.Genel Kurulun Devredilemeyen Yetkileri ile Ortaklıktan 

Çıkarma Arasındaki İlişki 

TTK m. 616 limited şirket genel kurulunun devredilmez yetkilerini 

düzenlemektedir. Bu hükmün gerekçesi incelendiğinde devredilemeyen 

yetkilerin organsal yapıya ve ortak haklarına ait olduğu, böylece, organ-

lararası işlevler ayrımının kanunî düzen niteliğini kazandığını vurgula-

maktadır. Bu durumda aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere ortaklık-

tan çıkarma ile genel kurulun devredilemeyen yetkileri arasındaki ilişki 

şirket sözleşmesinde çıkarma sebebinin öngörülüp öngörülmemesi nok-

tasında toplanmaktadır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Genel Kurulun Devredilemeyen Yetkileri ile Ortaklıktan 

Çıkarma Arasındaki İlişki 

Madde 

numarası 

Genel Kurulun 

Devredilemeyen 

Yetkileri 

Madde 

numarası 

Ortaklıktan çıkar-

ma 

TTK m. 

616/2-f 

Aşağıda sayılanlar, 

şirket sözleşmesinde 

öngörüldükleri tak-

dirde genel kurulun 

devredilemez yetki-

leridir: Bir ortağın 

şirket sözleşmesinde 

öngörülen sebepler-

TTK m. 

640/1 

Şirket sözleşmesin-

de, bir ortağın genel 

kurul kararı ile şir-

ketten çıkarılabilece-

ği sebepler öngörü-

lebilir. 
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den dolayı şirketten 

çıkarılması. 

TTK m. 

616/1-h 

Bir ortağın şirketten 

çıkarılması için mah-

kemeden istemde 

bulunulması. 

TTK m. 

640/2 

Çıkarma kararına 

karşı ortak, kararın 

noter aracılığıyla 

kendisine bildirilme-

sinden itibaren üç ay 

içinde iptal davası 

açabilir. 

- - TTK m. 

640/3 

Şirketin istemi üzeri-

ne ortağın mahkeme 

kararıyla haklı sebe-

be dayanılarak şir-

ketten çıkarılması 

hâli saklıdır. 

 

TTK m. 616/1-h bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden 

istemde bulunulmasını genel kurulun devredilemez yetkileri arasında 

saymaktadır. TTK m. 640/2 fıkrası bu hükümle birlikte uygulanması 

gerekirken TTK m. 640/3 hükmü şirketin istemi üzerine ortağın mahke-

me kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâlini saklı 

tutmuştur. Nitekim, şirketin dava açması yalnızca genel kurul kararı ile 

sınırlandığında haklı ya da gerekli nedenlerin varlığında çıkarılması ta-

lep edilen diğer ortağın reyinin olumsuz olması durumunda hukuki süreç 

işletilemeyecektir. Doktrinde genel kurul kararına gerek olmaksızın or-

tağın haklı sebeplerin varlığında ortaklıktan çıkarılabilmesine ilişkin 

dava açılabileceği bazı yazarlar tarafından savunulmaktadır9. 

 

                                                      
9 Oruç Hami Şener, “Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku” Seçkin 

Yayıncılık 2017) 907; Güzin Üçışık, “Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkarıl-

ması” (2003) Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, MÜ Hukuk Fakültesi ya-

yınları 189, 201; Hanife Öztürk Dirikkan, Limited Şirket Ortağının Ayrılması ve Ay-

rılma Payı (Yetkin Yayıncılık 2005) 82; H. Aker, Anonim ve Limited Şirketlerde Or-

taklık Sıfatının Sona Ermesi ve Özellikle Haklı Sebeple Fesih Davasına İlişkin Bazı 

Değerlendirmeler (2016) 32 (1), Batider 63, 104; Mehmet Bahtiyar, İki kişilik ortak-

lıkta haklı sebeple çıkarma davası ve Yargıtay kararları, ticaret hukuku ve Yargıtay 

kararları sempozyumu, (Batider 2016) 114 
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3. Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkarmanın Türleri 

3.1. Şirket Sözleşmesinde Çıkarma Sebeplerinin Öngörülmüş 

Olması 

TTK m. 640/1 sözleşme serbestisi çerçevesinde ortaklar arasındaki 

hukuk güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Sözleşme ile belirlenen 

sebepler ortakların şirketten çıkarılmalarına neden olabilecek sebepleri 

bilerek hareket etmelerini sağlar. Bu sebeplerin gerçekleşmesinin ve bir 

anlamda şirketin ortaklıktan çıkarma ilkelerinin ihlalinin neticeleri ortak-

lar tarafından benimsenir. Sözleşme serbestisi çerçevesinde bu sebeple-

rin gerçekleşmesi durumunda ortaklar çıkarılacaklarını önceden bilebilir 

ve ilişkilerini buna göre tesis ederler. 

Sözleşmede öngörülen sebebin varlığı halinde genel kurulca orta-

ğın şirketten çıkarılmasına karar verilebilecektir. Çıkarma kararı noter 

aracılığı ile kendisine bildirilen ortak üç ay içinde bu genel kurul kararını 

iptalini mahkemeden isteyebilir. 

TTK m. 616/2-f gereği bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen 

sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması şirket sözleşmesinde öngörül-

dükleri takdirde genel kurulun devredilemez yetkilerine girer. Anılan 

durumda yalnızca şirket sözleşmesinde belirlenen çıkarma nedenlerinden 

dolayı çıkarma kararı almak ve dava açmak genel kurulun devredilmez 

yetkisine girer. Bir ortağın ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin sebepler şir-

ket sözleşmesinde öngörülmüşse, TTK m. 616/2-f gereği çıkarmaya ve 

TTK m. 616/1-h gereğince de mahkemeden istemde bulunulmasına iliş-

kin genel kurulda karar alınmalıdır. 

 

3.2. Haklı Sebebin Varlığı/Şirket Sözleşmesinde Öngörülmemiş 

Durumlar 

Şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkarmaya dair sebepler her za-

man öngörülmemiş olabilir. Bu durumda haklı bir sebebin varlığı halin-

de şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması için mahkemeden istemde bu-

lunulabilir. Bu durumun genel kurulun devredilmez yetkisine girip gir-

meyeceği tartışılmalıdır. 

Genel kurulun veya müdürlerin Kanun tarafından devredilmez 
yetkilerinin belirlenmiş olması organlar arası işlevler ayrımının kanunî 
düzen niteliğini kazanmasını sağlar. Diğer taraftan bu hususlar istisna 
durumlarda Kanun tarafından bilinçli bir boşluk yaratılarak açıkça genel 
kurulun devredilmez yetkisine bağlanmaz. Nitekim “Çıkarma” başlığı 
altında düzenlenmiş TTK m. 640/3 hükmü “…haklı sebebe dayanılarak 
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şirketten çıkarılması hâli saklıdır.” şeklindeki ifade ile açıkça genel 
hükme istisna öngörmüştür. Şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkarma 
sebeplerinin öngörülmesi ve ortağa çıkarma kararının noter aracılığı ile 
tebliği sonrasında iptali cihetine gidilebileceği hüküm altına alınmışken, 
son fıkrada bu durumların istisnası olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Kanunda yaratılan bu açık boşluk gerekçede de belirtilmiştir10. 
Şirketin sürekliliği ilkesi ve huzur içinde çalışması için mahkemeye şir-
ketin başvuruya yetkili organı tarafından dava açma yetkisi Kanun tara-
fından tanınmıştır. Ayrıca bu davayı çıkarılmak istenen ortağın aynı za-
manda şirket müdürü olması durumunda diğer ortağın da açabileceğini 
kabul etmek gerekir. Aksi halde, TTK m. 636 vd hükümleri gereği şirke-
tin feshinden başka çare kalmamaktadır. Böyle bir çözüm yolu Kanunun 
ruhuna aykırıdır. 

Anılan Kanun hükmünün birinci ve ikinci fıkrasından ayrı ve istis-
nai durumlarda şirketin feshi yoluna gitmemek için getirilmiş olan bu 
hüküm “şirketin sürekliliği” ilkesine vurgu yapmaktadır. Ortaklıktan 
haklı bir sebeple çıkarılmasının genel kurulda oylanması, özellikle iki 
ortaklı şirketlerde karar alınamamasına neden olabilir. Zira ortaklıktan 
haklı bir sebebe göre çıkarılması istenen ortak çıkarılmasını engellemek 
için olumsuz oy kullanabilecektir. Bu durumda salt “devredilemez genel 
kurul yetkileri” kuralının gereklerini yerine getirmek için olumsuz oy 
kullanacak diğer ortağın oy hakkının olmadığını benimsemek de pratik 
olarak faydasızdır. Bu nedenle Kanun koyucunun yarattığı bilinçli boş-
luk, aynı hüküm içinde farklı bir durum yaratılmış olması nedeni ile ge-
nel kurulun yapılmasını dava şartı saymak ve TTK m. 616/1-h ile ilişkili 
saymak şirketleri fesih gibi Kanunun ruhuna aykırı bir duruma sürükler. 

 

4. İstisnanın Kıyas Yoluyla Uygulanamayacağı ve Dar Yorum 

İlkesi 

İstisna hüküm (lex singularis) dar yorumlanır (Einschränkende 

oder restriktive Auslegung) ve kıyasen uygulanamaz11. İstisna niteliğin-

                                                      
10 Anılan gerekçe şu şekildedir: “Üçüncü fıkrada şirkete haklı sebeplerin varlığında 

ortağı şirketten çıkarma davası açma hakkı tanıyarak denge sağlanmıştır. Ortağın şir-

ketten çıkarılması için birinci fıkrada öngörüldüğü üzere esas sözleşmede hüküm bu-

lunmayabilir veya öngörülen hükümlere rağmen haklı bir sebep oluşmuş bulunabilir. 

Bu hallerde çıkarma davası şirketin devamını, huzur içinde çalışmasını sağlar.” 
11 Aynur Yongalık, “İstisnalar Dar Yorumlanır” Kuralı ve Değerlendirilmesi (2011) 60 

(1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, 8 
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deki TTK m. 640/3 hükmü açık bir boşluk içermektedir. Zira Kanunun 

sözü ve özü itibariyle haklı nedenle çıkarma durumunda genel kurulun 

devredilmez yetkilerinin bir dava şartı olacağına ilişkin bir hüküm öngö-

rülmemiştir12. Kanun koyucu açıkça sözleşme ile öngörülen ve öngörü-

lemeyen/haklı nedenlerin ortaya çıkması şeklinde iki tür yaratmasındaki 

temel amaç da budur. Diğer taraftan, TTK m. 621/1-h hükmü ile getiril-

miş olan düzenlemenin tek ortaklı limited şirketler dikkate alınmadan 

kaleme alındığı kanısındayız. Zira, bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla 

şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket 

sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılmasına ilişkin 

genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hak-

kı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bu-

lunması şartına bağlanmıştır. Ayrıca anılan hükümde yer alan “Bir orta-

ğın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye baş-

vurulması” genel kurulun devredilmez yetkisi altında olduğunu ya da bir 

dava şartı niteliğinde olduğunu göstermez. TTK m. 621 hükmü önemli 

kararları düzenlemiş olup tahdidi olarak sayılan bu kararların “alınması 

durumunda” aranacak nisap belirlenmiştir. Yoksa hüküm, mahkemeye 

doğrudan başvuru için engel teşkil edecek bir hüküm değildir. Nitekim 

örneğin şirketin feshi haklı sebeplerin varlığında, her ortak tarafından 

mahkemeden istenebilir (TTK m. 636/3). 

 

5. Oy Hakkı 

5.1. Şirket Sözleşmesinde Çıkarma Sebeplerinin Öngörülmüş 

Olması Durumunda 

Şirket sözleşmesinde öngörülmüş nedenlerden dolayı ortaklıktan 

çıkarmada ve genel kurulun devredilmez yetkisinin kabulü durumunda 

hakkında çıkarılma kararı alınan ortağın oy hakkı tartışmalıdır13. Ça-

                                                      
12 Şaban Kayıhan and Mustafa Ünlütepe, Medeni Hukuk Bilgisi (4th edn. Seçkin Ya-

yıncılık 2017) 95 
13 “Özellikle çıkarılmak istenen ortağın ortak kalmak istemesi durumunda, ortak ile 

ortaklık menfaatlerinin çatıştığı, yüksek oranda paya sahip bir ortağın ortaklıktan çı-

karılamama ve ortaklığın hukuki ve iktisadi varlığını kaybetme riskinin bertaraf 

edilmesi amacıyla TTK m. 619'un yeniden gözden geçirilmesi ve anonim ve limited 

şirketlerde oydan yoksunluk hallerinin paralel şekilde düzenlenmesi gerektiği” görü-

şü için bkz. Burçak Tatlı, Limited Şirketlerde Çıkma, Çıkarma ve Ayrılma Akçesi 

(2021) 25(1) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 165-

210 179 vd.  
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moğlu, çıkarılan ortağın ortaklıktan çıkarma davası açılması hususunun 

görüşüldüğü genel kurulda oy hakkının olup olmadığı konusunda bilinç-

siz bir boşluk olduğunu ve ilgili kanun hükmünün çıkarılan ortağın oy 

hakkının olduğu yönünde yorumlanamayacağını ileri sürmektedir14. 

Gerçekten de “Nemo iudex in causa sua” olarak adlandırılan “kimse 

kendi davasının yargıcı olamaz” ilkesi bu durumu açıkça desteklemekte-

dir. Ortaklık hukukunda ortaklardan birinin ortaklıktan çıkarma gibi 

önemli bir konuda genel kurulda oy kullanması beklenemez. Bu reyin 

beklenmesinin neticeye objektif bir tesir edemeyeceği durumlarda ise ve 

özellikle de iki ortaklı genel kurulun teknik olarak gerçekleştirilmesinin 

de pratik bir faydası bulunmamaktadır. 

 

5.2. Haklı Sebebin Varlığı/Şirket Sözleşmesinde Öngörülmemiş 

Durumlar 

Haklı sebeplerin varlığı ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen 

haklı bir nedenin ortaya çıkması durumunda TTK m. 640/3’ün getirdiği 

istisna düzenleme genel kurulun devredilmez yetkisini açıkça öngörme-

mektedir. Genel kurulun yapılması durumunda ise çıkarılan ortağın oy 

                                                      
14 Bkz. Ersin Çamoğlu, Limited Ortaklıktan Çıkarılma (2014) 30 (3) Batider 5, 9. Aksi 

yönde çoğunluk görüşleri için bkz. Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hu-

kuku, (Vedat Kitapçılık 2015) 563,; Nihat Taşdelen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-

nuna Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih, (Yetkin Yayıncılık 

2012) 222; Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı 

(Seçkin Yayıncılık 2015) 761 vd. Aksi yönde görüş beyan eden yazarlardan Kırca ve 

Gürel mevcut hukuk kuralları karşısında, anonim şirkete ilişkin oydan yoksunluk hâl-

lerinin hukuk tekniği bakımından limited şirketlerde uygulanamayacağını, limited 

şirkete uygulanacak anonim şirket hükümlerini düzenleyen TTK m. 644’ün bu konu-

da anonim şirket hükümlerine atıf bulunmadığını, bu nedenle de anonim şirketlerdeki 

“kişisel nitelikte iş, işlem veya davaya” ilişkin oydan yoksunluğun limited şirketlere 

ancak kıyasen uygulanmasının düşünülebileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca aynı ya-

zarlar limited şirketlerde oydan yoksunluğu düzenleyen hükümlerde kıyasın en 

önemli şartı olan kanun boşluğu bulunmadığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Son olarak 

yazarlar TTK m. 619’dan bağımsız bir genel hukuk ilkesi olarak “hiç kimsenin kendi 

davasının hakimi olamayacağı”, bu nedenle çıkarılacak ortağın oydan yoksun olduğu 

görüşüne karşı çıkmaktadırlar. Daha detaylı bilgi için bkz. İsmail Kırca/ Murat Gürel, 

Limited Şirket Ortağının Kendisini Çıkarmaya Yönelik Genel Kurul Kararının Alın-

masında Oy Hakkına Sahip Olup Olmadığı Sorunu (Banka ve Ticaret Hukuku Araş-

tırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, BATİDER, 2015, .195-224, 217 vd.  
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hakkının bulunmadığının kabulüne dair çözüm pratik olarak faydasız-

dır15. 

Haklı sebebin varlığı kanun koyucu tarafından öngörülmemiş olup 

doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Haklı sebebin varlığı somut 

olaya göre değişiklik gösterir. Çamoğlu bu sebebi somut koşullarda or-

tağın çıkarılmasını adil gösteren nedenler olarak tanımlamaktadır16. 

Aker % 50 sermaye dağılımına sahip iki ortaklı veya buna denk 

gelen limited şirkette genel kurul şartı aranmaksızın bir ortağın diğer 

ortağın haklı nedenle ortaklıktan çıkarılması davası açabileceğini sa-

vunmaktadır.17 Bu görüş kanun boşluğu olduğu gerekçesine dayandırıl-

maktadır18. Yargıtay ise TTK m. 640/3’e göre açılan davalarda dava 

açma şartını usulüne uygun alınmış genel kurul kararına bağladığı ve bu 

yönde bir genel kurul kararı alınamamış olmasının aktif husumet ehliye-

tinin yokluğuna bağlandığını kabul etmektedir19. 

 

SONUÇ 

Limited şirketlerin ortaklık yapıları nedeniyle özellikle şirketin iş-

leyişini aksatan ortakların çıkarılması konusunda uygulamada ciddi so-

runlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar 6102 sayılı TTK ile getirilen 

düzenlemelerle çözüme kavuşturulamamıştır. Limited şirketlerin ortak-

lıktan çıkarmaya ilişkin hükümlerinde genel kurulun karar almasına yö-

nelik zorunluluk özellikle iki ortaklı şirketlerin ticari yaşamları için ciddi 

engellere neden olmaktadır. Bir taraftan şirketin bir karar organı olan 

genel kurula üstünlük tanırken diğer taraftan Alman ve İsviçre hukukun-

                                                      
15 Bkz. 3.2. nolu başlık 4. Paragraf. 
16 Çamoğlu (n 14) 8. Yazar bu durumlara örnek olarak şirkete ihanet, ortaklar arası 

güvenin sarsılması, sadakat borcunu ihlal, temel borç edimlerinin yerine getirilme-

mesi, şirket görevlerinin yerine getirilmemesi, şirket itibarının zedelenmesini saymış-

tır. Çamoğlu (n 14) 11 
17 Aker (n 9) 106 
18 Aynı yöndeki görüşleri için bkz. Bahtiyar (n 9) 114; Ayşe Çakır, İki Ortaklı Limited 

Şirkette Ortağın Çıkarılmasında Genel Kurul Kararının Aranması Problemi (2018) 36 

(1) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 241, 256 
19 Y. 11. HD. 2018/940 E., 2019/2893 K., 11.04.2019; Y. 11. HD. 2016/4753 E., 

2017/7190 K., 13.12.2017. Kazancı Hukuk Otomasyon <https://www.kazanci. 

com.tr> erişim tarihi 3 April 2022 
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da öngörülen işveren statüsü gözden kaçırılmaktadır20. Zira, işveren sta-

tüsünde gerçekleşen uyuşmazlık ve çatışmaların genel kurul kararı vası-

tasıyla mahkeme önüne getirilmesi çoğu kez mümkün olamamaktadır. 

TTK m. 640/3 bu tür durumlar için getirilmiş bir hükümdür. 

Özellikle %50-50 veya buna denk gelen sermaye yapısına sahip 

limited şirketlerde ön şart niteliğindeki genel kurul kararı, nitelikli yeter-

sayılar ve hakkında çıkarma kararı alınacak ortağın oy kullanacak olması 

nedenlerinden dolayı pratikte mümkün olamamaktadır21. Bu durum şir-

ketin feshine neden olabilmektedir. Bu çıkmaz şirketin alacaklılarının 

zor durumda kalmalarına neden olarak, şirketin ticari işleyişinin zede-

lenmesi nedeniyle iç işleyişte ciddi zararların önünü açmaktadır. Bu du-

rumda Aker’in de haklı olarak belirttiği gibi burada örtülü bir boşluğun 

varlığından söz edilebilir22. Zira, bir yandan şirketin sürekliliği ilkesini 

benimseyip diğer yandan şirketin belirli sermaye yapılarında işleyiş tı-

kanıklığına olanak vermek hukuk mantığına uygun düşmemektedir23. 

Diğer taraftan TTK m. 616/1-h ile TTK m. 640/2 ve TTK m. 

616/2-f ile TTK m. 640/1 ilişkilidir. TTK m. 640/3 haklı nedenlerin var-

lığı halinde ortaklıktan çıkarmaya ilişkin istisna bir hükümdür. Kanun 

koyucu limited şirkette ortaklıktan çıkarmayı a) şirket sözleşmesinde 

                                                      
20 Alman ve İsviçre Hukuku’na göre limited şirketin ortakları “işveren” benzeri (Arbe-

itgeberähnlichen Stellung der Gesellschafter) bir hukuksal statüye sahiptir. Bu yönde 

İsviçre Federal Mahkemesi’nin bir kararı için bkz. BGE 8C_621 / 2018, 4.6.3. 
21 Aker (n 9) 105 
22 Çakır bu konudaki görüşünü şu şekilde açıklamaktadır: “..iki ortaklı limited şirket-

lerde, çıkarma davası açabilmek için aranan genel kurul kararının alınmasının, bazı 

istisnai durumlarda mümkün olmadığı gözden kaçmıştır. Bu nedenle, hâkim, söz ko-

nusu problemi çözmek için, hükmü amaca uygun olarak sınırlandırarak, her bir orta-

ğın, genel kurul kararı olmaksızın, haklı sebeple diğer ortağın şirketten çıkarılması 

için mahkemeye başvurabileceğini kabul etmelidir.” Çakır (n 18) 257 
23 Aker’in bu konuyla ilgili görüşü şu şekildedir: “TTK’da bu konuda örtülü bir boşluk 

vardır. Zira kanunun, şirkete -genel kurul kararı zorunluluğu sebebiyle gerçekte or-

taklarına- tanımış olduğu bir hakkın sadece belirli sermaye dağılımı olasılıklarında 

işlevsel olacağını kabul etmek hukuk mantığına uygun düşmez. Bir ilkenin hayata 

geçmesini sağlamak için öngörülen hukuk kurallarının uygulanma kabiliyeti, hayat-

taki tesadüflere bağlı değildir, olmamalıdır. Daha açık deyimle menfaatler durumu 

birebir aynı olmasına rağmen, bir hükmün işlevselliği belli ihtimaller için bilinçli ola-

rak ortadan kaldırılmış olamaz. Bunun kabulü kanun koyucunun belli sermaye dağı-

lımlarını dolaylı olarak engellemek istediği, diğerlerini ise teşvik ettiği düşüncesini 

dahi akla getirebilir.” Aker (n 9) 105 
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öngörülen sebeplerden dolayı b) haklı sebebin varlığı/ şirket sözleşme-

sinde öngörülmemiş durumlar olmak üzere iki şekilde ele almıştır. İlk 

tür genel kurulun devredilmez yetkisi altında dava şartı gerektiren bir 

konumdadır. Şirket sözleşmesinde çıkarma sebepleri öngörülmüş ise bu 

durumda genel kurulca bu yönde karar almak ve hakkında çıkarma kara-

rı verilecek ortağa oy hakkının tanınmaması gerekir. İkinci türde ise şir-

ket sözleşmesinde belirlenmemiş ve/veya haklı bir nedenin varlığı halin-

de ortaklıktan çıkarma durumunda genel kurulun devredilmez yetkisi 

bulunmamaktadır. Haklı nedenlerin varlığı halinde genel kurul kararı 

beklenmeksizin, şirketin yetkili organı veya her bir ortak şirketin sürekli-

liği ilkesi gereğince bu davayı açabilir kanısındayız24. Özellikle %50-50 

ya da buna denk gelen sermaye yapısına sahip limited şirketlerde ortaya 

çıkan örtülü boşluğun TMK m. 1 hükmü gereğince hakim tarafından 

doldurulması gerekmektedir. TMK m. 1’in uygulanmasında amaca özgü 

sınırlama (Teleologische Reduktion) prensipleri dikkate alınmalıdır25. 

Zira burada olaya açıkça uygulanması öngörülen normun uygulanması 

Kanunun amacına aykırılık nedeniyle reddedilmelidir26. 

                                                      
24 Aker, 6762 s. TTK m. 551/III’den, 6102 s. TTK m. 640/3, 616/1-h ve 621/1-h’ye 

intikal eden ortaklıktan çıkarmaya ilişkin düzenlemenin, artık tek kişilik limited şir-

ketlerin kurulabildiği gerçeğine uymadığını, hükmün yeniden kaleme alınırken tek 

kişilik şirket olgusunun gözden kaçmış olmasının muhtemel olduğunu savunmakta-

dır. Ayrıca yazar, % 50-50 ya da buna denk düşen sermaye dağılımlarında TMK m. 

1’in hâkime verdiği hukuk yaratma yetkisinden de güç alarak ve amaca uygun sınır-

lama yönteminin tatbik edilerek her bir ortak yek diğerinin ya da en azından aynı 

zamanda müdür de olan ortak, genel kurul kararı şartı aranmaksızın diğer ortağın 

haklı sebeple çıkarılmasını talep edebilmesi gerektiğini, TTK m. 636/3’e göre bir or-

tak tek başına daha ağır sonuçları olan şirketin feshini dava edebiliyorsa diğer ortağın 

çıkarılmasını da dava edebilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Anılan görüş için bkz. 

Aker (n 9) 105 vd. 
25 Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre (Stämpfli 2010) 213; Alfred Koller, 

“Koller, Alfred: Die Verbindung von teleologischer Reduktion und Analogie, darges-

tellt am Beispiel von Art. 102 Abs. 1 und 2 OR. in Honsell, Heinrich (ed.), Privat-

recht und Methode. (Helbing & Lichtenhahn 2004) 517-530; Andreas Alexander 

Himmen, “Die teleologische Reduktion von § 550 BGB” (2021) 43(8) JURA-

Juristische Ausbildung, 872-878 872 vd. 
26İsviçre Federal Mahkemesi de bir kararında amaca uygun sınırlandırma bağlamında 

hakimin hukuk yaratmasının geçerli bir metod olduğuna karar vermiştir. Anılan hü-

kümde şu ifadelere yer verilmiştir: “Kanun öncelikle kendi içinden, yani lafız, anlam 

ve amaç ve dayandığı değerlere göre teleoloji yöntemine göre yorumlanmalıdır. Yo-

rum, mahkemenin kendi sübjektif değerlerine göre değil, yasama organının özellikle-

rine göre belirlemekle görevli olduğu ratio legis’e dayanmalıdır. Kuvvetler ayrılığı 
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Bu nedenle limited şirkette haklı nedenle bir ortağın ortaklıktan çı-
karılması için genel kurul yapılması zorunluluğu hakkında, doktrinde 
tartışmalı olmakla birlikte TTK m. 640/3 hükmünün genel hükme geti-
rilmiş bir istisna olması nedeni ile genel kurulda karar altına alınmasının 
gerekli olmadığı kanısındayız.27 Limited şirkette ortağın ortaklıktan çı-
karılması için haklı nedenler kanun koyucu tarafından öngörülmemiş 
olup doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. TTK m. 621/1-h tek or-

                                                                                                                                 
ilkesinin dengelenmesi fikri, sadece hukukun geleneksel anlamda yorumlanmasını 

belirlemekle kalmaz, aynı zamanda hukukun yargı oluşturma alanında yorumlanma-

sında alışılagelmiş yöntemlerin belirleyiciliğine yol açar. Bir normun yüzeysel olarak 

açık bir ifadesinin, onun kapsamına girmeyen bir olgusal durumla analoji yoluyla ge-

nişletilmesi veya tersi bir durumda, amaca uygun sınırlama yöntemi uygulanmalıdır. 

Hukukun yorumlanması kesin olarak tarihsel yönelimli olmasa da, prensipte yine de 

yasama organının düzenleyici amacına ve onunla birlikte verilen değer kararlarına 

yöneliktir. Çünkü anayasal norm anlayışının amacı tek başına gerekçelendirilemez. 

Ancak bu amaç yasama organının amaçlarından ortaya çıkarılarak belirlenecektir. 

Yöntemin çağdaş anlayışına göre, amaca uygun sınırlandırma yöntemi, yasama orga-

nının yasal-politik yetkisine izin verilmeyen bir müdahale değil, hukuk yaratma ile 

ilgili izin verilen bir eylemdir. Hukukun bağlayıcı olduğu varsayımının, hâkime, hu-

kuk yaratmasını hukuk kurumlarıyla uyumlu hale getirme talimatı verdiği tartışma-

sızdır. Bununla birlikte, kendi içinde, yargısal karar alma kapsamını temelde dışla-

maz, sadece yasal sınırlarını belirler. Hukukun yorumlanmasında, ifadenin tek başına 

hukuk normunu temsil etmediği, sadece olaylarda anlaşılan ve belirtilen hukuku tem-

sil ettiği fikri rehberlik etmelidir. Gerekli olan, tatmin edici bir sonuca yönelik nor-

matif yapı içinde olgusal olarak doğru karardır. Bunu yaparken, Federal Yüksek 

Mahkeme pragmatik bir yöntem çoğulculuğunu izler ve yorumlamanın bireysel un-

surlarını hiyerarşik bir öncelik sırasına tabi tutmayı özellikle reddeder (Aynı yöndeki 

kararlar için bkz. BGE 114 V 219 E. 3a s. 220, BGE 110 Ib 1, s. 8). Federal Mahke-

me içtihatlarına göre, yasama organı düzenlemesi gereken bir şeyi düzenlememişse 

ve yasanın lafzından veya içeriğinden bir hüküm çıkarılamıyorsa, yasada gerçek bir 

boşluk vardır ve bu yorumlanarak belirlenir (BGE 108 Ib 78 E. 4b s. 82). Öte yandan, 

eğer yasa bir olgunun çözümüne yanıt veriyorsa ancak bu yanıt tatmin edici değilse, 

yani açık ifadenin gerektirdiği olgusal bir durumu kapsamıyorsa, yasanın uygulan-

ması teleolojik olarak savunulamaz görünüyorsa, örtülü ve gerçek bir boşluktan söz 

edilir.” BGE 121 III 219 S. 225. Ayrıca bu konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Çiğ-

dem Kırca, “Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak 

Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion)” (2001) 50(1) AÜHFD, 91-119 102 
27 Bahtiyar özellikle iki ortaklı limited şirkette ortaklardan birinin haklı nedenle çıka-

rılması davasını herhangi bir ortağın açabilmesi için kanun koyucunun bilinçsiz bir 

boşluk yarattığını ve her ortağın haklı nedenle diğer ortağın çıkarılması davasını doğ-

rudan açabilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bahtiyar (n 9) 114 vd. Aynı yönde 

bkz. Çakır (n 18) 256 vd. 



Doç. Dr. Fahri ÖZSUNGUR 

REGESTA Volume: 7 Issue: 1 Year: 2022, p. 99-120 

119 

taklı limited şirket gerçeğine uygun bir düzenleme değildir.28 Diğer ta-
raftan TTK m. 636/3’e göre bir ortak tek başına daha ağır sonuçları olan 
şirketin feshini dava edebilirken haklı bir nedene bağlı ortaklıktan çı-
karma ile ilgili davanın genel kurulun yetkisine zorunlu olarak dahil 
edilmesi adil olmayan sonuçlar ve ticari hayatta tıkanıklıklar doğuracak-
tır. Şirkete ihanet, ortaklar arası güvenin sarsılması, sadakat borcunu 
ihlal, temel borç edimlerinin yerine getirilmemesi, şirket görevlerinin 
yerine getirilmemesi, şirket itibarının zedelenmesi, aksi sözleşme ya da 
genel kurulda karar altına alınmamış (TTK m. 577/1-g; 593/2; 595/1; 
613; 616/2-e; 619/3; 621/1-g; 626) olmak kaydı ile haksız rekabet örnek 
olarak sayılabilir. Son olarak bu davayı kimlerin açabileceği noktasında 
Kanun koyucu tarafından bilinçli bir boşluk bırakılmıştır. Ancak, yuka-
rıda belirttiğimiz ayrıntılı gerekçeler nedeniyle şirketin yetkili organı, 
şirket müdürü veya herhangi bir ortak bu davayı açabilmelidir. 
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