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ÖZET 

FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİ NEDENİYLE LİMİTED ŞİRKET 

GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ SORUNU 

 

Fahri ÖZSUNGUR 

 

Yüksek Lisans Tezi, Özel Hukuk Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Korhan MASTI 

Kasım 2020, 191 sayfa 

 

Bu tez limited şirket genel kurul toplantılarının finansal tabloların müzakeresi 

nedeniyle ertelenmesi sorununu ele almaktadır. Tez, limited şirketlerin anonim 

şirketlere atıfta bulunulmuş olan şirketlerde genel kurulun azlığın çağrı ve öneri hakkı, 

toplantıya çağrı, öneriler, gündem, genel kurul tutanağı, genel kurula yetkisiz katılma, 

hazırlık önlemleri, çağrısız genel kurul konularından esinlenmektedir. Ele alınan konu 

İsviçre, Fransız ve Alman Hukuku düzenlemeleri dikkate alınarak geniş bir çerçevede 

ele alınmıştır. Birinci bölümde limited şirket ve genel kurul, ikinci bölümde finansal 

tabloların finansal ve hukuksal analizi, üçüncü bölümde limited şirket genel kurul 

kararlarının ertelenmesi, dördüncü bölümde limited şirketlerde finansal tabloların 

müzakeresinin ertelenmesinin hüküm ve sonuçları yer almaktadır. Konu başlıkları 

halinde ele alınan konular nitel araştırma yöntemi ile analiz edilmiş ve 

sınıflandırılmıştır. Ortaya konulan önerilerin hukukçular ve akademisyenler için faydalı 

çıktılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Şirketler Hukuku, Konsolide Finansal Tablolar, 

Limited Şirket Genel Kurulu, Toplantının Ertelenmesi 
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ABSTRACT 

THE ISSUE OF DELAYING THE LIMITED COMPANY'S GENERAL 

ASSEMBLY MEETING DUE TO NEGOTIATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS 

 

Fahri ÖZSUNGUR 

 

Master Thesis, Department of Private Law 

Thesis Supervisor: Dr. Ahmet Korhan MASTI 

November 2020, 191 pages 

 

 This thesis deals with the postponement of the limited company general 

assembly meetings due to the negotiation of the financial statements. The thesis is 

inspired by the minority of the general assembly's right to call and suggestions, calls for 

meetings, suggestions, agenda, minutes of the general assembly, unauthorized 

participation in the general assembly, preparatory measures, and general assembly 

without a call in companies where limited liability companies are referred to joint-stock 

companies. The subject is discussed in a broad framework, taking into account the 

Swiss, French, and German Law regulations. In the first section, the limited company 

and the general assembly, the second section includes the financial and legal analysis of 

the financial statements, the third section includes the postponement of the decisions of 

the general assembly of limited companies, and the fourth section includes the 

provisions and consequences of postponing the negotiation of the financial statements in 

limited liability companies. The topics dealt with as subject headings were analyzed and 

classified by the qualitative research method. It is thought that the proposals put forward 

will provide beneficial outcomes for lawyers and academics. 

  

Keywords: Limited Liability Company, Corporate Law, Consolidated Financial 

Statements, Limited Liability Company General Assembly, Postponement of the 

Meeting 
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1 

GİRİŞ 

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6102 sayılı 

TTK, 4721 sayılı TMK’nın ayrılmaz bir parçası olarak ticaret hayatına uygulanmaya 

başlamıştır. Uygulamaların getirdiği sorunlar özellikle limited şirketlerde ortaya 

çıkmaya başlamıştır. TTK m. 573 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan limited şirketlere 

ilişkin hükümler uygulamada özellikle genel kurul toplantılarında kendini 

göstermektedir. Genel kurul toplantıları TTK m. 616 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenlemelerde genel kurulun ertelenmesi halleri düzenlenmemiştir. 

Halbuki, şirket ortaklarının genel kurul toplantılarında görüşülen bazı konuların 

ertelenmesini isteme hakkının olması paydaşlık haklarından kaynaklanmaktadır.  

Paydaşlar limited şirketlerde çoğukez finansal tabloların incelenmesini şirket 

müdürlerinden isteyebileceği gibi bu inceleme çok uzun bir süre alabileceğinden 

inceleme esnasında bir genel kurulun yapılması durumu söz konusu olduğunda genel 

kurul görüşmelerinde bu konunun ele alınması ertelenebilmelidir. Aynı şekilde, genel 

kurulda finansal tabloların görüşülmesi müdürler tarafından toplantı gündemine 

alınması durumunda finansal tabloların incelenmesi o anda veya gündemin 

öğrenilmesinden genel kurulun yapıldığı tarihe kadar mümkün olmayabilir. Diğer 

taraftan finansal verilerin incelenmesinde ortakların hak ve yükümlüllerini etkileyecek 

olayların tespiti de bu inceleme hakkına bağlıdır. İnceleme hakkının genel kurulun 

ertelenmesine hukuk düzenince bağlanması hak kayıplarının önüne geçilmesini 

sağlayabilecektir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde kabul edilmiş, 14.02.2011 

tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten bugüne 

kadar şirketler hukukunda 26/6/2012 tarihli 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 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 

müessesesinin uluslararası ticarette giderek yaygınlaşması yönetimde ve denetimde 

şeffaflığı, hakların adil dağıtımını gerekli kılmıştır. IFRS işletmelerin denetimlerinde 

uygulanması gerekli prensipleri belirlemekte, gerçeğe uygun/ dürüst değer ölçümü (Fair 
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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 antlaşma (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 (Handelsgesetzbuch), Alman Paylı 

Ortaklıklar Kanunu (Aktiengesetz), İsviçre Borçlar Kanunu (Obligationenrecht), Fransız 

Ticaret Kanunu (Code de commerce) şirketler hukukuna ağırlık vererek kurumsal 

yönetim ilkelerini iç hukuklarına başarılı bir şekilde yansıtmışlardır. Bu gelişmeler 

karşısında Türk Şirketler Hukuku da önemli değişikliklere imza atmıştır. Ancak bir 

yandan İsviçre, Fransız ve Alman Şirketler Hukuklarına ait düzenlemelerin iç hukuka 

aktarılması ve uyumlaştırılmasına çalışılırken, diğer taraftan Türk ticaret hayatının 

gereksinim ve farklılıklarına çözüm arayışları da sürmektedir. Bu sorunlardan biri de 

limited şirketlerin anonim şirketlerin kurumsal yapısına yaklaştırılmaya çalışılan organ 

yapılarıdır.  

Limited şirketlerin genel kurullarının anonim şirketlerin finansal denetim ve 

kurumsal yapısına yaklaştırılması günümüzde genel kurul toplantıları ile ilgili sorunları 

çözmeye yetmemektedir. Özellikle kollektif ve komandit şirket yapılarına olan talebin 

azalması ve limited şirketlerin yapılarına olan taleplerin artması genel kurul 

toplantılarına ilişkin sorunları gün yüzüne çıkarmaktadır. Anonim şirketlerle ilgili Türk 

hukukunda toplantıya ilişkin hükümler ayrıntılı olarak açıklanmış, 28481 sayılı ve 

28/11/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile genel kurul iç yönergesi ve 

toplantının yürütülmesine dair açıklayıcı bilgiler sağlanmıştır. Ancak bu gelişmeler, 

anonim şirketin kurumsal yapısına yaklaştırılmaya çalışılan limited şirketler için bir 

çözüm sağlamamaktadır. Özellikle genel kurulun yürütülme şekli, toplantının 

gerçekleştirilmesi, toplantının ertelenmesi konusunda açık hükümlere ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Limited şirketlerin genel kurullarının finansal tablolar ve buna bağlı konuların 

görüşülmesi için ertelenmesini kanun koyucu tarafından öngörülmesi uygulamada 
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yaşanabilecek aksaklıkları ortadan kaldırabilecektir. Literatürde bu konuya ilişkin bir 

araştırmanın olmayışı, konunun henüz yeni oluşu çalışmanın güçlü yanını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı kanun koyucu tarafından öngörülmemiş 

olan limited şirketlerde finansal tablolar ve buna bağlı konuların genel kurulda 

görüşülmesinin bir sonraki genel kurula kadar ertelenmesi hususunun araştırılarak, 

gerekli çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Limited şirketlerde önemli sorunlardan biri 

finansal tabloların müzakeresi ile buna bağlı konular sebebiyle genel kurulun 

ertelenmesi müessesesinin anonim şirketlere benzer şekilde hüküm ifade edip 

etmeyeceği konusudur. Hukuk yazınında, doktrinde ve yargı kararlarında açık olmayan 

bu durum tezin bağlam noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle konu, yabancı ve yerel 

hukuk kuralları, alan yazın araştırması, doktrinel hukuk araştırma yöntemi ve nitel 

araştırma metodu benimsenerek ortaya konulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

LİMİTED ŞİRKET 

1.1. Kavramsal Çerçeve 

İngilizce bir terim olan ve sınırlı anlamına gelen “limited” Avrupa-Amerikan 

hukukunda genel kabul görmüş bir şirket türü olan “limited şirket”in Türk hukuku’na 

dahil edilmesi sonucunda bu adı almıştır.1 Ortakların sınırlı sorumluluklarına vurgu 

yapmak ve ticarette temsil edilen ve eden bir kişiliğin ortaya çıkarılmasındaki 

gereklilikten meydana gelmiştir.2  Limited şirket kavramı köklerini Roma 

Hukuku’ndaki “sınırlılık” ve “kişilik” düşüncesinden almaktadır.3 Kişiler kendi 

aralarında mal ve emeklerini birleştirip şirket kurabilmektedir.4 Roma hukukunda devlet 

ise ayrı bir kişiliğe sahiptir. Roma hukukunun temelinde yatan bireylerin ve devletin 

sorumluluğu esasları şirketlerin ve kişi hukukunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.5   

“Limited” kavramının Türk Hukuku’na geçişinde etkili olan temel neden İngiltere 

ve Amerika ticaretinin tüm dünyada etkili olması ve bu şirket yapısını ingilizce “limited 

coporation” kavramı ile iç hukuklarında tanımalarıdır. Kavramsal olarak Avrupa’da 

diğer ülkelerin iç hukuklarında da Kabul gören bu şirket türü Alman ve İsviçre 

hukukuna göre limited şirketler “Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)”, 

İtalyan Hukuku’nda “Società a responsabilità limitata”, Amerika, Avustralya, Kanada 

ve İngiliz Ticaret Hukuku’nda “Limited liability company”, Fransız Hukuku’nda ise 

“société à responsabilité limitée” olarak adlandırılmaktadır.6 Japonya’da bu kavram 

“Gōdō gaisha” olarak kullanılmaktadır.7 Birbirlerine birçok özellik bakımından yakın 

                                                 
1 John Anthony Crook, Law and life of Rome, Cornell University Press, Michigan 1967, s. 206; Gralf  
Peter Calliess/ Moritz Renner,   Rome Regulations: Commentary, Kluwer Law International BV, 
Netherlands 2020. 
2 H D'Arms John, Commerce and Social Standing in Ancient Rome. Harvard University Press, USA, 
2013. 
3 Samuel Williston, History of the Law of Business Corporations Before 1800. I, Harvard Law Review 
1888, ss. 105-124. 
4 Alan O Sykes, “Regulatory Protectionism and the Law of International Trade”, The University of 
Chicago Law Review, C. 66, S.1, 1999, ss. 1-46.  
5 Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations Romen Foundations of the Civilian Tradition, 
Cape Town: Oxford University Press 1992. 
6 Larry E. Ribstein, An Analysis of the Revised Uniform Limited Liability Company Act, Virginia Law 
and Business Review, C. 3, S. 1, 2008, ss. 35-80; Thomas E. Rutledge/ Lady E. Booth, “The Limited 
Liability Company Act: Understanding Kentucky's New Organizational Option”, Kentucky Law 
Journal, C. 83, S. 1, 1994, ss. 1-121. 
7 Rodney Clark, , The Japanese Company, Japonya, Tuttle Publishing, 2013; Hiroshi Oda, Japanese 
Law, Oxford University Press, Oxford 2012. 
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olan limited şirketler her ülkenin ortak, sermaye, sorumluluk türü, vergilendirme, 

teşvikler, yaptırımlar gibi bazı farklı hukuksal gereklilik ve sonuçlara göre değişiklik 

göstermektedir.8  

Limited şirkette kavramı ortaya koyan iki temel unsudr bulunmaktadır: “sınırlı 

sorumluluk”, “şirket”. Bu iki kavram uluslararası uygulama açısından genel olarak 

ortakların şirketteki payları nisbetinde sorumluluğuna işaret eder. Bu şirketin “sınırlı” 

kavramını içermesi ortakların şirketteki konumlarının “şahıs şirketi”nden uzaklaşan, 

“şirket” kavramını içermesi ise tüzel kişiliğin gerektirdiği kurumsallığa sahip olduğu bir 

yapıyı tanımlar. Şirketin bu özelliği nedeniyle ticaretin kolaylaşması ve olası ticari 

zararlardan dolayı ortakların kişisel varlıklarının korunması amaçlanmaktadır. Bu şirket 

türünün genel özelliklerinin uluslararası standartlarda birbirine yakın oluşunun amacı 

ticaretin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Küresel ekonomi 

açısından limited şirket gibi belirli bir standard sahip şirketlerin ülkelerin iç hukukları 

tarafından Kabul edilmiş olması uluslararası ticaret ve anlaşmalar açısından önemli 

avantajlar sağlamaktadır.9     

 

1.2. Limited Şirketin Tarihsel Gelişimi 

Roma Hukuku’na dayanan tarihi ile limited şirket farklı hukukların etkisi altında 

gelişme göstermektedir. “Societas” adı verilen ikili ticari anlaşmalar adi ortaklıkların 

temelini oluşturmuştur.10 Ticari gelişmelerin uluslararası anlaşmalar vasıtasıyla 

yürütülmesi, ticari oluşumların ve anlaşmaların tüzel kişiliklerin temelini oluşturmaya 

başlamıştır. "Societas omnium bonorum" ve "societas alicuius negotiationis" gibi 

uzlaşmaya dayalı ticari oluşumların şirket türüne temel oluşturan yapılarına Roma 

Hukuku'nda rastlanmaktadır.11 Bu yapılar bireylerin ticari anlaşmalarını karşılıklı ve 

sözleşme ile belirlenmiş belirli bir anlaşma zemini oluşturmuştur. Ancak sorumluluğun 

                                                 
8 Robert W. Hamilton/ Larry E. Ribstein, “Limited Liability and the Real World”, Washington and Lee 
Law Review, C. 54, S. 2, 1997, ss. 687-715; Paul Halpern/ Michael Trebilcock/ Stuart Turnbull, An 
Economic Analysis of Limited Liability in Corporation Law. The University of Toronto Law Journal, C. 
30, S. 2, 1980, ss. 117-150. 
9 Richard L. Parker, “Corporate Benefits Without Corporate Taxation: Limited Liability Company and 
Limited Partnership Solutions to the Choice of Entity Dilemma”, San Diego Law Review, C. 29, S. 3, 
1992, ss. 399-415; , Larissa Rabbiosi/ Grazia D. Santangelo, “Parent company benefits from reverse 
knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs”, Journal of World Business, C. 48, S. 
1, 2013, ss. 160-170; W. M Gazur/ N. M. Goff, “Assessing the Limited Liability Company”, Case 
Western Reserve Law Review, C. 41, S. 2, 1990, ss. 387-501. 
10 Elif Akıncı, “Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı”, İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 76, S. 2, 
2018, ss. 481-502. 
11 Hans Ankum. “Societas Omnium Bonorum and Dos in Classical Roman Law”. Israel Law Review, C. 
29, S. 1-2, 1995, ss. 105-129. 
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bireysel edimler ve anlaşma maddeleri ile sınırlı olması önemli ticari uyuşmazlıkları 

beraberinde getirmekteydi. Roma Hukuku’nun etkileri, bu devletin son bulmasıyla ticari 

anlaşmalarda sınırsız sorumluluk ilkelerini gündeme getirmiştir. Amerika ve Avrupa’da 

ortaya çıkan lobi faaliyetleri, şirketleşmenin esaslı unsurlarını etkin bir şekilde ortaya 

koymuştur.12  

Avrupa’da sanayileşme, üretim unsurlarının artırışı, özellikle 15. Yüzyılda lonca 

düzenindeki ticari örgütlenmeler tüzel kişiliklere sahip şirketlerin yapılarındaki değişimi 

hızlandırmıştır.13 Ticaretin gelişmesi ve bu örgütlenmeler Asya, Avrupa ve Amerika 

kıtası ülkelerinde yerel üreticilerin yasal statüde tüzel kişilikle koruma altına alınmasını 

sağlamıştır.14 Böylece uluslararası ticaret gelişerek bölgesel ekonomi makro ölçekte 

önemli bir gösterge haline gelmiştir.15  

Limited şirketin günümüzdeki sınırlı hukuksal sorumluluk anlayışı 15. Yüzyılda 

İngiliz Hukukunun loncalara tanıdığı sınırlı sorumluluk ile ortaya çıkmış, 1811 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1862’de İngiltere’de, 1863’te Fransa’da, 1892 yılında 

Almanya’da, 1906’da Avusturya’da iç hukuka aktarılmıştır.16 1864 yılından sonra 

sayıları hızla artan limited şirketler başlangıçtaki kuruluş amaçlarını aşmaya başlamış 

ve finansa sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu durum sınırlı 

sorumluluktan kaynaklanan önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu şirket türüne 

olan ilginin ve desteğin nedeni, endüstriyel oluşumların önünü açarak sınırsız 

sorumlulukla ortaya çıkabilecek ticari aksaklıkları engellemekti. Özellikle kürsel 

ölçekte ülke ekonomilerinin gelişme gayreti, yerel üretici ve yatırımcıların ticarete 

yönlenmesini sağlamayı amaçlamaktaydı. Payların devri konusunda iç hukuka aktarılan 

kolaylıklar, sınırlı sorlumlulukla birlikte şirket yönetici ve hissedarlarının girişimlerini 

artırdı. Böylece ticari gelişmeler 19. Yüzyılın sonlarına kadar önemli bir ivme kazandı. 

Ancak borçlarını ödeyemeyen birçok şirket alacaklıları bağlamında 20. Yüzyıl 

başlarında önemli bir krizi beraberinde getirmiştir. Bu krize rağmen varlıklarını 

                                                 
12 Kenneth Sturges, American Chambers of Commerce, New York: Printed for the Department of 
political Science of Williams college, by Moffatt, Yard and Co 1915. 
13 Lucius E. Wilson, Community Leadership: The New Profession, New York, NY: The American 
City Bureau 1919. 
14 Deryck R. Brown, “Sustainability is not about money!: the case of the belize chamber of commerce and 
industry”, Development in Practice, C. 7, S. 2, 1997, ss. 185-189. 
15 Rebecca J. Bennett, “The Logic of Local Business Associations: an Analysis of Voluntary Chambers of 
Commerce”, Journal of Public Policy, C. 15, S. 3, 1996, ss. 251-279. 
16 David Foucaud, “The Impact of the Companies Act of 1862 Extending Limited Liability to the Banking 
and Financial Sector in the English Crisis of 1866”, Revue économique, C. 62, S. 5, 2011, ss. 867-897. 
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sürdüren limited şirketler Avrupa Birliği’nin kurulması ve OECD ile birlikte 

kurumsallaşan bir şirket yapısına kavuşmuştur.17    

İsviçre hukukunda limited şirketler beşinci bölüm 28 inci fasılda “birinci bölüm: 

genel hükümler m. 772- 783”, “ikinci bölüm: ortakların hak ve yükümlülükleri m. 784 - 

m. 803”, “üçüncü bölüm: şirketin organizasyonu m. 804 – 820”, “dördüncü bölüm: 

fesih ve tasfiye m. 821 – 826” ve “beşinci bölüm: sorumluluk m. 827” şeklinde 

düzenlenmiştir.18,19 Aynı Kanunun m. 1160 hükmü ile 16 Aralık 2005 tarihli değişikliğe 

ilişkin geçici hükümlerin dokuzuncu maddesinde de limited şirketlere ilişkin hükümler 

yer almaktadır. Alman Hukuku’nda ise Alman Limited Şirketler Kanunu’nda 

düzenlemeler yer almaktadır.20 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2009/102/EC sayı 

ve 16 Eylül 2009 tarihli Yönergesinde limited şirketlerin en az bir gerçek veya tüzel kişi 

ortağa sahip şirketler olduğunu, tek üyenin şirket genel kurulunun yetkilerini 

kullanabileceğini karar altına almıştır.21 

 

1.3. Türk Hukukunda Limited Şirketin Temel Yapısı ve Özellikleri 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 573/1’e göre limited şirket, bir veya birden 

fazla tüzel veya gerçek kişinin esas sermaye paylarının toplamından oluşan belirli bir 

esas sermaye ile ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir.22 Aynı Kanunun ikinci 

fıkrasına göre limited şirketin ortakları, şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve 

yan edim yükümlülüklerini yerine getirmek ve sadece taahhüt ettikleri esas sermaye 

                                                 
17 Ribstein, s. 35; Richard Johnson, "The Limited Liability Company Act" Florida State University Law 
Review, C. 11, S. 2 (Summer 1983), 1983, ss. 387-406. 
18 İsviçre BK. m. 772/ 1’e göre limited şirket içinde bir veya daha fazla kişinin veya ticaret şirketinin yer 
aldığı kişisel bir limited şirkettir. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches, 2019, https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19110009/201704010000/220.pdf, e.t.: 20/06/2020. 
19 İsviçre BK. m. 775 hükmüne göre bir limited şirket, bir ya da daha fazla tüzel veya gerçek kişi veya 
diğer ticari şirketler tarafından oluşturulabilir. 
20 Anılan Kanun başlığı “Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung” şeklindedir. 
21Anılan Yönerge’de limited şirketin en az bir ortağa sahip olabileceğine ilişkin hüküm şu şekildedir: “A 
private limited liability company may be a singlemember company from the time of its formation, or may 
become one because its shares have come to be held by a single shareholder. Pending the coordination of 
national provisions on the laws relating to groups, Member States may lay down certain special 
provisions and penalties for cases where a natural person is the sole member of several companies or 
where a single-member company or any other legal person is the sole member of a company. The sole 
aim of this power is to take account of the differences which exist in certain national laws. For that 
purpose, Member States may in specific cases lay down restrictions on the use of single-member 
companies or remove the limits on the liabilities of sole members. Member States are free to lay down 
rules to cover the risks that single-member companies may present as a consequence of having single 
members, particularly in order to ensure that the subscribed capital is paid.” EUR-Lex, 2009, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0102&from=EN, e.t.: 14/07/2020. 
22Türk Ticaret Kanunu, 2011, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf, e.t.:20/06/2020. 
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paylarını ödemek yükümlülüğüne sahip olup şirket borçlarından sorumlu değildirler. 

Limited şirket, kanun tarafından yasaklanmamış her türlü ekonomik konu ve amaç için 

kurulabilir (TTK m. 573/3). Limited şirketler TTK m. 124/1’de belirtildiği üzere bir 

ticaret şirketi, TTK m.125/1 gereğince tüzel kişiliği haiz, TTK m.125/2 gereğince TMK 

m. 48’e göre bütün haklardan yararlanabilen ve borçlar üstlenebilen şirketlerdir. Ayrıca 

TTK’nın limited şirketlere özgü hükümleri, hüküm bulunmaması halinde TMK’nın 

tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri, hüküm bulunmaması halinde TBK’nın adi şirkete 

dair hükümleri limited şirketlere uygulanır (TTK m. 126/1).  

 Türk hukukunda limited şirketler temel olarak ortaklar, sermaye ve müdürlerden 

oluşmaktadır. Müdürler kurulu en az bir gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan, birden 

fazla üye olması durumunda bir üyenin başkan olarak atandığı, TTK m. 624’te 

düzenlenmiş olan limited şirket yönetim organıdır.23 Bu husus Fransız Hukuku’nda 3 

Ocak 1994 tarihli 94-1 sayılı kanunla benimsenmiş basitleştirilmiş anonim şirkete 

(Sociéte par action, simplifiée) dair hükümlerle uyumludur.24 Şirketin birden çok 

müdürü olduğunda, genel kurul müdürlerden birini müdürler kurulu başkanı olarak 

atar.25 Müdürler kurulu limited şirketlerin yürütme organıdır. Kurul, anonim şirketlerde 

yönetim kurulunun fonksiyonlarına benzer bir görev ifa etmektedir. Şirketin dışarıya 

karşı temsiline dair kararlar bu kurulda alınmaktadır. Kurul şirket müdürlerinden oluşur. 

Şirketin ortağı olsun ya da olmasın bir müdür genel kurul tarafından kurula başkan 

olarak atanır (TTK m. 624/1). Kurul olarak alınacak kararlarda ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların çözümü için yönetim kuruluna benzer bir yapı ortaya konulmuştur. Bu 

durum TTK m. 624’ ün “Madde hükmünün müdürlerin birden fazla olmaları 

durumunda bunların bir kurul şeklinde işleyiş göstereceği, kurukun yönetim kuruluna 

benzer bir yapıyı öngördüğü, son fıkranın   başkanın oyuna üstünlük tanıdığı, bu oyun 

yönetsel açıdan sorunları çözüp, şirketin işlevsel hale gelmesini sağladığı, ortakların 

öngördüğü başkana ait üstün oyun kanun koyucu tarafından da öngörülmesi gerektiği, 

                                                 
23 Fransız hukukunda tüzel kişinin müdür yetkisine sahip olabileceğine ilişkin hüküm şu şekildedir: Loi 
n°94-1 Art. 262-8:  “Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par 
actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et 
obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant 
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.”; 
Sociéte par action, simplifiée, 2020, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=525CC179324EFD15B9D4FE7F0B994
71C.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000000692245&idArticle=LEGIARTI000006279395&dateTexte
=20200727&categorieLien=id#LEGIARTI000006279395, e.t.: 14/07/2020. 
24 94-1 sayılı kanun 3 Ocak 1994 tarihinde Fransa Resmi Gazetesi’nin (Journal Officiel de la République 
Française) 129 uncu sayfasında yayınlanmıştır.  
25 Mustafa İsmail Kaya, “Limited Şirkette Müdürler Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi”, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 1 , Konya 2014, s. 63.  
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bu yöndeki bir sistemin ise hukuk kurallarına uygun olduğu ve bu konuda doktrinin aynı 

görüşte olduğu” şeklindeki gerekçesinden de açıkça anlaşılmaktadır.26 Başkanın reyine 

üstünlük tanıyan bu yapı, eşit oy durumunda ortaya çıkabilecek olası uyuşmazlıkları 

yönetim kurullarının fonksiyonlarına benzer şekilde çözmek için tasarlanmıştır. 

Limited şirketlerde müdürler TTK m. 623 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.27 

Şirket müdürleri şirket sözleşmesi veya kanun gereğince genel kurulun yetkisine 

girmeyen yönetime dair tüm konularda karar almak ve yürütmek yetkilerine sahiptirler. 

Şirketin müdürlerinden biri veya bir kaçı tüzel kişi olarak atandığı takdirde, tüzel kişi 

kendisi adına hareket edecek bir gerçek kişiyi belirlemek zorundadır. Bu durumda tüzel 

kişinin belirlediği gerçek kişi tüzel kişi müdürün yetkilerini kullanmakla görevli hale 

gelir.  

 Müdürler şirketi hukuksal çevreye karşı temsil eder. Müdürler limited şirketlerde 

iki önemli görevi üstlenirler: yönetim, temsil. Yönetim şirket idaresinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli hukuksal ve fiili eylemlerin yerine getirilmesidir. Şirketin 

organları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, finansal konular, organların işlevselliği, 

örgütün iç düzeninin sağlanması, disiplin ve etik kuralların yerine getirilmesi, dış 

dünyada gerçekleşen değişimlerin örgüt içine uygulanması ve adaptasyon yönetim 

yetkileridir. Temsil ise hukuk dünyasında üçüncü kişilerle olan ilişkide şirket adına 

hareket etme durumudur. Şirketin hukuksal sonuç doğuracak olgulara katılımının 

sağlanması, sözleşmelere imza atma, hukuksal ilişkilerin kabul veya reddi gibi davranış 

ve durumlar temsil yetkileri arasında yer alır.  

 Limited şirketlerde tasfiye TTK m. 643/1’de düzenlenmiştir. Anılan hükme göre 

tasfiye durumunda anonim şirketlere ilişkin hükümler şirket organlarının yetkileri ile 

ilgili uygulama alanı bulmaktadır.28 Anonim şirketlerde tasfiye memurları TTK m. 536 

ilâ 539 maddelerinde düzenlenmiştir. Şirket sözleşmesinde belirtilmediği veya genel 

kurulca bir karar alınmadığı sürece şirketin tasfiyesine dair işlemleri müdürler kurulu 

veya müdürler yerine getirir. Tasfiye memurlarının seçilmesinde şirket ortağı veya 

müdürler kurulu üyesi olma şartı aranmamaktadır. Tasfiye memurları müdürler 

kurulunun veya müdürlerin görevi üstlenmeleri durumu dâhil olmak üzere ticaret 

                                                 
26 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
27 Şirketin müdürlerine ilişkin hükümler İsviçre Borçlar Kanunu m. 809 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir.  
28 Anılan hüküm anonim şirketlere dair hükümlerin, tasfiye usulünde ve tasfiye durumunda şirketin 
organlarına ait yetkiler hakkında uygulanacağını düzenlemiştir. 
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siciline tescil ve ilan ettirilir (TTK m. 536/2).29 Tasfiye memurları şirket ortaklarından, 

üçüncü kişilerden atanabileceği gibi mahkemece de atanabilir. Şirkete atanacak tasfiye 

memurunun Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşim yerinin olması zorunludur 

(TTK m.536/4).30 Tasfiye memurları şirketin tasfiyesine özgü işlemleri yerine 

getirebilir, şirketin aktiflerini satabilirler. TTK m. 539/2 hükmünün gerekçesi “tasfiye 

memurlarnını kural olarak tasfiye maksadıyla sınırlı olarak işlem yapabileeği, aksine 

bir hareket halinde de işlem geçerli olacağı, tasfiye memurlarının şirketi temsil ettikleri 

için şirketin bu işlemle bağlı olduğu, tasfiye amacı dışında yapılan işlemlerin şirketi 

bağlaması kuralının iyiniyetli üçüncü kişileri koruma yaklaşımının bir ürünü olduğu, bu 

prensibin gereği olarak, tasfiye memuru ile işlem yapan kişiler ile ilgili olarak işlemin 

tasfiye amacının dışında olduğunu tasfiye memuru biliyor ya da halin icabı gereği 

bilmemesinin olanaklı olmadığının ispat edilmesi halinde, işlemin şirketi 

bağlamayacağı ve ispat yükünün şirkette olduğu” ifadesini içermektedir.31 Ancak 

önemli miktarda aktiflerin birlikte satışı için genel kurulu gereklidir (TTK m. 538/2).32    

Tasfiye işleri ise TTK m. 540 ilâ 544 maddelerinde düzenlenmiştir. İlk envanter 

ve bilanço, alacaklıların çağrılması, aktiflerin paraya çevrilmesi, şirket borçlarının 

ödenmesi, tasfiye sonucu dağıtma, şirketin tasfiye amacına özgü olarak idare ve temsili 

tasfiye işleri arasındadır. Tasfiye memurlarının sorumlulukları TTK m. 553’e göre tayin 

edilmektedir.33 Kusurları ile ihlal ettikleri ölçüde tasfiye memurları şirket sözleşmesi ve 

kanun gereği yükümlülüklerin ihlali nedeniyle sorumludur. İhlal sonucunda zarar gören 

şirket, pay sahipleri ve şirket alacaklıları ortaya çıkan zarardan dolayı tasfiye memurunu 

                                                 
29 TTK m. 536/2 tasfiye memurlarının yönetim kurulu vasıtasıyla ticaret siciline tescil ve ilan 
ettirileceğini, tasfiyeye dair işlerin yönetim kurulu tarafından yürütülmesi durumunda da bu hükmün 
uygulama alanı bulacağı düzenlemektedir. 
30 TTK m.536/4 temsile yetkili kılınmış olan tasfiye memurlarından en az bir kişinin ikametinin 
Türkiye’de olması ve Türk vatandaşı olması gerektiğini hüküm altına almaktadır. 
31 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
32 Hüküm önemli miktarda aktiflerin toptan satışında genel kurulun kararının zorunlu olduğu, alınacak bu 
kararlara TTK m. 421/3 ve TTK m. 421/4 hükümlerinin uygulanacağını düzenlemektedir.    
33 Bu hüküm şu şekilde düzenlenmiştir: “(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye 
memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, 
(…) (2) hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan 
sorumludurlar. (1)(2) (2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna 
dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde 
makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından 
sorumlu olmazlar. (3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya 
yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe 
gösterilerek geçersiz kılınamaz.” 
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dava edebilirler. Türk hukukunda benimsenen bu sistem İsviçre BK. m. 754’te 

düzenleme alanı bulmuştur.34  

Limited şirketlerde denetçi TTK m. 635’te düzenlenmiştir. Bu hükme göre TTK 

m. 397’nin beş ve altıncı fıkraları haricindeki anonim şirketlerin denetim, denetçi ve 

özel denetime dair hükümleri uygulanır. Anonim şirketlere denetleme TTK m. 397 vd. 

hükümlerinde düzenlenmiştir. Denetçi şirketin finansal tablolarını inceler (TTK m. 

397/1). Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporundaki finansal bilgilerin şirketin 

finansal tabloları ile uyumlu olup olmadığı, gerçeğe uygunluğu denetçi tarafından 

denetlenir. Limited şirketlerde finansal tablolarla ilgili gerçeklik araştırmalarının 

anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanması yasa koyucunun denetime verdiği 

önemi ortaya koymaktadır. Denetime verilen bu önem bütünsel bir yaklaşımı ortaya 

koymaktadır.  

Denetçiler (Revisionsstelle) İsviçre BK. m. 727 vd. maddelerinde, İsviçre TK. m. 

316 vd. maddelerinde düzenlenmektedir.35 İsviçre BK. m. 727/1’e göre halka açık 

şirketler (Publikumsgesellschaften) veya aşağıdaki iki koşulu gerçekleştiren şirketler 

denetçi tarafından olağan denetime tabidir: 

 

a) iki mâli yılda bilanço toplamı 20 milyon İsviçre Frankı’nı geçmesi, 

b) 40 milyon İsviçre Frankı satış geliri, 

c) Yılda ortalama 250 tam zamanlı personel/işçi istihdam etmek.  

 

Azlık (sermayenin en az yüzde onunu temsil eden hissedarların) talep etmesi 

halinde olağan denetim yapılır (İsviçre BK. m. 727/2). Kanuni düzenlemelere göre 

olağan denetime tabi olmayan şirketlerin esas sözleşmeleri yıllık mâli tabloların bir 

denetöi tarafından denetlenmesini öngörebilir. Diğer taraftan, şirket sözleşmesi kanuni 

zorunluluk nedeniyle denetime tabi şirketlerin olağan denetimi ile ilgili mevzuata aykırı 

bir düzenleme öngöremez (İsviçre BK. m. 727/3). İsviçre BK. m. 727a “sınırlı denetimi 

                                                 
34 Anılan hüküm “Yönetim sorumluluğu, yönetim ve tasfiye” başlığı altında düzenlenmiş olup şu 
şekildedir: “1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle mit der Geschäftsführung oder mit der 
Liquidation befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und 
Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige 
Verletzung ihrer Pflichten verursachen. 
2 Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem anderen Organ überträgt, haftet für den von 
diesem verursachten Schaden, sofern er nicht nachweist, dass er bei der Auswahl, Unterrichtung und 
Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.” 
35 Handelsgesetzbuch, 2020, https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html, e.t.: 
03/06/2020. 
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(Eingeschränkte Revision)” düzenlemektedir. Olağan denetime ilişkin hükümlerin 

yerine getirilmemesi durumunda şirketin yıllık hesaplarının bir denetçi tarafından sınırlı 

ölçüde denetlenmesi gerekir.  

Alman Ticaret Hukukuna göre istisna edilen küçük anonim şirketler 6102 sayılı 

TTK’da istisna edilmemiştir.36 Küçük şirketler İsviçre TK. m. 267’de düzenlenmiştir. 

Küçük şirketler aşağıdaki üç özellikten en az ikisini aşmayan şirketlerdir:  

 

a) 6 milyon Euro toplam varlığa sahip;  

b)Kapanış tarihinden önceki on iki ayda 12 milyon Euro satış gerçekleştiren;  

c) Yılda ortalama elli çalışan istihdam eden.  

 

Orta ölçekli şirketler ise, yukarıda belirtilen üç özellikten en az ikisini aşan ve her 

biri aşağıdaki üç özellikten en az ikisini geçmeyen şirketlerdir:  

 

a) Toplam varlıkları 20 milyon Euro olan;  

b)Kapanış tarihinden önceki on iki ayda 40.000.000 Euro satış gerçekleştiren;  

c) Yılda ortalama iki yüz elli çalışan istihdam eden.  

 

Büyük şirketler ise orta ölçekli şirketlerin üç kriterlerinden en az ikisini aşan 

şirketlerdir. İsviçre TK. m. 264d anlamında Sermaye piyasasına yönelik 

(Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft) şirket ise her zaman “büyük şirket” olarak 

kabul edilir. Denetçinin gerçekleştireceği denetim işlemleri şirketin finansal durumu ve 

malvarlığının şeffaf, açık, anlaşılabilir, dürüst, şirketin mevcut durumuna uygun 

olmalıdır (TTK m. 398/1). Anılan işlemde ortaya çıkacak gerçeğe aykırı durumlar 

sebepleriyle birlikte denetçi tarafından raporunda açıklanır.  

Denetçinin yıllık raporlar ve finansal tablolarnın incelenmesinde “dürüst resim 

ilkesi” olarak ifade edilen “dürüst ve adil görünüş (true and fair view)” ilkesi 

geçerlidir.37 Alman şirketlerinin muhasebesinin, gerçek ve adil görüş ilkesine 

                                                 
36 Anılan İsviçre TK. m. 264d hükmü şu şekildedir: “Eine Kapitalgesellschaft ist kapitalmarktorientiert, 
wenn sie einen organisierten Markt im Sinn des § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes durch von 
ihr ausgegebene Wertpapiere im Sinn des § 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch nimmt 
oder die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt beantragt hat.” 
37 David Alexander/Eva Jermakowicz, “A True and Fair View of the Principles/Rules 
Debate”, Abacus, C. 42, S. 2, 2006, s. 138; Dieter Ordelheide, “True and Fair View: A European and a 
German Perspective”, European Accounting Review, C. 2, S. 1, 1993, s. 495; Peter Walton, 
“Introduction: the True and Fair View in British Accounting”, European Accounting Review, C. 2, S. 1, 
1993, s. 50; Christopher Nobes, “The True and fair View Requirement: Impact on and of the Fourth 
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dayanmadığı ve şirketin net varlıkları, finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında 

doğru ve adil bir görüş sağlaması gerektiğine dair prensipler Alman Kurumsal Yönetim 

İlkeleri (Deutscher Corporate Governance Kodex) ile benimsenmiştir. Bu ilke limited 

şirketlerin denetim raporları ve denetim işlemleri için de geçerlidir. 38 6102 sayılı TTK 

m. 398/1’in gerekçesinde “dürüst resim ilkesi” ve “denetim etiği” hakkında “Denetleme 

ve denetçi etiğine ilişkin tanımlamanın kanunda yapılmadığı, meslek mensupları 

tarafından etiğe dair kuralların bilindiğinin varsayıldığı, mesleki etiğin gereklilikleri 

arasında görevin gerekli kıldığı karaktere sahip olma, güvenilir, ahlaki ilke ve 

değerlere uygun olmak, standartlara bağlı olmanın yer aldığı, TTK m. 398’deki 

belirtilen özenin denetçilik ahlâkını ve profesyonelliği gerektirdiği, dürüstçe" ifadesinin 

TTK m. 515’te anılan dürüst resim ilkesi ile ilgili olduğu, bu ifade ile kastedilmek 

istenenin denetlemenin, görevin ve özenin özelliğini açıklamak olduğu” ifadelerine yer 

verilmiştir.39 Dürüst ve adil görünüş ilkesi şirketin finansal tablolarının Türkiye 

Muhasebe Standartları’na göre çıkarılması, finansal tablolardan şirketin yükümlülük, 

faaliyet sonuçları, borç, malvarlığı ve öz kaynaklarının anlaşılması gerektiği, anılan 

tabloların şeffaf, anlaşılabilir, güvenilir, işletmeye uygun olması gerektiği, şirketin 

mevcut durumunu ortaya koyması ile ilgilidir. “Finansal Araçlar” başlıklı Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 7, “Finansal Tabloların Sunuluşu” başlıklı 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 1 bu ilkeyi açıkça ortaya koymaktadır. “Dürüst 

resim ilkesi”ni uygulamaya yönelik ortaya koyan TMS TTK m. 88/5’te TMS’de hüküm 

bulunmayan durumlarda, ilgili oldukları alan dikkate alınarak, belirli alanları 

düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurulların TMS’ye uygun 

olmak kaydı ile kendi alanlarında uygulama alanı bulacak standartlar ile ilgili 

yürürlüğe giren sınırlı düzenlemelerin uygulanacağı, ilgili düzenlemede de hüküm 

olmadığı durumda milletlerarası uygulamada genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin 

uygulama alanı bulacağı hüküm altına alınmıştır.” 6102 sayılı TTK m. 515 inci 
                                                                                                                                               
Directive”, Accounting and Business Research, C. 24, S. 93, 1993, s. 35; David Alexander, “A 
European True and Fair View?”, European Accounting Review, C. 2, S. 1, 1993, s. 18; Sally 
Aisbitt/Christopher Nobes, “The True and Fair View Requirement in Recent National 
Implementations”, Accounting and Business Research, C. 31, S. 2, 2001, s. 85; Karel Van Hulle, “The 
True and Fair View Override in the European Accounting Directives”, European Accounting 
Review, C. 6, S. 4, 1997, s. 712. 
38 Anılan ilke şu şekilde düzenlenmiştir: "Die Rechnungslegung deutscher Unternehmen ist am True-and-
fair-view-Prinzip orientiert und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens." Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, Deutscher Corporate Governance 
Kodex, Strategische Unternehmungsplanung-Strategische Unternehmungsführung, Springer, Berlin, 
Heidelberg 2006, s. 512.  
39 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 20/07/2020. 
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maddenin fıkrasında da belirtildiği üzere bu ilkeye uygun olmayan hüküm ve 

standartları ortaya koyan kişilere bu ilkeye uygun hareket etme görevini TMK m. 2 ve 

İsviçre MK. m. 2’de belirtilen “dürüst davranma ilkesi” gereğince yükler.40 TTK m. 

515’in gerekçesi “Kanun maddesinin Türkiye Muhasebe Standartları m. 88’e göre yıl 

sonu finansal tabloların düzenleneceği, şirketin faaliyet sonuçları, borçları, malvarlığı 

ve yükümlülüklerinin finansal tablolardan anlaşılabileceği, bu tabloların şirketin 

finansal açıdan durumunu gösteren bir resim çerçevesi çizmesi gerektiği, tabloların 

geçmiş yıllarla karşılaştırılabilecek, anlaşılabilecek düzeyde ve tam olması gerektiği, 

şirketin özellik ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiği, dürüst, şeffaf, aslıa uygun ve 

güvenilir olması gerektiğine ilişkin emredici ilkeleri içerdiğini” belirtmektedir. Aynı 

gerekçede “dürüst resim ilkesinin öğreti, IFRS'yi ortaya koyan Türkiye Muhasebe 

Standartları ve mahkeme kararları vasıtasıyla içerik ve prensiplerinin doldurulacağı 

kanuni bir terim ve bir üst hukuk kuralı olduğu, TMK 1 gereğince bu ilkelere uymayan 

ve ilkeleri tam olarak yansıtmayan tablolardan dolayı tabloyu düzenleyenin bunlara 

uygun hareket etmesinin isteneceği” belirtilmiştir.  

Dürüst ve adil görünüş ilkesi TTK m. 349, 351, 375, 397, 398, 515, 516 ncı 

maddelerinin gerekçelerinde açıkça belirtilmiştir.41 Özellikle yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporlarını düzenleyen TTK m. 516 ncı maddede bu ilkenin benimsenmiş 

olması ve TTK m. 610/1’de belirtilen “Limited şirketlere anonim şirketlere dair TTK m. 

514 ilâ 527 nci madde hükümlerinin uygulama alanı bulacağı.” şeklindeki atıf 

nedeniyle finansal tablolarda bu ilke önemini korumaktadır.42 Bunun sebebi limited 

şirketlerde müdürler kurulunun/müdürlerin, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu, 

finansal tablolar ile ilgili şeffaflık, denetlenebilirlik, gerçeğe uygunluk, hesap 

verilebilirlik kriterlerinin yerine getirilmesidir. Devletin ve resmi makamların şirketleri 

sürekli denetim altında tutması ve bu denetimin ticarette serbestiyi etkileyecek düzeyde 

                                                 
40 Ayrıntılı bilgi için bkz. The IFRS Foundation, 2017, https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-
standards/, e.t.: 10/06/2020. 
41 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
42 TTK m. 516: “(1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile 
her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde 
yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin 
gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim 
kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. (2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki 
hususları da içermelidir: a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem 
taşıyan olaylar. b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mâli menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil 
giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar. (3) Hem anonim şirketler hem de 
şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, 
ayrıntılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.” 
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olması beklenemez. Bu nedenle bir şirket içi denetim mekanizması olarak öngörülen bu 

ilkenin limited şirketler için tanınmış olması paydaşlar, devlet ve üçüncü kişiler için 

önemli bir gerekliliktir. 

 

1.4. Limited Şirketin Anonim Şirket ile Benzer ve Farklı Yönleri 

Limited şirket anonim şirket gibi bir ticaret şirketidir. 6102 sayılı TTK m. 

135/1’de “ortak” kavramından anonim şirketler için pay sahiplerinin, limited şirketler 

içinse şahıs şirketleri gibi ortaklarının anlaşılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Aynı madde hükmü “ortaklık payı”nın anonim şirketteki paya, limited şirketlerde ise 

esas sermaye payına işaret etmektedir. Yine, yönetim organı anonim şirketlerde yönetim 

kurulunu, limited şirketlerde ise müdür ya da müdürleri ifade etmektedir (TTK m. 

135/1). 6102 sayılı TTK’da, anonim şirketlerde esas sözleşme limited şirketlerde şirket 

sözleşmesi olarak anılmaktadır.   

Kurucularda asgari sayı bağlamında her iki şirket türü de benzerlik 

göstermektedir. Ancak, limited şirkette azami elli ortak sayısı şirketin ortak sayısını açık 

kanun hükmü ile sınırlamaktadır. Bu sınır anonim şirketlerde TTK m. 330 ile 

çizilmektedir (TTK m. 574/1; TTK m. 338/1; TTK m. 573/1; TTK m. 329/1). Diğer 

taraftan her iki şirkette en önemli farklılık kanun koyucunun anonim şirkette “pay 

sahibi” ve pay, limited şirkette ise “ortak” ve “esas sermaye payları” kavramlarını esas 

almasıdır.  

Limited şirkette asgari sermaye anonim şirkete göre farklıdır.43 Asgari sermaye 

tutarı limited şirketlerde Cumhurbaşkanı tarafından on katına kadar artırılabilecekken, 

anonim şirketlerde Cumhurbaşkanı’na tanınan artırım yetkisinde bir sınır 

öngörülmemiştir (TTK m. 580; TTK m. 332/1).  

Limited şirketin ticari defterleri anonim şirketler gibi kuruluş aşamasında ticaret 

sicilinde tasdik edilir.44 Açılış onayı daha önce noterler vasıtasıyla gerçekleşen bu 

şirketin defter açılış onayı 15/2/2018 tarih ve 7099 sayılı, 10/03/2018 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış olan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesiyle 6102 sayılı TTK 
                                                 
43 Limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10.000,00 Türk Lirası, anonim şirketlerde asgari esas sermaye 
50.000,00 Türk Lirası ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler için asgari sermaye 
tabanı 100.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.  
44 Hasan Abdioğlu/ Ertan Demirkapi/ Münise Erdöl, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul 
Kanunu’na Göre Defterlerin İncelenmesi”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, ss. 91-105, 2014, s. 95. 
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m. 64/3’te yapılan değişiklikle ticaret sicili tarafından gerçekleştirilmektedir. Kuruluşta 

limited şirket sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüğü’nce tasdik edilmesi zorunlu iken 

anonim şirketlere bu konuda noter veya ticaret sicili müdürlüğü huzurunda imzalanması 

kolaylığı sağlanmıştır (TTK m. 575/1; TTK m. 335/1).   

Limited ve anonim şirkette itibari değer birbirinden farklı özellik 

göstermektedir.45 Anonim şirkette itibari değer bağımsız, hak kaynağı fonksiyonuna 

sahip, devredilebilen bir yapıya sahiptir.  İtibari değer limited şirkette şirkete konulan 

sermayenin bir parçasını ifade eder. Bu sermayede paylar diğer paylarla eşit olmak 

zorunda olmamakla birlikte hesaba dayalı işlemlere esas olur. Sermaye anonim şirkette 

paylara bölünmüşken, limited şirket sermayesi hakların tespiti ve kullanımı temelinde 

hesaba dayalı olarak bölünebilir. Böylece ek ve yan ödeme yükümlülükleri 

belirlenebilir, oy hakkının hesabı yapılabilir. İtibari değerle ilgili diğer bir farklılık ise 

limited şirketlerde esas sermaye paylarının itibari değerleri asgari 25,00 Türk Lirası 

olarak belirlenebilmesidir (TTK m. 583/1). Bu değerin altında bir belirleme ise yalnızca 

şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla sınırlıdır. Diğer taraftan anonim şirketlerde 

bu değer asgari bir kuruş ve katları olarak belirlenmiştir (TTK m. 476/1).  

       Limited şirketlerde hamiline yazılı pay senedi çıkarılamazken, anonim 

şirketlerde paylar hamiline çıkarılabilir.46 Limited şirkette esas sermayeye bağlı pay 

senetleri nama yazılı veya bir ispat vesikası olarak senede bağlı olarak düzenlenebilir 

(TTK m. 593/2).47 Bu farklılığın en önemli nedeni her ne kadar kurumsallık bağlamında 

anonim şirkete yaklaştırılmaya çalışılan limited şirketlerde benimsenmiş olan “işveren” 

statüsünün korunmaya çalışılmasıdır.48 Sermaye yapısı ve payların tedavülü ile ilgili 

getirilen düzenlemeler limited şirketin ortaklık yapısının korunmasına ağırlık 

vermektedir. Bu koruma özellikle pay devrinin ticaret siciline tescilinin zorunlu 

kılınması ve aksi şirket sözleşmesinde öngörülmedikçe genel kurulun onayına tabi 

                                                 
45 Hülya Çoştan, “Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazlı Paylar”, Ankara Barosu Dergisi, 
C 2012/4, 2012, s. 80. 
46 Ayşegül Sezgin Huysal, “Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedinin Hukukî Niteliği”, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 1, 2016, ss. 317-346. 
47 Mehmet Sadık ÇAPA, Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi, On İki 
Levha Yayıncılık, İstanbul 2013.  
48 Topaloğlu bir çalışmasında sermaye şirketleri olan limited ve anonim şirketlerin kimliklerinden çok 
şirkete konan sermayenin önemini vurgulamaktadır. Bkz. Mustafa Topaloğlu, “Ortağin Ölümünün Ticaret 
Şirketlerine Etkisi”, Makaleler, http://www.mtopaloglu.av.tr/img/makaleler/ortagin-olumunun-ticaret-
sirketlerine-etkisi-968.pdf, e.t: 19/10/2020, s. 1. 
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tutulmuş olmasıdır (TTK m. 595/2).49 Anonim şirkette bu devir dolaşım ve tedavülde 

kolaylık sağlarken, aynı kolaylık limited şirketlerde bir ispat vesikası ve ortaklıktan 

ayrılma aracı olmaktan öteye gidememektedir.  

Limited ve anonim şirketin genel kurul ve yönetim organları bağlamında da 

önemli farklılıkları bulunmakla birlikte benzer yönleri de bulunmaktadır. Anonim 

şirkette bakanlık temsilcisinin bulundurulma zorunluluğu olan genel kurullarına karşılık 

limited şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anonim 

şirketin yönetim organı yönetim kurulu iken limited şirketlerde şirketin yönetimi 

müdür/müdürlere bırakılmıştır. Kanun metninde “müdürler kurulu” ifadesi ile anonim 

şirketteki bu kurumsal yapıya yaklaşmak amaçlanmaktadır.  

Kanun koyucu, her iki şirket türünün kanun tarafından yasaklanmamış her türlü 

ekonomik konu ve amaç için kurulabileceğini öngörmektedir (TTK m. 573/3; TTK m. 

331/1). Bu öngörü, şirketlerin ticari hayat içinde ekonomik amaçlarla kurulması ve 

ticari güvenin her iki şirket türü içinde sağlanması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.  

Limited şirketlerde intifa senetlerinin çıkarılması ve buna dair sebepler anonim 

şirketler ile benzerdir (TTK m. 584). Limited şirkette ortaklık hakkına belirli bir güç 

kazandırmayı amaçlayan ve “eşit işlem ilkesi”ne dayanan rüçhan hakkı anonim şirketle 

benzerlik göstermektedir (TTK m. 591). Aynı şekilde, limited şirkette intifa ve rehin 

hakkında da anonim şirkete benzer bir yapı sağlanmaya çalışılmıştır (TTK m. 600). 

Limited şirketlerin genel kurul kararlarının sirküler karar şeklinde alınması usulü 

anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının alınması usulüne yaklaşmaktadır (TTK 

m. 617/4). 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri ile devredilemez görev ve yetkilerini 

düzenleyen TTK m. 374 ve 375 hükümleri ile benzerlik taşıyan şirket müdürlerinin 

devredilemez ve vazgeçilemez görevlerini düzenleyen TTK m. 625 hükmü birbirine 

benzerlik göstermektedir. Bir sermaye şirketi olarak limited şirkette denetçi, denetim, ve 

özel denetime dair özellikler anonim şirketin denetleme sistemi ile benzer şekilde 

düzenlenmiştir. Denetim sisteminin anonim ve limited şirkette benzer şekilde 

düzenlenmesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve AET/AT yönergeleri gereğidir. Bu 

yaklaşım, limited şirketlerin denetiminde anonim şirketlere ait prensiplerin 

benimsendiğinin açık bir göstergesidir. Diğer taraftan limited şirkette organsız kalma 

                                                 
49 Hanife Doğrusöz Koşut, “Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının 
Devir Şartları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 1, 
2016, s. 366. 
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durumunda mahkemeden şirketin feshini talep etme yetkisinin ortak ve şirket 

alacaklılarına tanınmış olması da anonim şirkete benzer diğer bir yöndür. 

 

1.5. Limited Şirketlere Uygulanacak Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler 

Kanun koyucu, limited şirketlerin özellikle işletmelerin veya ayınların 

devralınması ve özel menfaatler, ayni sermaye, intifa senetleri, esas sermaye pay 

bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri 

tamamen ödenmemiş payların devri, şirket sözleşmesiyle hazırlık dönemi faizi 

ödenmesi öngörülmesi, finansal tablolar ve yedek akçeler, öneriler, azlığın öneri ve 

çağrı hakkı, gündem, toplantıya çağrı, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, 

yetkisiz katılma, müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamı, yetkinin sınırlandırılması, 

imzaya yetkili olanların belirlenmesi, imza şekli ile bunların tescil ve ilanı, esas 

sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâlleri, şirketin sona ermesinin sonuçları, 

tasfiye usulü ve tasfiyede şirket organlarının yetkileri, belgelerin ve beyanların kanuna 

aykırılığı, sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, değer 

biçilmesinde yolsuzluk, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 

memurlarının sorumluluğu, denetçilerin sorumluluğu, fesih, şirkete karşı borçlanma 

yasağı, müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanması, kâr payı avansı, yönetim kurulu 

kararlarının butlanı, müdürlerin bilgi alma hakları, belgelerin ve beyanların kanuna 

aykırı olması, ödeme yetersizliğinin bilinmesi ve sermaye hakkında yanlış beyanlar, 

değer biçilmesinde yolsuzluk konularında anonim şirketlere atıfta bulunmuştur (Tablo 

1).50  

 

  

                                                 
50 Abdullah Erdoğan, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin 
Hükümlerinin Değerlendirilmesi." Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 17, S. 3, 2013, s. 40. 
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Tablo 1.  

Limited Şirketlere Uygulanacak Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler 

Limited 
Şirketlere 
Ilişkin 
Hükümler 
(TTK) 

Uygulanacak Konu Başlıkları Anonim 
Şirketlere Ilişkin 
Hükümler (TTK) 

578/1 Ayınların veya işletmelerin devralınması, ayni 
sermaye, özel menfaatler 

342; 343; 507/2 

584/1 İntifa senetleri 502-503 
585/1 Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme 

yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri 
tamamen ödenmemiş payların devri* 

344;345 

609/1 Şirket sözleşmesiyle hazırlık dönemi faizi 
ödenmesi öngörülmesi 

510 

610/1 Finansal tablolar ve yedek akçeler 514-527 
617/3 Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, 

gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık 
önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma** 

410-417; 419/1, 
420; 422; 433 

629/1 Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamı, yetkinin 
sınırlandırılması, imzaya yetkili olanların 
belirlenmesi, imza şekli ile bunların tescil ve ilanı 

370-373 

633/1 Borca batık olma ve esas sermayenin kaybı 
hâlleri*** 

376-377 

636/5 Şirketin sona ermesinin sonuçları 533 
643/1-a Tasfiyede şirket organlarının yetkileri ve tasfiye 

usulü 
536-539; 540-544 

644/1-a Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığı 549 
644/1-a Ödeme yetersizliğinin bilinmesi ve sermaye 

hakkında yanlış beyanlar ve  
550 

644/1-a Değer biçilmesinde yolsuzluk 551 
644/1-a Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, 

yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu 
553 

644/1-a Denetçilerin sorumluluğu 554-561 
644/1-b Fesih 353 
644/1-b Şirkete karşı borçlanma yasağı 358 
644/1-b Müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanması 395/2 (1. ve 2. 

cümleler) 
644/1-b Kâr payı avansı 509/3 
644/1-c Yönetim kurulu kararlarının butlanı 391 
644/1-c Müdürlerin bilgi alma hakları 392 
644/1-d Değer biçilmesinde yolsuzluk, beyan ve belgelerin 

kanuna aykırı olması, ödeme yetersizliğinin 
bilinmesi, sermaye hakkında yanlış beyanlar  

549-551; 562/8; 
562/10 

Notlar:  
* Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25’inin tescilden önce ödenmesi şartı limited 
şirketere uygulanmaz (TTK m. 344/1). 
** Bakanlık temsilcisine ilişkin hükümler hariç tutulmuştur. 
*** Ek ödeme yükümlülüğü hakkındaki hükümler saklıdır 
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Anonim şirketlere yapılan atıflar incelendiğinde genel olarak şirketin şeffaflığını 

açığa çıkararak şirketin işleyişine kurumsal bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır. 6102 

sayılı TTK’nın genel gerekçesinde belirtilen “limited şirketler hukukunun AB’ye üye 

devletlerde son elli yıl içinde geniş çapta reforma tâbi tutulduğu, reformun daha çok 

AET yönergeleri bağlamında gerçekleştirildiği,  AET’nin şirketler hukukuna ilişkin 

dördüncü, konsolide yılsonu finansal tabloları hakkındaki yedinci ve denetçilerine 

ilişkin sekizinci yönergelerinin hükümlerinin limited şirketler için de geçerli olması 

nedeniyle, üye devletlerin ulusal hukuklarını anılan yönergeler doğrultusunda 

uyumlaştırdıkları, yine, her üye devlette ortaya çıkan gereksinimler ve her üye devletin 

limited şirketine vermek istediği şeklin bu değişikliklerde rol oynadığı”ifadeleri bu 

durumu açıkça göstermektedir.51 Kanun koyucu finansal tablolar açısından limited 

şirketlere aononim şirketlere ilişkin hükümlerin ve dolayısı ile Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları’nın (International Financial Reporting Standards) 

uygulanmasını öngörmektedir.52 Denetim, finansal konular, azlık hakları gibi konularda 

limited şirkette gerçekleştirilen düzenlemelerle anonim şirkete alternatif bir şirket yapısı 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Hukuksal niteliği farklı ancak şeffaflık ve dürüst resim 

ilkesi gereği anonim şirkete yaklaşan bir şirket türü olan limited şirket Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin izlerini de taşımaktadır.  

Uluslararasılaşan şirketlerin giderek artması, dijitalleşen dünyada ticari 

gelişmelerin farklılaşması kurumsal yönetimi gerekli kılmaktadır.53 Kurumsal yönetim 

ise pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasında şeffaflık ve adilliği 

gerektirmektedir. Paydaşların bilgi edinme, inceleme, hesap sorma hakları şeffaflık 

ilkesinin gereğidir.54 Uluslararasılaşma ve ticari hayatın dijital dönüşüme tabi olması 

yabancı ortaklıkların artmasını sağlamıştır. Bu artış, şirketlerin yönetim organlarının 

yönetimde şefafflık, denetimde dürüstlük, haklarda adil dağıtımı zorunlu kılmıştır. 

 

                                                 
51 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
52 Ray, Ball, "International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for 
investors." Accounting and Business Research, C. 36, S. 1, 2006, s. 6. 
53 Frank Keuper/Henrik A. Schunk (Hrsg.), Internationalisierung deutscher Unternehmen: Strategien, 
Instrumente und Konzepte für den Mittelstand, 1. Auflage, Springer-Verlag, Wiesbaden 2009, s. 527.  
54 Anılan ilkeler G20/OECD Kurumsal Yönetim Prensiplerinin "Pay sahiplerinin hakları ve adil muamele 
ve kilit mülkiyet fonksiyonları (The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership 
functions)" başlığı altında düzenlenmiştir: “The corporate governance framework should protect and 
facilitate the exercise of shareholders’ rights and ensure the equitable treatment of all shareholders, 
including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity to obtain 
effective redress for violation of their rights.”. 
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1.6. Limited Şirkette Genel Kurul 

Limited şirketlerde genel kurul TTK m. 616 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Genel kurul şirketin karar organıdır. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin 

tayin ve azli, topluluk denetçileri ile denetçilerin tayinleri ve azilleri, yılsonu finansal 

tabloların ve yıllık faaliyet raporlarının tasdiki, kâr paylarının dağıtılması, müdürlere 

verilecek ücretlerin tayini ve ibraları, esas sermaye paylarının geçişlerinin tasdiki, 

ortaklıktan 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).55 İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında 

limited şirketlerde “olağan iş” kapsamını aşan tüm eylemlerin genel kurulun onayına 

tabi olduğunu hüküm altına almıştır. Diğer taraftan bazı yetkilerin genel kurulun 

devredilmez yetkisi olması için TTK m. 616/2 gereği şirket sözleşmesinde öngörülmesi 

gerekmektedir.56 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 yasağına aykırı olan 

                                                 
55 BGE 8C_621/2018, 4.6.2.: “Auch bei der deutschen GmbH besorgen die Geschäftsführer die 
Angelegenheiten der GmbH nach den Weisungen der Gesellschafterversammlung und im Rahmen von 
Gesetz und Satzung (§ 37 Abs. 1 GmbHG). Oberstes beschliessendes Organ der GmbH ist die 
Gesellschafterversammlung, in der die Gesamtheit der Gesellschafter repräsentiert ist. Ihre Zuständigkeit 
erstreckt sich - soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes bestimmen - auf alle Angelegenheiten der 
GmbH (§ 45 GmbHG), die nicht in die genuine Zuständigkeit der Geschäftsführung fallen. Die 
Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in der Versammlung (§ 48 Abs. 1 GmbHG). Nichts anderes ergibt 
sich aus der Satzung der B.________ GmbH vom 26. August 2003. Danach bedarf es eines Beschlusses 
der Gesellschafter für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung, 
die Aufnahme von Bankkrediten und sonstigen Krediten und Bürgschaften, für den Erwerb, die 
Veräusserung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Übernahme von 
Versorgungsleistungen, insbesondere Pensionsverpflichtungen sowie für alle Geschäfte, welche die 
Gesellschafter durch Gesellschaftsbeschluss für zustimmungspflichtig erklären (§ 10 Ziff. 5). Die 
Geschäftsführung erstreckt sich dementsprechend auf Handlungen und Rechtsgeschäfte, die der 
gewöhnliche Geschäftsbetrieb mit sich bringt und welche zur Erreichung des Gesellschaftszwecks 
erforderlich erscheinen. Zur Vornahme von Handlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftszweck 
hinausgehen, ist die Zustimmung der Gesellschafterversammlung erforderlich (§ 10 Ziff. 4).” BGE, 2019, 
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-
03-2019-8C_621-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&, e.t.: 13/07/2020.  
56 TTK m. 616/2: “Aşağıda sayılanlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun 
devredilemez yetkileridir: a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile 
müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması. b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım 
haklarının kullanılması hakkında 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 gereken iznin verilmesi. f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde 
öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması.” 
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faaliyetlere verilen onayı yeterli olarak öngörmesi, ortağın şirketten çıkarılmasıdır (TTK 

m. 616/2). Genel kurul bu yetkilerini 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 düzenlenmiştir.57 İsviçre BK. m. 804’te genel kurulun 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 (Ausschliessung vom Stimmrecht), m. 806b’de intifa hakkı (Nutzniessung), 

m. 807’de veto hakkı (Vetorecht), m. 808’de karar alma (Beschlussfassung), m. 808a’da 

oy kullanma (Stichentscheid), m. 808b’de önemli kararlar (Wichtige Beschlüsse), m. 

808c’de genel kurul kararlarına itiraz (Anfechtung von Beschlüssen der 

Gesellschafterversammlung) hükümleri düzenlenmiştir. Genel kurul ile ilgili dikkat 

çeken iki önemli hüküm ise İsviçre BK. m. 801 ve 802’de düzenlenmiştir.  

Yıllık faaliyet raporunun teslimi (Zustellung des Geschäftsberichts) başlığı altında 

düzenlenmiş olan İsviçre BK. m. 801 hükmüne göre yıllık faaliyet ve denetim raporları 

en geç olağan genel kurul toplantısına davetle birlikte teslim edilir.58 Ortaklar, kendileri 

tarafından onaylanan yıllık faaliyet raporunun genel kurul toplantısından sonra 

kendilerine gönderilmesini talep edebilirler. Bilgi alma ve inceleme hakkı (Auskunfts- 

und Einsichtsrecht) başlığı altında düzenlenmiş olan İsviçre BK. m. 802 hükmüne göre 

her ortak, şirketle ilgili tüm konularda müdürlerden/müdürler kurulundan bilgi talep 

edebilir.59 Şirketin denetçisi yoksa, her paydaş şirketle ilgili defter ve belgeleri kısıtlama 

                                                 
57 Peter Forstmoser/ Patrik R. Peyer, “Die Einwirkung der Gesellschafterversammlung auf 
geschäftsführende Entscheide in der GmbH”, SJZ, 2007, C. 103, S. 16/17,  
https://www.nkf.ch/app/uploads/2018/06/PFO_PRP_Einwirkungen-Gesellschafterversammlung.pdf, e.t.: 
13/07/2020. 
58 İsviçre BK. m. 801: “1 Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind den Gesellschaftern 
spätestens zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung zuzustellen. 
2 Die Gesellschafter können verlangen, dass ihnen nach der Gesellschafterversammlung die von ihr 
genehmigte Fassung des Geschäftsberichts zugestellt wird.” 
59 İsviçre BK. m. 802: “1 Jeder Gesellschafter kann von den Geschäftsführern Auskunft über alle 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. 
2 Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so kann jeder Gesellschafter in die Bücher und Akten 
uneingeschränkt Einsicht nehmen. Hat sie eine Revisionsstelle, so besteht ein Recht zur Einsichtnahme 
nur, soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. 
3 Besteht Gefahr, dass der Gesellschafter die erlangten Kenntnisse zum Schaden der Gesellschaft für 
gesellschaftsfremde Zwecke verwendet, so können die Geschäftsführer die Auskunft und die 
Einsichtnahme im erforderlichen Umfang verweigern; auf Antrag des Gesellschafters entscheidet die 
Gesellschafterversammlung. 
4 Verweigert die Gesellschafterversammlung die Auskunft oder die Einsicht ungerechtfertigterweise, so 
ordnet sie das Gericht auf Antrag des Gesellschafters an.” 
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olmaksızın inceleyebilir. Bir denetçisi atanmışsa, sadece meşru bir menfaat gösterilip 

gösterilmediğini denetleme hakkı vardır. Hissedarın şirkete zarar vermek için elde ettiği 

bilgileri şirket dışı amaçlar için kullanma riski varsa, müdürler/müdürler kurulu bilgi 

vermeyi ve gereken ölçüde bilgi ve belgelere erişimi reddedebilir; genel kurul ortağın 

talebi üzerine bu konuda karar verir. Genel kurul makul olmayan bir şekilde bilgi 

vermeyi veya defter ve belgelere erişim sağlamayı reddederse, mahkeme şirket 

ortağının talebi üzerine toplantıyı düzenler.  

 

1.6.1. Genel Kurulun Hukuksal Niteliği 

Genel kurul toplantılarının ertelenmesinin özel olarak düzenlendiği hüküm 

anonim şirketler için TTK m. 420’de öngörülmüştür. Bu hüküm finansal tabloların 

görüşülmesi konusunda azlığa (Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde 

yirmide birini oluşturan pay sahipleri) geniş anlamda denetleme kavramı içinde 

değerlendirilerek toplantının ertelenmesini talep etme hakkını tanımıştır. Azlığa tanınan 

bu hak bu pay sahiplerine tanınan genel kurulu toplantıya çağırma ve gündeme konu 

ekleme istem hakkı (TTK m. 411), anonim şirkette pay sahiplerinin bilgi alma ve 

inceleme hakkı (TTK m. 437), limited şirketlerde şirket ortaklarının bilgi alma ve 

inceleme hakkı (TTK m. 614) ile tutarlıdır.60 Zira bilgi alma ve inceleme hakkı şirket 

organlarının kararı veya şirket sözleşmesi ile kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (TTK m. 

437/6).61 Özellikle limited şirketlerde ortaklık yapısının işveren statüsüne yaklaşması 

bilgi alma ve inceleme hakkının geniş tutulmasını gerektirmektedir.62 Diğer taraftan 

azlık hakkının bu özelliğe bağlı olarak haklarının anonim şirkete yaklaşması gerektiği 

açıktır. Kanunun lafzında TTK m. 420’ye doğrudan bir gönderme yapmamış olması bu 

yasa hükmünün limited şirketlere uygulanmayacağı anlamını taşımaz. bu hükmün 

limited şirketler için de uygulama alanı bulacağına ilişkin önemli kanıtlar tablo 2.’de 

gösterilmektedir.  

 

  

                                                 
60 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 31 N 1, s. 1193. 
61 Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, 12. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2017, s. 305. 
62 Alman ve İsviçre Hukuku’na göre limited şirketin ortakları “işveren” benzeri (arbeitgeberähnlichen 
Stellung der Gesellschafter) bir hukuksal statüye sahiptir (BGE 8C_621 / 2018, 4.6.3.). 
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Tablo 2.  

Finansal Tabloların Ertelenmesi Hükmüne İşaret Eden Kanun Maddeleri 

Limited Şirkete uygulanacak 

hükümler 

Konu başlığı İlgili 

hüküm 

İlgili hüküm metni 

TTK m. 617/3; 414/1; 415 Toplantıya 

çağrı 

TTK m. 

420/1 

“İzleyen toplantı için genel kurul, 

kanunda öngörülen usule 

uyularak toplantıya çağrılır.” 

TTK m. 617/3; 413 Gündem TTK m. 

420/1 

“Finansal tabloların müzakeresi 

ve buna bağlı konular,…” 

TTK m. 617/3; TTK m. 417; 

TTK m. 419 

Hazırlık 

önlemleri 

TTK m. 

420/1; 

TTK m. 

420/2 

“…sermayenin onda birine, halka 

açık şirketlerde yirmide birine 

sahip pay sahiplerinin istemi 

üzerine…”; “…finansal tabloların 

itiraza uğrayan ve tutanağa 

geçmiş bulunan noktaları 

hakkında, ilgililer tarafından, 

dürüst hesap verme ölçüsü 

ilkeleri uyarınca cevap 

verilmemiş olması şarttır.”; genel 

kurulun bir karar almasına gerek 

olmaksızın, toplantı başkanının 

kararıyla bir ay sonraya bırakılır 

TTK m. 617/3; TTK m. 411/1 Azlığın çağrı 

ve öneri 

hakkı 

TTK m. 

420/1 

“…sermayenin onda birine, halka 

açık şirketlerde yirmide birine 

sahip pay sahiplerinin istemi 

üzerine…” 

TTK m. 416/1 Çağrısız 

genel kurul 

TTK m. 

420/1 

“İzleyen toplantı için genel kurul, 

kanunda öngörülen usule 

uyularak toplantıya çağrılır.” 

TTK m. 617/3; TTK m. 422 Tutanak TTK m. 

420/2 

“…finansal tabloların itiraza 

uğrayan ve tutanağa geçmiş 

bulunan noktaları hakkında…” 
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Tablo 2. devamı 

TTK m. 622;  

“a) Pay sahibinin, genel 

kurula katılma, asgari oy, 

dava ve kanundan 

kaynaklanan vazgeçilemez 

nitelikteki haklarını 

sınırlandıran veya ortadan 

kaldıran, b) Pay sahibinin 

bilgi alma, inceleme ve 

denetleme haklarını, kanunen 

izin verilen ölçü dışında 

sınırlandıran kararları 

batıldır.” TTK m. 447 

Genel kurul 

kararlarının 

butlanı ve 

iptali 

TTK m. 

420 

“Finansal tabloların müzakeresi 

ve buna bağlı konular…”; 

“…finansal tabloların 

müzakeresinin tekrar geri 

bırakılmasının istenebilmesi, 

finansal tabloların…” 

TTK m. 610/1; TTK m. 514-

527 

Finansal 

tablolar ve 

yedek akçeler 

TTK m. 

420 

“Finansal tabloların müzakeresi 

ve buna bağlı konular…”; 

“…finansal tabloların 

müzakeresinin tekrar geri 

bırakılmasının istenebilmesi, 

finansal tabloların…” 

 

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere finansal tabloların hazırlanması, genel kurula 

sunulması, azlık hakkı, gündem, tutanak, genel kurul kararlarının butlanı ve iptali 

konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler limited şirketlere uygulanacaktır. Bu 

uygulama alanı limited şirketlerin genel kurul toplantılarının ve finansal tabloları ile 

ilgili hukuksal niteleme ve sonuçlarının anonim şirketlere yaklaştığını göstermektedir.   

Genel kurul toplantılarının ertelenmesi ticaret şirketlerinde özel hukuka bağlı 

hukuki işlemlerdir.63 Bu işlem bir taahhüt veya tasarruf işlemi niteliğinde değildir. Zira 

işlemi yapan kişi veya şirketin aktif veya pasifinde bir değişiklik yaratmaz. Erteleme 

belirli bir amaca dayalı olarak kanun koyucu tarafından hüküm altına alınmıştır. 

Erteleme kararının alınabilmesi azlık tarafından genel kurulda talepte bulunulması 

şartına bağlıdır. Bu ertelemenin sebebinin genel kurulda erteleme talebinde gösterilmesi 

gerekir. Her ne kadar yasada bu konuda kesin sınırları çizilmiş bir hükme rastlanmamış 

                                                 
63 Fahri Özsungur, “Ticaret Şirketlerinde Genel Kurul Yapılmamasının Hukuki ve Cezai Yaptırımları”, 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, Ankara 2014, s. 121.  
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olsa da genel kurulum hangi konu hakkında erteleme talebinde bulunulduğu konusunda 

açıklama isteme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle esasen ertelemenin sebebi finansal 

tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesidir.  

Genel kurulun başka bir nedenden ertelenmesi talebinde TTK m. 420 hükmü 

uygulama alanı bulamayacaktır. Bu yönüyle genel kurulun ertelenmesi sebebe bağlı 

işlemlere yaklaşmaktadır. Diğer taraftan genel kurulun ertelenmesi bir karar niteliğinde 

olduğundan bir edim yükümlülüğü doğurmaz. Azınlığın erteleme talebinde bulunması, 

toplantı başkanının karar verme yükümlülüğünü doğururken bu karar talep edene karşı 

yerine getirilmez. Tüm ortakları ilgilendiren bu karar ivazlı ve ivazsız işlemlerden bu 

yönüyle ayrılır. Son olarak erteleme kararı bir genel kurulda alınan karar niteliğinde 

olduğundan tek taraflı hukuki işlemlere yaklaşır. Ancak ortakların talepleri 

doğrultusunda ortaya çıkan bir karar olmakla da çok taraflı hukuki işlemlere yaklaşır. 

Tek ortaklı ve aynı ortağın şirket müdürü olduğu şirketlerde alınacak kararlarda genel 

kurul gündeminin oluşturulması, oylamanın yapılması işlemlerinin tamamı 

düşünüldüğünde kaynağı tek ortaktan çıkan genel kurul kararlarının kendine özel bir 

hukuksal bir yapısının olduğu söylenebilir.    

Azlığın erteleme talebine rağmen toplantıya devam edilmesi, talebin toplantı 

başkanınca reddedilmesi, talebin genel kurulun onayına sunulması halinde genel 

kurulun akıbeti ise tartışmalıdır. Pulaşlı, azlığın erteleme talebine rağmen toplantının 

devam ettirilmesi ve erteleme kararı vermeden sonlandırılması işleminin “iptal 

edilebilirlik” yaptırımına bağlı olduğu görüşündedir.64 Yazar, bu hakkın bir talep hakkı 

olduğu ve açılacak bir iptal davasına konu edilebileceğini savunmaktadır.65  

Ancak, esasen bu hak bir talep hakkını içerse de azlık için finansal tabloları 

incelemesine olanak tanımak ve buna bağlı konularda ortaklıktan doğan haklarını 

kullanabileceği bir azlık hakkıdır. Zira talep üzerine ertelemenin zorunluluk unsurunu 

taşıyor olması ve kanun koyucu tarafından bu hususun emredici şekilde düzenlenmiş 

olması bu azlık hakkına verilen önemi açıkça göstermektedir.  

Diğer taraftan kanun koyucu “toplantının ertelenmesi” başlığı altında düzenlediği 

bu azlık hakkı ile ilgili TTK m. 420/2 ile ikinci kez erteleme hakkına da olanak 

sağlamaktadır. Bir kez görüşülmesi geri bırakılan bir karar ikinci kez belirli bir şarta 

bağlı olsa bile (ilgililer tarafından dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap 

                                                 
64 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 28, s. 1560. 
65 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 28, s. 1560. aynı görüş için bkz. Oruç Hami Şener, Teorik ve 
Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, s. 467. 
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verilmemiş olması şartı) yeniden ertelenmesinin azlık lehine olanak tanınmış olması, 

üstelik erteleme kararının genel kurulun yetkisine verilmeden toplantı başkanınca resen 

gözetilip karar altına alınması gerektiği yönünde emredici bir hükmün kanun koyucu 

tarafından öngörülmüş olması azlık hakkına verilen önemi ortaya koymaktadır. Bu 

önem azlık hakkının, belirli bir ekseriyete sahip ortaklık hakkına bazı haklarda üstünlük 

sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bu nedenle somut olayın niteliğine göre bu hakkı sınırlandıran veya ortadan 

kaldıran nitelikteki, pay sahibinin bu finansal tablolar ve buna bağlı konulara dair bilgi 

alma, inceleme ve denetleme haklarını kanunen izin verilen ölçü dışında 

sınırlandırmaya yönelik genel kurul kararlarının butlanla batıl olduğunu düşünmek 

gerekir (TTK m. 447; TTK m. 622/1; İsviçre BK. m. 706b). Diğer taraftan, genel kurul 

kararlarının aktif bir kararın yanısıra sessiz kalmak, yok saymak, talebi reddetmek 

şeklinde de gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bir olgu veya talep hakkında genel 

kurul veya toplantı başkanı aktif bir karar vermekten kaçınabilmektedir. 

 

1.6.1.1. Gündemin Belirlenmesi 

Gündemi belirleme yetkisi, toplantıya çağırmaya yetkili olan kişiye aittir (TTK m. 

413/1). Kanuni istisnalar saklı kalmak kaydı ile gündemde olmayan konuların genel 

kurulda müzakere edilebilmesi ve karara bağlanabilmesi mümkün değildir (TTK m. 

413/2). Gündeme bağlılık ilkesini ortaya koyan bu hüküm TTK m. 364’te de 

belirtilmiştir. Kural, bir yönetim kurulu üyesinin görevinde gerçekleştirilecek 

değişikliğin genel kurul gündeminde yer almasıdır.66 Ancak, haklı nedenlerin varlığı 

halinde yönetim kurulu üyeleri görevden alınabilecektir. Gündeme bağlılık kuralına 

getirilen bu istisna kötü yönetim, yolsuzluk, görevin gerektirdiği yükümlülükleri yerine 

getirmede yetersizlik, bağlılık yükümlülüğünün ihlali, farklı görevleri nedeniyle 

yönetim görevinin ifasında yaşanan güçlük gibi sebeplerle uygulanabilir. Gündeme 

bağlılık kuralını ortadan kaldıracak nitelikte bir uygulama objektif bir sebebe 

dayanmalıdır. Yine, TTK m. 416/2’ye göre çağrısız olarak toplanan genel kurulda 

gündeme bağlılık kuralına uyulmaksızın gündeme madde eklenebilir. Şirket sözleşmesi, 

ortakların tamamının oybirliği iradesini hiçe sayacak bir düzenleme öngörerek çağrısız 

toplantıda gündeme madde ekleme yetkisini engelleyemez.     

                                                 
66 Mustafa İsmail Kaya, "Limited Şirkette Müdürler Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi", Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 1, 2014, s. 87. 
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Kanun koyucu yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin 

seçimini yılsonu finansal tabloların müzakeresine ilişkin maddeyle ilgili saymıştır (TTK 

m. 413/3). Bu yetkinin kanun koyucu tarafından genel kurula verilmiş olması, özellikle 

finansal açıdan faaliyetleri ve elde edilen yönetsel sonuçları beğenilmeyen yönetim 

organı üyelerinin görevden alınabilmeleri ve yerlerine yenilerinin getirilmelerine olanak 

sağlamak, bu yöndeki fiili tartışmaları sona erdirmektir. Yönetim organı bir yıl içinde 

şirketin rekabet gücünü azaltıcı eylemlerde bulunmuş, finansal açıdan yönetimde 

faydasız ve hatta zarara neden olan çıktılara neden olabilir. Bu durum finansal 

tablolardan ve yıllık faaliyet raporlarından anlaşılabilir. 

 

1.6.1.2. Toplantıya Çağrı 

Toplantıya çağrının şirket sözleşmesinde öngörülmüş olabilir. Bu şeklin hukuka 

aykırı olmamak kaydı ile gerçekleştirilmesi yanında şirketin internet sitesi ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir 

(TTK m. 414/1). Çağrı toplantı günü, gündem ve ilanın yayımlandığı veya 

yayımlanacağı gazeteler şirket ortağı tüzel ya da gerçek kişilere toplantı tarihinden en az 

on beş gün önce iadeli taahhütlü mektupla yapılmak zorundadır. Şirket sözleşmesi bu 

süreyi on güne kadar kısaltabilir veya uzatabilir. İadeli taahhütlü mektup şartı asgari 

şartı ortaya koymaktadır. Noter, kayıtlı elektronik posta gibi alıcı ve göndericinin 

haklarını koruyan, bilgi güvenliğine sahip, kişisel verilerin güvenliğini sağlayan, resmi 

denetim altında olan ve kanıtlanabilir araçlara yapılan bildirimler de bu asgari şartı 

sağlamalıdır. 

Noterden onaylanmış hisse devri sözleşmesi ile payını devretmiş ve genel/ortaklar 

kurulunda onaylanmış bir ortağın genel kurula katılma hakkı bulunmaktadır (TTK m. 

595/2). Ancak, şirket sözleşmesi aksini öngörmemişse ve genel kurul bu devri 

onaylamamışsa, sözleşme askıda kalacağından payı devralan ortak genel kurul 

toplantısına katılma hakkına sahip olmayacaktır. Diğer taraftan, şirket sözleşmesi genel 

kurulun onay şartını aramadığı durumlarda noterden yapılan hisse devri sözleşmesi ile 

ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenmiş olan payı devralan ortak genel 

kurulda oy kullanmaya hak kazanabilecektir (TTK m. 593/2). Ancak bunun için şirket 

pay defterine devralan ortağı TTK m. 594/2 gereğince pay defterine kaydetmelidir. 

Limited şirket genel kurulu müdürler kurulu ve müdürler tarafından çağrılır (TTK 

m. 617/3; TTK m. 410/1). Her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay 
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içinde olağan genel kurul toplantısı yapılır. Şirket sözleşmesinde bu yönde bir hüküm 

bulunması, azılığın çağrı hakkını kullanması ve gerektiğinde şirket olağanüstü 

toplanabilir. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatmamış veya on güne kadar kısaltmamışsa 

toplantı gününden en az onbeş gün önce bu çağrı gerçekleştirilir. Bu süre İsviçre 

Hukukunda yirmi gün, Alman Hukuku’nda ise bir hafta olarak belirlenmiştir (İsviçre 

BK. m. 805/ 3; ALŞK m. 51/ 1).67  

Şirket müdürü süresi dolmuş olsa bile genel kurulu toplantıya çağırabilir. Yine 

tasfiye memurları, görevlerini ilgilendiren konularla sınırlı olarak genel kurulu 

toplantıya çağırma yetkisine sahiptir (TTK m. 617/3; TTK m. 410/1). Tasfiye 

memurlarının genel kurulu toplantıya çağrı bağlamındaki görevleri ile ilgili sınırlı 

yetkileri nedeniyle, şirketin müdürler kurulu veya müdürleri genel kurulu toplantıya 

çağırmaya yetkilidir. Bu nedenle tasfiye durumunda şirketin tasfiye memuru ve 

müdürlerden oluşan ikili bir yönetim işlevine sahip olduğu söylenebilir. Bu durum 

şirketin feshi ile ortaya çıkan finansal ve hukuksal durumdan dolayı kurumsal açıdan 

daha denetlenebilir bir yapı oluşturulmaya çalışılmasıdır. Ancak bu durum tasfiyeye 

girişte şirket müdürlerinin süresinin sona ermesi nedeniyle tasfiye memuru 

atanamayacağı anlamını taşımamaktadır. Zira kanun koyucu TTK m. 617/3 yollaması 

ile TTK m. 410/1’deki “…süresi dolmuş olsa bile” ifadesi müdürlerin yetki sürelerinin 

sona ermesinin toplantıya çağrı için bir kıstas olmadığını açıkça ortaya koymuştur. TTK 

m. 643/1-a yollaması ile tasfiye usulü ve tasfiyede şirket organlarının yetkilerini 

düzenleyen 536-539; 540-544 üncü hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Şirket 

sözleşmesi veya genel kurul kararı ile tasfiye memuru atanmadığı durumlarda, tasfiye 

şirketin müdürleri veya müdürler kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlerini 

yürütecek kişiler şirket müdürleri tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir (TTK 

m. 536/2; TSY m. 104/1; TSY m. 86-89).  

Müdürler kurulu toplanamıyor, şirket müdürü görevini yerine getirmiyor, müdüre 

ulaşılamıyorsa ortaklardan her biri mahkemeye başvurarak genel kurulun toplanması 

için toplantıya çağrı izni alabilir. Buradaki en önemli kıstas müdürler kurulunun 

toplanamamasının süreklilik kriterine tabi olmasıdır. Eğer müdürler kurulu 

toplantılarında bazı aksaklıklar yaşanmasına ragmen toplanabiliyor, şirket müdürü şehir 

dışı veya yurtdışı seyahatleri nedeniyle genel kurulu toplantıya çağırmada gecikme 

                                                 
67 Florian S. Jörg/Oliver Arter, Das Recht der Schweizerischen Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH), Stämpfli Verlag, Bern 2015, ss. 361-362. 
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yaşanıyorsa, bu durum şirketin finansal ve hukuksal durumunun aciliyeti dışında 

mahkemeye başvurmak için yeterli bir sebep değildir.  

Genel kurulu toplantıya çağırmak için mahkemeye başvurmada diğer bir sebep ise 

toplantı nisabının oluşmasına imkan olmamasıdır. Şirket müdürlerinin müşterek yetkiye 

sahip olmaları veya birden fazla müdürden oluşan müdürler kurulunda bu müşterek 

yetkinin belirli kişilere bağlı olması durumunda müştereken yetkili olan müdürlere 

ulaşılamama durumunda da genel kurul çağrısı için mahkemeye başvurulabilir. Ancak 

bu şartın gerçekleşmesi toplantı nisabının oluşmasına imkan olmaması veya toplantı 

nisabının mevcut olmamasıdır. Buradaki “imkan olmama” ifadesi kanun koyucu 

tarafından durumun önemini ortaya koymak için getirilmiştir (TTK m. 410/2). Bu 

nedenle geçici olarak toplantı nisabının oluşmaması, müşterek yetkili diğer şirket 

müdürünün toplantı çağrısına geçici olarak katılamaması ve genel kurulun 

gecikmesinde şirketin önemli bir zarara uğramaması, şirket ortağının başvuru için 

kanıtlanmış haklı ve acil bir gerekçesinin olmaması durumlarında şirket ortağı çağrı için 

mahkemeye başvuramamalıdır. Ancak, finansal tablolarda manipülatif işlemlerin tespiti, 

şirketin borçlanmalarındaki önemli gelişmeler, şirketin müdür ya da müdürleri ile ilgili 

şirket aleyhine gelişen durumlarda, gecikmenin yaratacağı zararların şirketin mâli ve 

hukuksal durumunu etkileyeceği durumlarda ortağın mahkemeye başvuru hakkı 

olmalıdır. 

 

1.6.1.3. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahiplerinin Belirlenmesi 

Genel kurul toplantılarını hazırlamak ve yürütmekle şirket müdürleri görevlidir. 

Bu görev müdürlerin devredilmez görevleri arasındadır (TTK m. 625/1-g; İsviçre BK. 

m. 810/ 6; ALŞK m. 49/ 1).68  “Toplantıya çağrı” hakkında kanun koyucu TTK m. 

617/3 ile anonim şirketlere atıfta bulunmuştur. Limited şirketlerde “çağrı” genel kurulun 

toplanması üst başlığı altında düzenlenmiş ve şirket genel kurulunu müdürlerin 

çağıracağını hüküm altına almıştır (TTK m. 617/1). Ayrıca müdürler, limited şirketlerde 

kanunun genel kurula yetki vermediği tüm konularda açıkça yetkili olduğunu hükme 

bağlamıştır (TTK m. 625/1).  

                                                 
68 Ulrich Stache, GmbH Recht, Einberufung der Gesellschafterversammlung,Springer Gabler, 
Wiesbaden 2018, ss. 111-116; Holger Altmeppen, Einberufung der Gesellschafterversammlung einer 
GmbH auf Verlangen der Minderheit, Walter Bayer, Elisabeth Koch (Ed.) Gesellschafterversammlung 
und Beschlussfassung bei GmbH und GmbH & Co. KG, Band 50, 1. Auflage, Nomos Verlag 2018, ss. 
41 - 52. 
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Anonim şirketlerde “çağrı” TTK m. 410 ilâ 416 ncı maddeleri düzenlemektedir. 

Bu nedenle, limited şirketlerde hüküm bulunmayan, ancak anonim şirketlere ilişkin bu 

madde metinlerde bulunan hükümler Bakanlık temsilcisine dair hükümler hariç 

uygulama alanı bulacaktır (TTK m. 617/3).  Bu nedenle açıkça konu başlığı yazılı 

olmasa da genel kurula katılmaya yetikili olan pay sahiplerinin belirlenmesinde 

özellikle “hazır bulunanlar listesi” limited şirketler için uygulama alanı bulabilecektir 

(TTK m. 415/1).  

Genel kurulu çağırma, toplantıyı hazırlama ve yürütmekle görevli olan limited 

şirket müdürleri, genel kurula katılacak ortakları da pay defterinden belirleyerek hazır 

bulunanlar listesini hazırlamaya yetkilidir. Diğer taraftan, çağrının hak sahibi ortaklara 

yapılabilmesi ve toplantıda oy kullanmaya olanak tanınabilmesi bu listenin 

hazırlanmasına bağlıdır. Temsilen oy kullanacak ortakların temsil yetkileri, pay 

sahipliğini ispatlayan belge ve genel kurul onaylarının incelenmesi, genel kurula 

katılmaya yetkili ortakların belirlenmesi şirket müdürlerinin yetki alanındadır. Bu yetki 

genel kurulun yürütülmesinin sıhhatini etkileyecek önemli unsurlardır. 

 

1.6.1.4. Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi 

Genel kurulda hazır bulunanların listesi oy haklarını belirlemeye yönelik olup 

hazırlık önlemlerindendir. Anonim şirketlerde hazır bulunanlar listesi TTK m. 417’de 

düzenlenmiştir.69 Genel kurula katılabilecek pay sahipleri, pay oranlarını, pay 

sahiplerinin oy kullanma durumlarını belirler.  

                                                 
69 Anılan hüküm şu şekildedir:  
“(1) Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek 
kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay 
sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler.  
(2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini 
düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay 
defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır. 
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi, 
yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde 
bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip 
oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar 
veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluya katılacakların imza yerleri gösterilir. (4) Genel 
kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. (5) Sermaye Piyasası 
Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün 
ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.” 
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Limited şirketlerde şirket müdürleri genel kurul toplantılarını hazırlar ve genel 

kurul kararlarını yürütür (TTK m. 625/1-g; İsviçre BK. m. 810/ 6; ALŞK m. 49/1).70 

Şirketin müdürleri kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki 

vermediği tüm konularda yetkili ve görevlidirler (TTK m. 625/1). Diğer taraftan genel 

kurulu toplantıya çağırmaya şirket müdürleri yetkilidir (TTK m. 617/1). Oy haklarını 

belirlemeye yönelik şirket müdürlerinin işlemlerinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar 

genel kurul toplantısının toplantı başkanı tarafından ertelenmesine neden olabilir. 

Ayrıca, hazırda bulunanlar listesinin hazırlığının TTK m. 617/3 yollaması ile hazırlık 

önlemleri yani oy haklarını belirlemeye yönelik bir işlem olduğu kâbul edilmelidir. 

 

1.6.1.5. Toplantı Başkanlığı 

Genel kurulda toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetir. Bu kişi, esas 

sözleşmede tersine bir düzenleme olmadığı sürece genel kurul vasıtasıyla pay sahibi 

olma şartına bakılmaksızın seçilir. Başkan toplantının yönetilmesi görevini üstlenir. 

Başkan gerekli gördüğünde oy toplama memuru ve tutanak yazmanı seçerek başkanlık 

yönetimini oluşturur. Gerekli görüldüğünde başkan yardımcısı da seçilebilir (TTK m. 

419/1). Toplantı başkanlığı İsviçre BK’da doğrudan düzenlenmemiş olmakla birlikte 

toplantı başkanına (Vorsitzende) işaret eden hükümler bulunmaktadır.71 Özellikle 

                                                 
70 İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki m. 810 hükmü “müdürlerin görev ve yetkileri (Aufgaben der 
Geschäftsführer)” başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir:  
“1 Die Geschäftsführer sind zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz oder Statuten der 
Gesellschafterversammlung zugewiesen sind. 
2 Unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen haben die Geschäftsführer folgende unübertragbare 
und unentziehbare Aufgaben: 
1.die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen; 
2.die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und Statuten; 
3.die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern 
diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist; 
4.die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäftsführung übertragen sind, namentlich im 
Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 
5.die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung, Jahresbericht und gegebenenfalls 
Konzernrechnung); 
6.die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung sowie die Ausführung ihrer Beschlüsse; 
7.die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung. 
3 Wer den Vorsitz der Geschäftsführung innehat, beziehungsweise der einzige Geschäftsführer hat 
folgende Aufgaben: 
1.die Einberufung und Leitung der Gesellschafterversammlung; 
2.Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern; 
3.die Sicherstellung der erforderlichen Anmeldungen beim Handelsregister.” 
71 Bkz., İsviçre BK. m. 689e/ 2, 713, 808a, 809/ 4, 958/ 3; Ayrıntılı bilgi için bkz., Hasan Pulaşlı, İsviçre 
Alman Hukuku ile Karşılaştırmalı, Notlu ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Ticari 
Mevzuat, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, , s. 229; Lipp Lorenz, Art. 958 OR, Vito Roberto/Hans Rudolf 
Trüeb (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 778 – 1186 OR, 3. Aufl., Zürich 
2016, ss. 591 – 595;  Wolfgang Schön, Eine Zukunft für das Maßgeblichkeitsprinzip, Wolfgang Schön 
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İsviçre BK. m. 809/ 3 müdürler kuruluna yaklaşsa da “başkanlık” ifadesi ile genel 

kurulun idaresini de bu kapsama almaktadır.72 Diğer taraftan Alman Hukuku’nda 

toplantı başkanı (Versammlungsleiter) APOK m. 118/ 4, APOK m. 130/ 2-3, APOK m. 

131/ 2 hükümlerinde düzenlenmiştir.  

Limited şirketlerde genel kurul toplantılarını yürütmekle şirket müdürleri 

görevlidir (TTK m. 625/1-g; İsviçre BK. m. 810/ 2-6; ALŞK m. 49/1). Ancak 

müdürlerin birden fazla olmaları durumunda toplantıyı nasıl yürütecekleri ve hazırlık 

önlemlerini kimin alacağı konularında bir açıklık yoktur. TTK m. 624 şirket 

müdürlerinin birden fazla olmaları durumunda işleyişin bir kurul şeklinde 

ilerleyebileceği hükmünü öngörmektedir.  

Müdürler kurulu başkanı olarak seçilecek kişi genel kurul toplantısını çağrı ve 

yürütme konusunda yetkilidir. Genel kurulun aksine bir karar almadığı veya şirket 

sözleşmesi farklı bir düzenleme öngörmediği hallerde müdürler kurulu başkanı gerekli 

ilanları ve açıklamaları yapmaya da yetkilidir (TTK m. 624/2). Bu nedenle hazırlık 

önlemlerini almak ve toplantının yürütülmesinde başkanlık görevinin üstlenilmesi şirket 

müdürlerinin yetkisindedir. Ancak genel kurul bunun aksine olarak toplantı başkanını 

şirket müdürleri dışından belirleyebilir.  

Toplantı başkanının tayini ve toplantı yönetiminde seçilecek oy toplama memuru 

ve tutanak yazmanının seçilmesi gündem maddelerinin görüşülmesinden önce 

gerçekleştirilir. Toplantı başkanı çağrı usulü, toplantı nisabı, pay sahipliği hakları, 

temsilcilerin tespiti, vekaletin geçerliliği gibi toplantı gün ve saatinde ancak toplantı 

görüşmelerinden hemen önce toplantı başkanınca değerlendirilir. Limited şirketlerde 

şirket müdürü bu hazırlık önlemlerini yerine getirmeye yetkilidir. Bu işlemlerin hazırlık 

işlemi olmasının nedeni henüz gündemin görüşülmesine geçilmemiş olmasıdır. Böylece 

gündemin görüşülmesi ve toplantının başlatılmasında toplantı başkanı önemli bir 

hazırlık önlemi alma rolü oynar. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması her ne 

kadar toplantı içinde gerçekleşse de alınacak kararların toplantının yönetimine bağlı 

olması toplantı başkanlığı oluşumunu bir hazırlık önlemi niteliğindedir. Bu durumda 

toplantı resmen başlamış, ancak karar almaya yönelik görüşmeler henüz başlamamıştır 

(Tablo 3). Böylece toplantı başkanı şirket müdürü veya müdürler kurulu başkanının oy 
                                                                                                                                               
(Hrsg.), Steuerliche Maßgeblichkeit in Deutschland und Europa, Köln 2005, ss. 1–146; Markus R. 
Neuhaus/Jörg Blättler, Art. 961 OR, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (Hrsg.), Basler 
Kommentar, Obligationenrecht II, 4. Auflage, Basel 2012, ss. 2316–2318; Markus R. Neuhaus / Daniel 
Suter, Art. 958 OR, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (Hrsg.), Basler Kommentar, 
Obligationenrecht II, Art. 530–964 OR, 5. Aufl., Basel 2016, ss. 2500 – 2504. 
72 BGE 4A_206 / 2013, 3.3. 



34 

haklarını belirlemeye yönelik tespitlerini kanuna aykırılık yönünden inceleyerek 

toplantının esas ve hukuksal bağlamda iç düzenini sağlar.73 Böylece genel kurulun dört 

önemli safhadan oluştuğunu söylemek mümkündür: toplantıya hazırlık; müzakerelere 

hazırlık; müzakereler; karar (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1. Limited şirketlerde genel kurul süreç şeması 

 

Şekil 1’de görüleceği üzere genel kurul toplantıları toplantıya hazırlık, 

müzakerelere hazırlık, müzakereler ve karar aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar 

genel kurulun gerçekleşmesinde ana faktörleri oluşturmaktadır. Aşamalardaki bozukluk 

genel kurulun ertelenmesi, butlanı veya iptaline neden olabilir.  

 
  

                                                 
73 Manuel Steiner, “Der Aufsichtsrat bei der GmbH und die Anfechtung von Beschlüssen der 
Generalversammlung”, Zeitschrift für Gesellschaftsrecht und angrenzendes Steuerrecht, C. 17, S. 6, 
2018, s. 275. 

Genel 
Kurul 

Toplantısı

Toplantıy
a Hazırlık

Müzakere
lere 

Hazırlık

Müzakere
ler

Karar
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Tablo 3.  

Limited Şirketlerde Genel Kurul Sürecinin Aşamaları 

Sürecin Türü Niteliği Açıklaması İşlemler 
Toplantıya 
Hazırlık 

Hazırlık önlemleri Oy haklarını 
belirlemeye 
yönelik 

Azlığın öneri ve çağrı 
hakkı, toplantıya çağrı, , 
gündem, çağrısız genel 
kurul, öneriler, hazırda 
bulunanlar listesi, oy 
haklarını belirlemeye 
yönelik işlemler 

Müzakerelere 
Hazırlık 

Hazırlık önlemleri 
ve genel kurulun 
yönetilmesi 

Oy haklarını 
belirlemeye 
yönelik 

Toplantı başkanlığının 
oluşumu, Hazırda 
bulunanlar listesinin 
kontrolü ve imzalanması, 
oy haklarını belirlemeye 
yönelik işlemlerin 
kontrolü 

Müzakereler Genel kurulun 
yönetilmesi 

Kararların 
alınmasına 
yönelik 
görüşmeler 

Gündem maddelerinin 
görüşülmesi, pay 
sahiplerinin soruve 
önerilerinin tutanağa 
yansıtılması 

Karar Genel kurulun 
yönetilmesi 

Oylama, 
kararların 
alınması, 
  

Müzakere edilen olguların 
oylamaya sunulması ve 
nihai kararın tutanağa 
yazılması. 

 

Toplantı başkanının belirlenmesinde ortaya çıkan bir usulsüzlük veya kanuna 

aykırılık genel kurulun ertelenmesini gerekli kılar. Diğer taraftan yokluk, butlan veya 

iptal edilebilirlik yaptırımına bağlanmamış ancak kanun tarafından öngörülen bazı 

şartların yerine getirilmemesi durumunda genel kurul toplantıları toplantı başkanı 

tarafından ertelenebilmelidir.74 Ancak bazı durumlarda kanun koyucu tarafından 

toplantı başkanına bu yetki doğrudan verilmiştir. Böyle durumlarda yetki kanun 

tarafından toplantı başkanına verildiğinden genel kurula devredilemez ve genel kurul 

tarafından oylanamaz. Finansal tabloların müzakeresi ve buna ilişkin konular azlığı 

oluşturan sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde ise yirmide birine sahip pay 

sahiplerinin talebi sonucunda toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır (TTK 

m. 420). Kanun genel kurulu erteleme yetkisini emredici olarak toplantı başkanına 

vermiştir. Toplantı başkanının toplantıyı terk etmesi durumunda genel kurul tarafından 
                                                 
74 Kanun gereği toplantının zorunlu olarak ertelenmesine örnek olarak 7244 sayılı Yeni Koronavirüs 
(COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 2/1-d hükmü verilebilir: “24/4/1969 tarihli ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir.”  
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bir toplantı başkanı tayin edip ertelemenin belirlenecek başkan tarafından 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

1.6.1.6. Toplantı Yeter Sayısı  

Anonim şirketlerde toplantı yeter sayısı kanunda ya da şirket sözleşmesinde 

aksine bir düzenleme yoksa, sermayenin en az yüzde yirmibeşini karşılayan pay 

sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile karşılanır (TTK m. 418/1).75 İlk toplantıda bu 

nisabın karşılanamaması durumunda ikinci toplantıda aynı nisap aranmaz. Kararlar ise 

toplantıda hazır bulunan oy çoğunluğunun olumlu oyuna bağlıdır.  

Limited şirketlerde şirket sözleşmesinde veya aksine bir yasal düzenleme 

olmadığı takdirde, seçime ilişkin kararlar ile tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil 

edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır (TTK m. 620; İsviçre BK. m. 808).76 Toplantı 

yeter sayısı 6102 sayılı TTK’da düzenlenmemiştir. Bu nedenle karar yeter sayısı için 

belirlenmiş kanuni sınırlar toplantı yeter sayısını belirler. Kanun koyucu limited 

şirketler için karar nisaplarına ağırlık vererek toplantı yeter sayısını gözardı etmiştir. 

Ancak bu durum toplantının bu nisabın sağlanmaması nedeniyle ertelemeyi engellemez. 

Toplantıya katılım belirlenmemiş bir nisap olsa bile müzakerelerin başlatılması için 

gerekli bir unsurdur.     

Toplantıya katılımın olmaması durumunda toplantı bir sonraki genel kurul için 

ertelenmelidir. Tek ortaklı limited şirketlerde TTK m. 623/1 gereğince tek ortağın şirket 

müdürü olma zorunluluğu nedeniyle tek ortak/müdür toplantının ertelendiğini tutanak 

altına alıp genel kurulu erteleyebilir. 

 

1.6.2. Genel Kurulun Yetkileri 

Şirketin en üst organı genel kuruldur. Bu durum İsviçre BK.’da “Oberstes Organ 

der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung” şeklinde ifade edilmektedir:. 

Limited şirketlerde genel kurulun niteliği ve ortaklık yapısı birlikte değerlendirildiğinde 

ortaklık haklarının bu kurulda ön plana çıktığı görülmektedir. 6762 sayılı TTK’da genel 

kurulun bu işlevsel durumu ön planda değildi. Müdürler kurulunun 6102 sayılı TTK ile 

hukuk sistemine girmesi organlar arasında bir hiyerarşi ve yetki ayrıcalığı durumunu 
                                                 
75 Anılan hüküm “Toplantı ve Karar Nisabı” başlığı altında düzenlenmiştir. 
76 İsviçre BK. m. 808/ 1: “Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre 
Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht 
anders bestimmen.”, Dubs Dieter/Truffer Roland, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2. 
Aufl, Basel 2002, Art. 808, N 19. 
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açıklığa kavuşturmuştur. 6102 sayılı TTK m. 616 hükmü iki temel yetki 

sınıflandırmasını ortaya koymaktadır. İlki kanunen korunan yetkiler, ikincisi ise 

sözleşme serbestisine dayanan yetkilerdir.  

 

1.6.2.1. Genel Kurulun Kanunen Korunan Devredilemez Yetkileri 

Genel kurulun yetkileri TTK m. 616’da düzenlenmiştir. Limited şirketlerin genel 

kurulları şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, şirketin müdürlerinin atanmaları ve 

görevden alınmaları, topluluk denetçisi ve denetçi tayini ve görevden alınması, topluluk 

yılsonu finansal tabloları ve senelik faaliyet raporunun onaylanması, şirketin yılsonu 

faaliyet raporu ve finansal tablolarının onaylanması, müdürlere ödenecek ücretlerin 

belirlenmesi, kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi, müdürlerin ibrası, esas sermaye pay 

geçişlerinin onaylanması, ortaklıktan çıkarma için mahkemeden talepte bulunma, 

şirketin kendi paylarını iktisabı için müdürün yetkilendirilmesi ve onaylanması, şirketin 

feshi, müdürlerin genel kurula sunduğu hususlara dair verilecek kararlar, şirket 

sözleşmesi veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak verilecek kararlarda yetkilidirler.77   

İsviçre BK. m. 804’te genel kurulun görevleri (aufgaben) sayılmıştır.78 Türk ve 

İsviçre Hukuku’na göre limited şirket genel kurullarının görevlerine ilişkin karşılaştırma 

Tablo 4’te sunulmaktadır.  

                                                 
77 Heinz-Peter Verspay, GmbH-Handbuch für den Mittelstand, 2 Auflage, Berlin Heidelberg 
2014,  Springer-Verlag, s. 95 vd. 
78 İsviçre BK. m. 804: “1 Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 
2 Der Gesellschafterversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 
1.die Änderung der Statuten; 
2.die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern; 
3.die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder der Revisionsstelle und des 
Konzernrechnungsprüfers; 
4.die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung; 
5.die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 
6.die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführer; 
7.die Entlastung der Geschäftsführer; 
8.die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als 
stimmberechtigter Gesellschafter; 
9.die Zustimmung zur Bestellung eines Pfandrechts an Stammanteilen, falls die Statuten dies vorsehen; 
10.die Beschlussfassung über die Ausübung statutarischer Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte; 
11.die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener Stammanteile durch die Gesellschaft oder 
die Genehmigung eines solchen Erwerbs; 
12.die nähere Regelung von Nebenleistungspflichten in einem Reglement, falls die Statuten auf ein 
Reglement verweisen; 
13.die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht 
oder das Konkurrenzverbot verstossen, sofern die Statuten auf das Erfordernis der Zustimmung aller 
Gesellschafter verzichten; 
14.die Beschlussfassung darüber, ob dem Gericht beantragt werden soll, einen Gesellschafter aus 
wichtigem Grund auszuschliessen; 
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Tablo 4.  

Genel Kurulun Görevlerine İlişkin İsviçre ve Türk Hukuku Karşılaştırması 

6102 sayılı TTK İsviçre BK. 

Sözleşme değişikliği Sözleşme değişikliği 

Müdürleri görevden alma ve atama Müdürleri görevden alma ve atama 

Denetçilerin ve topluluk denetçisilerinin 

atanmaları ve görevden alınmaları 

Yasal denetçi ve topluluk denetçisinin 

atanması ve görevden alınması; 

Topluluk yılsonu finansal tabloları ile 

yıllık faaliyet raporunun onaylanması. 

Yönetim raporu ve konsolide finansal 

tabloların onaylanması 

Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık 

faaliyet raporunun onaylanması, kâr 

payı hakkında karar verilmesi, kazanç 

paylarının belirlenmesi. 

Yıllık mâli tabloların onaylanması ve 

bilanço kârının kullanılmasına ilişkin 

karar, özellikle temettü ve kazanç 

paylarının belirlenmesi 

Müdürlerin ücretlerini belirlemek ve 

ibra etmek. 

Müdürlerin ücretlerini belirlemek ve ibra 

etmek. 

Esas sermaye paylarının devirlerinin 

onaylanması 

Hisse devri veya oy haklarına sahip pay 

sahibi olarak tanınmanın onaylanması 

Bir ortağın şirketten çıkarılması için 

mahkemeden istemde bulunulması 

Mahkemeden bir ortağı haklı/uygun bir 

amaç için şirketten çıkarılmasının istenip 

istenmeyeceğine dair karar,  

Müdürün, şirketin kendi paylarını 

iktisabı konusunda yetkilendirilmesi 

veya böyle bir iktisabın onaylanması. 

Müdürlerin şirkette kendi hisselerini 

edinme yetkisi veya böyle bir satın alma 

işleminin onaylanması 

Şirketin feshi. Şirketin feshi 

Genel kurulun kanun veya şirket 

sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da 

müdürlerin genel kurula sunduğu 

konularda karar verilmesi. 

Şirket sözleşmesinin genel kurulun 

onayını gerektiren ve müdürler tarafından 

yapılan işlemlerin onaylanması 

                                                                                                                                               
15.der Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vorgesehenen Gründen; 
16.die Auflösung der Gesellschaft; 
17.die Genehmigung von Geschäften der Geschäftsführer, für die die Statuten die Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung fordern; 
18.die Beschlussfassung über die Gegenstände, die das Gesetz oder die Statuten der 
Gesellschafterversammlung vorbehalten oder die ihr die Geschäftsführer vorlegen. 
3 Die Gesellschafterversammlung ernennt die Direktoren, die Prokuristen sowie die 
Handlungsbevollmächtigten. Die Statuten können diese Befugnis auch den Geschäftsführern einräumen.” 
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Tablo 4. devami 

Şirket sözleşmesi gereğince genel 

kurulun onayının arandığı durumlar ile 

şirket müdürlerinin faaliyetlerine 

verilecek onay. 

Şirket sözleşmesinin genel kurulun 

onayını gerektiren ve müdürler tarafından 

yapılan işlemlerin onaylanması 

Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri 

alım ve alım haklarının kullanılması 

hakkında karar verilmesi. 

yasal rüçhan hakları, rüçhan hakları veya 

satın alma haklarının kullanımına ilişkin 

karar 

Şirket esas sermaye payları üzerinde 

kurulacak rehin hakkına dair gerekli 

onayın verilmesi. 

Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı 

kurulmasına ilişkin onayın verilmesi 

Yan edim yükümlülükleri hakkında iç 

yönerge çıkarılması. 

- 

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 gereken iznin verilmesi. 

Tüm ortakların rızasının gerekliliğinden 

feragat etme koşuluyla, şirket ortaklarının 

ve müdürlerinin rekabet yasağı ve şirkete 

karşı bağlılık yükümü ile bağdaşmayan 

faaliyetlerde bulunabilmelerine onay 

verilmesi için gerekli iznin verilmesi. 

Bir şirket ortağının şirket 

sözleşmesinde öngörülen sebeplerden 

dolayı şirketten çıkarılması 

Şirket sözleşmesinde öngörülen 

nedenlerle bir ortağın şirketten çıkarılması 

    

 İsviçre BK. m. 804/7’de belirtilen hüküm ile 6102 sayılı TTK m. 616/1-f hükmü 

karşılaştırıldığında İsviçre BK’da “ibra” kelimesinin kullanılmadığı görülmektedir.79 

Diğer taraftan, İsviçre BK’da genel kurulun yetkilerine dair düzenlemelerin Türk 

Hukukuna göre daha kurumsal bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Alman Hukukunda 

ise limited şirketlerde ortaklar ve müdürlerin statülerine ağırlık verilmektedir.80 

                                                 
79"A. Gesellschafterversammlung I. Aufgaben" başlığı altında düzenlenmiş olan İsviçre BK. m. 804/ 7 
hükmü “die Entlastung der Geschäftsführer” şeklindedir. 
80 Günter Seefeld, Beschlüsse der Gesellschafter einer GmbH: Die Leitung von Unternehmen Band 
1, HDS Verlag, Herrsching 2019, s. 34 vd. 
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Organların işlevleri Alman Hukukunda, Türk ve İsviçre Hukukunun aksine, ön planda 

değildir.  

“Yıllık mâli tabloların ve yönetim raporunun sunumu” başlığı altında düzenlenmiş 

olan ALŞK m. 42a gereğince şirket müdürleri yıllık mâli tabloları ve yönetim raporunu 

hazırladıktan sonra pay sahiplerine sunmak zorundadırlar.81 82 Yıllık mâli tablolar bir 

denetçi tarafından denetlenecekse, müdürler, denetim raporunu teslim aldıktan hemen 

sonra yönetim raporu ve denetçi raporunu birlikte sunmalıdır. Şirketin bir denetim 

kurulu varsa, incelemesinin sonucuna ilişkin raporu da derhal pay sahiplerine 

sunulmalıdır. Hissedarlar ilk sekiz ayın sonuna kadar veya küçük şirketlerde (Kleine 

Kapitalgesellschaften) ise (İsviçre TK. m. 267/ 1), mâli yılın ilk onbir ayının sonuna 

kadar yıllık mâli tabloların kabulü ve kâr payı dağıtımı hakkında karar vermelidir.83 Bir 

                                                 
81 “Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts” başlığı altında düzenlenmiş olan ALŞK m. 42a 
şu şekildedir: “(1) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluß und den Lagebericht unverzüglich 
nach der Aufstellung den Gesellschaftern zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. 
Ist der Jahresabschluß durch einen Abschlußprüfer zu prüfen, so haben die Geschäftsführer ihn 
zusammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlußprüfers unverzüglich nach 
Eingang des Prüfungsberichts vorzulegen. Hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, so ist dessen Bericht 
über das Ergebnis seiner Prüfung ebenfalls unverzüglich vorzulegen. 
(2) Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate oder, wenn es sich um 
eine kleine Gesellschaft handelt (§ 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs), bis zum Ablauf der ersten elf 
Monate des Geschäftsjahrs über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die 
Ergebnisverwendung zu beschließen. Der Gesellschaftsvertrag kann die Frist nicht verlängern. Auf den 
Jahresabschluß sind bei der Feststellung die für seine Aufstellung geltenden Vorschriften anzuwenden. 
(3) Hat ein Abschlußprüfer den Jahresabschluß geprüft, so hat er auf Verlangen eines Gesellschafters an 
den Verhandlungen über die Feststellung des Jahresabschlusses teilzunehmen. 
(4) Ist die Gesellschaft zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts 
verpflichtet, so sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. Das Gleiche gilt hinsichtlich eines 
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs, wenn die Gesellschafter die Offenlegung 
eines solchen beschlossen haben.” Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 2017,  
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/index.html, e.t.: 10/05/2020. 
82 Carsten Theile/Wolfgang Eggert, Jahresabschluss der kleinen Kapitalgesellschaften, 3. Auflage, 
Nwb, Bochum 2020, s. 263 vd. 
83 İsviçre TK. m. 267 şu şekildedir: (1) Kleine Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der 
drei nachstehenden Merkmale nicht überschreiten: 
1.6 000 000 Euro Bilanzsumme. 
2.12 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlußstichtag. 
3.Im Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeitnehmer. 
(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in Absatz 1 bezeichneten 
Merkmale überschreiten und jeweils mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht 
überschreiten: 
1.20 000 000 Euro Bilanzsumme. 
2.40 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlußstichtag. 
3.Im Jahresdurchschnitt zweihundertfünfzig Arbeitnehmer. 
(3) Große Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in Absatz 2 bezeichneten 
Merkmale überschreiten. Eine Kapitalgesellschaft im Sinn des § 264d gilt stets als große. 
(4) Die Rechtsfolgen der Merkmale nach den Absätzen 1 bis 3 Satz 1 treten nur ein, wenn sie an den 
Abschlußstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren über- oder unterschritten werden. Im 
Falle der Umwandlung oder Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1, 2 oder 3 am ersten Abschlußstichtag nach der Umwandlung oder Neugründung vorliegen. 
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denetçi yıllık finansal tabloları denetlediğinde, hissedarın talebi üzerine yıllık finansal 

tabloları belirlemek için müzakerelerde yer almalıdır. Alman hukukunda bu durum 

finansal tabloların ve denetimin önemini ortaya koymaktadır.  

 

1.6.2.2. Genel Kurulun Sözleşme Serbestisine Dayanan Devredilemez Yetkileri 

Sözleşme serbestisi ilkesi ile genel kurulun devredilmez yetkilerinin 

belirlenebilmesi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü “the Organization of 

Economic Cooperation and Development” (OECD) prensipleri ile uyumludur.84 Anılan 

prensiplere göre kurumsal yönetimde şeffaflık, organlar arasında sorumluluk dağılımı, 

paydaşlıktan kaynaklanan hakların korunması, azlık veya yabancı paydaşlar da dâhil 

olmak üzere her paydaşa eşit muamelenin güvence altına alınması, şirketin mâli durumu 

hakkında gerçekçi ve zamanında bilgilendirme yapılması ön planda tutulmuştur. Tüm 

bu ilkeler birlikte değerlendirildiğinde kurumsal yönetim ilkelerinin şirketin mâli açıdan 

denetiminde ve bilgi edinilmesinde paydaşlar arasında herhangi bir ayrıma 

gidilmemiştir.  

6102 sayılı TTK m. 616/2 şirket sözleşmesi ile belirlenen yetki konularında genel 

kurul devredilemez yetkilere sahip olabilir. Şirket sözleşmesi bu konuları kanuna aykırı 

olmamak üzere ayrıntılı bir şekilde düzenleyebileceği gibi, genel kurula bu konuların 

belirlenmesi yetkilerinin verilmesi de şirket sözleşmesinde belirtilebilir. Şirket 

sözleşmesinde yetkinin devredilemez olduğunun açıkça belirtilmiş olması şart değildir.  

Müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması, şirket sözleşmesinin genel kurul onayını 

gerektirdiği durumlar, geri alım, ön alım, muhatap olma ve alım haklarının 

kullanılmasına dair alınacak kararlar, esas sermaye payları üzerinde tesis edilecek rehin 

hakkına verilecek onay, yan edim yükümlülüklerine dair iç yönergenin çıkarılması, 

şirket sözleşmesinde öngörülecek sebepler nedeniyle bir ortağın şirketten çıkarılması 

                                                                                                                                               
Satz 2 findet im Falle des Formwechsels keine Anwendung, sofern der formwechselnde Rechtsträger eine 
Kapitalgesellschaft oder eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Absatz 1 ist. 
(4a) Die Bilanzsumme setzt sich aus den Posten zusammen, die in den Buchstaben A bis E des § 266 
Absatz 2 aufgeführt sind. Ein auf der Aktivseite ausgewiesener Fehlbetrag (§ 268 Absatz 3) wird nicht in 
die Bilanzsumme einbezogen. 
(5) Als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gilt der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils 
am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich der 
im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
(6) Informations- und Auskunftsrechte der Arbeitnehmervertretungen nach anderen Gesetzen bleiben 
unberührt.” 
84 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, 2015, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en; https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264236882-
en.pdf?expires=1592136021&id=id&accname=ocid43023557&checksum=5F8E3E862F548E3D95AC27
1DD77CAB8D, e.t.: 03/04/2020. 
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sözleşme serbestisine dair devredilemez yetkiler arasındadır. 6102 sayılı TTK m. 613/4 

hükmüne göre ortakların onayının yeterli görülmediği hallerde, ortakların ve şirket 

müdürlerinin rekabet yasağı veya şirkete karşı bağlılık yükümü ile bağdaşmayan işlem 

ve faaliyetlerde bulunabilmelerine onay verilebilmesi için gerekli iznin verilmesi genel 

kurula verilecek devredilemez yetkilerdendir.85 

 

1.6.2.3. Tek Ortaklı Limited Şirketlerde Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri 

Tek ortaklı limited şirketlerde şirketin tek ortağı genel kurulun tüm yetkilerine 

sahiptir. Şirket sözleşmesinde bu devredilemeyecek yetkiler belirlenebilir. Bu konuda 

bir belirleme olmasa bile tek kanuna aykırı olmamak kaydı ile tek ortağın devredilemez 

yetkileri konusunda genel kurulda karar alınabilir86. Genel kurulun tüm yetkilerine sahip 

olan tek ortağın sözleşme ile belirlediği sınırlar ile genel kurulda tek ortak tarafından 

alınacak kararlar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda genel kuruldaki kararların 

esas alınması gereklidir. Zira, 6102 sayılı TTK m. 616/3 hükmü genel kurul ve şirkette 

tek söz sahibi olan tek ortağın yetkilerini ön plana çıkarmaktadır. Genel kurulda 

alınacak kararların geçerliliği yazılı olma koşuluna bağlıdır. Yazılı olma koşulu, genel 

kurul kararının usulüne uygun şekilde alınmasına bağlıdır. Talimat niteliği taşıyan adi 

yazılı bir metin, niyet bildirimini içeren bir yazı yazılı koşul şartını karşılamayacaktır. 

Genel kurul kararının usulüne uygun şekilde tasdik edilmiş genel kurul defterinde 

alınması gereklidir. Yazılı koşul şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde 6102 

sayılı TTK m. 18/2 (basiretli bir iş adamı gibi hareket etme) ve TMK m. 2’de (dürüstlük 

kuralı) sayılan ilkeler geçerlidir.  

 

1.6.3. Limited Şirkette Genel Kurul Toplantısının Özellikleri 

Genel kurulun toplantılarını düzenleyen hükümler çağrı, oy hakkı ve 

hesaplanması, oy hakkından yoksunluk başlıkları altında TTK m. 617 ilâ 619 

maddelerinde düzenlenmiştir. İsviçre Hukukunda ise toplantı ve uygulama, oy hakları, 

oy hakkından yoksunluk başlıkları altında İsviçre BK. m. 805 ilâ 807 maddeleri 

                                                 
85 Anılan hüküm şirket ortaklarının tamamının yazılı onay vermesi koşulu ile rekabet yasağına ve bağlılık 
yükümüne aykırı faaliyetlerde bulunulabileceği, şirket sözleşmesinde birinci cümledeki onayın yerine 
genel kurulun onay kararının öngörülebileceğini öngörmektedir. 
86 Ünal Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık, Vedat Kitapçılık, İstanbul 
2011, § 13 N 13, s. 167. 
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arasında düzenlenmiştir.87 Limited şirketlerde genel kurul müdürlerin çağrısı ile toplanır 

(TTK m.617/1). İsviçre BK. m. 805/1 genel kurula çağrının müdürler ve gerektiğinde 

denetçiler tarafından yapılacağını öngörmektedir. Diğer taraftan tasfiye memurlarına da 

bu yetki verilmiştir.88 Genel kurul toplantısına çağrı, toplantı tarihinden en az onbeş gün 

önce yapılır (TTK m. 617/2). Bu süre İsviçre Hukukunda İsviçre BK. m. 805/3 ile haklı 

olarak 20 gün olarak belirlenmiştir.89 Zira çağrının ilanı ve ortaklara tebliği için geçecek 

süreler bu sürenin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Özellikle yabancı ortakların 

yurtdışında ikamet ettikleri, toplantılara hazırlıkların belirli bir süreyi gerektirdiği 

dikkata alındığında on beş günlük sürenin oldukça kısa olduğu düşünülmektedir. 

Kurumsal şirketlerde yönetim organların iç işleyişleri, rapor hazırlıkları, denetime ait 

raporlar bu sürenin uzun olmasını gerektirmektedir. Bu süre şirket sözleşmesiyle 

uzatılabilir veya asgari on güne kadar azaltılabilir (TTK m. 617/2; İsviçre BK. m. 805/ 

3). İsviçre Hukukunda tek ortaklı şirketlerdeki toplantı (Universalversammlung) 

durumu bu süreler bağlamında saklı tutulmuştur.  

Kanun koyucu limited şirketlerde genel kurulun azlığın öneri ve çağrı hakkı, 

toplantıya çağrı, öneriler, gündem, genel kurul tutanağı, genel kurula yetkisiz katılma, 

hazırlık önlemleri, çağrısız genel kurul konularında anonim şirketlere dair hükümlere 

atıfta bulunmuştur (TTK m. 617/3). İsviçre Hukukunda İsviçre BK. m. 805/ 5 toplantıya 

çağrı (Einberufung), pay sahiplerinin çağrı ve öneri hakkı (Einberufungs- und 

Antragsrecht der Gesellschafter), gündem (Verhandlungsgegenstände), öneri (Anträge), 

tek ortaklı genel kurul (Universalversammlung), hazırlık önlemleri (vorbereitende 

Massnahmen), genel kurul tutanağı (Protokoll), genel kurula yetkisiz katılma 

(Vertretung der Gesellschafter), ortakların temsili (unbefugte Teilnahme) konularında 

anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanacağını hüküm altına almıştır.90 Bu 

hükümlere dair karşılaştırmalar Tablo 5’te gösterilmektedir. Ancak, kanun koyucu 

Bakanlık temsilcisine ilişkin hükümleri bundan müstesna tutmuştur. Kanun koyucunun 

                                                 
87 Lukas C. Handschin, “Gesellschaftsanteile und Gesellschafterversammlung – die Willensbildung der 
GmbH – die Konzernleitung der GmbH”, Peter Böckli/Peter Forstmoser (Ed.), Das neue schweizerische 
GmbH-Recht, 1. Auflage, Stämpfli Verlag, Zürich 2006, ss. 85-90. 
88 Anılan hüküm şu şekildedir: “Die Gesellschafterversammlung wird von den Geschäftsführern, 
nötigenfalls durch die Revisionsstelle, einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren 
zu.” 
89 Hüküm şu şekildedir: “Die Gesellschafterversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem 
Versammlungstag einzuberufen. Die Statuten können diese Frist verlängern oder bis auf zehn Tage 
verkürzen. Die Möglichkeit einer Universalversammlung bleibt vorbehalten.” 
90 Brigitte Tanner, Leading Cases zum Schweizerischen Gesellschaftsrecht: mir einer 
zusammenfassenden Darstellung der Theorie und einem Glossar der wichtigsten Begriffe, Stämpfli 
Verlag, Herrliberg 2019, s. 211 vd. 
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bu hükümleri müstesna tutmasının temel nedeni Alman ve İsviçre Hukuku’nun 

etkilerine göre iç hukuka aktarılan limited şirket yapısının anonim şirketle olan farkı 

belirleyen ince çizginin belirlenmesidir. Diğer taraftan, anonim şirketlerde bazı toplantı 

gündem maddeleri için Bakanlık Temsilcisinin zorunlu katılımı, limited şirketlerde 

özgür bir alan yaratmıştır. Bu durumda yatırımcılar talep ve ihtiyaca göre daha 

kurumsal bir şirket türü olarak öngörülen anonim şirketi veya kurumsallık bağlamında 

anonim şirkete yaklaşan limited şirket türünü tercih edebileceklerdir.  

 
Tablo 5.  

TTK m. 617/3 Gereğince Limited Şirketlere Uygulanacak Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler 

Konu 
Başlığı 
(TTK) 

Kanun Maddesi 
(TTK) 

Konu Başlığı (OR) Kanun 
Maddesi 
(OR) 

Azlığın 
çağrı ve 
öneri hakkı 

411 Pay sahiplerinin çağrı ve öneri 
hakkı (Einberufungs- und 
Antragsrecht der Gesellschafter) 

700 

Toplantıya 
çağrı 

410; 411; 412; 413; 
414; 415; 416; 420 

Toplantıya çağrı (Einberufung) 699 

Öneriler 437 Öneri (Anträge) 700 
Gündem 413,420 Gündem 

(Verhandlungsgegenstände) 
699 

Genel 
kurul 
tutanağı 

422 Genel kurul tutanağı (Protokoll) 702 

Genel 
kurula 
yetkisiz 
katılma 

415; 433 Genel kurula yetkisiz katılma 
(unbefugte Teilnahme)  

691 

Hazırlık 
önlemleri 

417; 419/1; 420 Hazırlık önlemleri (vorbereitende 
Massnahmen) 

702  

Çağrısız 
genel kurul 

416 Tek ortaklı genel kurul 
(Universalversammlung) 

701 

- - Ortakların temsili (Vertretung der 
Gesellschafter) 

709 

 

Şirket ortakları genel kurulda, ortak veya ortak dışında bir gerçek veya tüzel kişi 

vasıtasıyla temsil edilebilirler (TTK m. 617/3). Özellikle anonim şirkete ilişkin 

hükümlere yapılan atıftan hemen sonra gelen bu hüküm, limited şirketlerde ortakların 

temsili konusunda İsviçre BK’nın anonim şirketlere yaptığı atıfla aynı yöndedir (İsviçre 

BK. m. 805).  

Gündem maddesi ile ilgili ortaklardan birinin önerisi hakkında diğer ortakların 

yazılı onayları alınmak, tüm ortakların onayına sunulmak ve öneride bulunan ortağın 
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sözlü görüşme isteği olmamak kaydıyla karar verilebilir (TTK m. 617/4). Bu hüküm 

limited şirketlerde sirküler karara olanak tanımaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi 

05/09/2013 tarihli bir kararında ticaret siciline kayıtlı tüm pay sahipleri tarafından 

imzalandığında, limited şirket genel kurul/ortaklar toplantısına gerek olmadığına 

hükmetmiştir (BGE 4A_206/2013, 3.3.)91 Aynı hüküm İsviçre BK. m. 805/ 4 hükmünde 

de yer almaktadır.92 Ancak bu hüküm, getirdiği kolaylıkların yanında olası 

uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Ortaklar arasındaki sorunlu toplantılar, 

toplantı gündemi ile ilgili uyuşmazlıklar, sahtecilik gibi durumlar bu hüküm nedeniyle 

ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yazılı olur alma şeklinde alınan kararlardan bazı 

ortakların veya bu kararlardan dolayı çıkarı olan kişilerin haberi olmaması gibi 

durumların ortaya çıkması önemli muhtemel hukuksal sorun ve zararlara neden olabilir. 

Diğer taraftan ticaret siciline tescil ve ilanı gereken kararlarda sicil müdür ve 

yardımcılarının imzaların sıhhatini inceleme gibi bir yükümlülüğü olmaması olası bir 

tescil ile geçerlilik kazanacak oldular nedeniyle bu zararların tazmini gecikebilir ve 

telafisi güç veya imkansız zararlar oluşabilir.93  

                                                 
91 “…Gemäss Art. 809 Abs. 3 OR muss die Gesellschafterversammlung den Vorsitz regeln, falls 
die GmbH mehrere Geschäftsführer hat. Die Gesellschafterversammlung entscheidet durch Beschluss 
(Art. 808 OR). Gemäss Art. 23 Abs. 1 HRegV muss das Protokoll beziehungsweise ein Protokollauszug 
über die Beschlussfassung als Beleg eingereicht werden, wenn Tatsachen zur Eintragung ins 
Handelsregister angemeldet werden, die auf einem Beschluss beruhen. Nach Art. 23 Abs. 3 HRegV ist ein 
Protokoll oder ein Protokollauszug bei Beschlüssen der GmbH-Gesellschafterversammlung nicht 
erforderlich, wenn die Anmeldung von sämtlichen im Handelsregister eingetragenen Gesellschaftern 
unterzeichnet ist.   
Die Anmeldung vom 2. Juli 2011 wurde von sämtlichen Gesellschaftern der Beschwerdeführerin 
unterzeichnet. Die Vorinstanz ist damit zu Recht zum Schluss gelangt, dass die Anmeldung gleichzeitig 
auch den Beleg darstellt für den Beschluss über die Ernennung der neuen Vorsitzenden der 
Geschäftsführung wie auch für den Beschluss über den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.  
Da in Bezug auf die Ernennung der neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung folglich sowohl die 
Eintragungsanmeldung als auch der hierfür einzig notwendige Beleg vorliegen, hätte die Vorinstanz die 
Eintragung der Vorsitzenden aber nicht verweigern dürfen. Denn selbst wenn das gleichzeitig 
angemeldete  Opting-out mangels vollständiger Belege gemäss Art. 62 Abs. 2 HRegV nicht eingetragen 
werden könnte, würde entgegen der Auffassung der Vorinstanz noch keine Täuschungsgefahr geschaffen, 
nur weil der Beleg für die Personalmutation gleichzeitig auch einen Beleg für den  Opting-out -Beschluss 
darstellt. Denn dieser allein sagt nichts darüber aus, ob die Voraussetzungen eines wirksamen  Opting-
outs auch tatsächlich gegeben sind; hierzu sind die weiteren, oben in E. 2.3 erwähnten Belege 
erforderlich. Zudem sind gegenüber Dritten nur die Registereinträge und nicht die Belege massgebend 
(Art. 933 Abs. 1 OR). Solange das  Opting-out nicht definitiv im Register eingetragen ist, geht damit von 
allfälligen Belegen, in denen von einem  Opting-out die Rede ist, keine Täuschungsgefahr aus.”  
92 Anılan hüküm şu şekildedir: “Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern nicht ein 
Gesellschafter die mündliche Beratung verlangt.” 
93 Ticaret sicili müdürünün inceleme yükümlülüğü Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 34’te düzenlenmiştir. 
Anılan hüküm şu şekildedir: “Müdür ve müdür yardımcıları, ile tescile yetkili personel tescil için aranan 
kanuni şartların var olup olmadığını aşağıdaki hususları da dikkate alarak inceler:  
(1) a) Tescili istenen olgunun kanuni olarak sicile kaydı gerekli bir olgu olup olmadığı.  
b) Tescil isteminin Kanun ve bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde ve ilgililer tarafından yapılıp 
yapılmadığı.  
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Fransız Ticaret Kanunu (Code de commerce) L223-27 hükmü genel kurul 

kararları esas sözleşme gereğince L223-26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler 

hariç olmak üzere, kararların tamamının veya bir kısmının ortakların yazılı olurları ile 

alınabileceğini hüküm altına almaktadır. Sirküler kararda tek istisna L223-26 hükmünün 

birinci fıkrasında belirtilen şirketin müdürleri tarafından hazırlanan yönetim raporu, 

envanter ve yıllık hesaplar, bu toplantı süresinin uzatılmasına tabi olmak üzere mâli 

yılın bitiminden itibaren altı ay içinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında 

alınacak ortakların onayıdır.94 

 

1.6.3.1. Toplantıya Hazırlık İşlemleri 

Limited şirketlerde şirket müdürleri genel kurulu çağırmaya yetkilidir (TTK m. 

617/1). Genel kurul toplantıya toplantı tarihinden en az onbeş gün önce çağrılır. Çağrı 

süresi şirket sözleşmesi ile on güne kadar kısaltılabilir veya onbeş günden fazla bir 

süreye uzatılabilir. İsviçre Hukukunda 20 gün olarak belirlenmiş olan bu süre 
                                                                                                                                               
c) Tescil için Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen belgelerin ve harç makbuzunun 
bulunup bulunmadığı.  
ç) Tescil edilecek olgunun şirket sözleşmesine ve Kanunun emredici hükümlerine aykırı bulunup 
bulunmadığı, tescil edilecek olgu bir ticaret şirketinin organ kararına dayanmakta ise, kararın şirket 
sözleşmesine ve Kanunun emredici hükümlerine uygun alınıp alınmadığı.  
d) Tescil edilecek olguların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı, üçüncü kişilerde yanlış bir izlenim 
yaratacak nitelik taşıyıp taşımadığı ve kamu düzenine aykırı olup olmadığı.  
e) Ticaret şirketinin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, Kanunun emredici hükümlerine aykırı olup 
olmadığı, Kanunun bulunmasını zorunlu kıldığı hükümleri içerip içermediği.  
f) Tescil edilecek olgunun Bakanlığın veya diğer resmi kurumların iznine ya da uygun görüşüne tabi 
olması halinde, söz konusu iznin veya uygun görüşün alınıp alınmadığı.  
(2) Müdürlükçe birinci fıkra hükmü uyarınca yapılan inceleme sonucunda, tescil için aranan şartlardan 
bazılarının eksik olduğunun anlaşılması halinde bu olguların ilgiliye yazı ile bildirilmesi ve bunların 
Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi veya şartlara ait eksikliklerin veya belgelerin 
tamamlanması için otuz günden fazla olmamak üzere uygun bir süre verilir. Verilen süre, işlemin 
mahiyetine göre aynı süre ile en çok iki defa uzatılabilir. Verilen veya ihtiyaca göre uzatılan süre içinde 
durum Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun bir hale getirilmemiş veya belgeler tamamlanmamış 
olduğu takdirde tescil isteği reddolunur.” Benzer hüküm İsviçre TSY m. 28’de düzenlenmiş olup hüküm 
şu şekildedir: “Prüfungspflicht des Handelsregisteramts Bevor das Handelsregisteramt eine Eintragung 
vornimmt, muss es prüfen, ob die Voraussetzungen des Gesetzes und der Verordnung erfüllt sind. 
Insbesondere muss es prüfen, ob die Anmeldung und die Belege den vom Gesetz und der Verordnung 
verlangten Inhalt aufweisen und keinen zwingenden Vorschriften widersprechen.” 
Handelsregisterverordnung, 2020 https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20072056/index.html#a94, e.t.: 10/07/2020 
94 Anılan hüküm şu şekildedir: “Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les 
gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à 
compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si 
l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée 
peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous 
astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.”, 
Code de commerce, 2020, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=525CC179324EFD15B9D4FE7F0B9947
1C.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038799336&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=
20200727, e.t.: 22/07/2020. 
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uygulamada önemli sorunlara neden olmaktadır (İsviçre BK. m. 805/ 3). Alman 

Hukuku’nda ise bu süre bir haftadır (ALŞK m. 51/ 1).95 Türk Hukuku bu iki süre 

arasında yer alan 15 günlük süreyi esas almıştır. İsviçre ve Türk Hukuku’nda limited 

şirketlerde ortakların toplantıları kurumsal bir bakış açısı ile genel kurul olarak 

nitelendirilirken, Alman Hukuku’nda ortaklar toplantısı olarak nitelendirilmektedir. Bu 

durum limited şirket türünün kurumsallığı ile ilgili farklı bakış açılarını göstermektedir. 

Ancak İsviçre Hukuku, Türk ve Alman Ticaret Hukuku’na göre limited şirketler için 

daha kurumsal bir yapıyı öngörmektedir. Özellikle madde metinlerinde ortaya konulan 

kesin ifadeler, sürelerin ortakların toplantıya çağrısında ortaya çıkabilecek olası 

sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak belirlenmiş olması bu durumu açıkça ortaya 

koymaktadır.  

İsviçre Hukuku’nda korunan değer esasen limited şirket yapısı değil, ticari hayatta 

ortaya çıkabilecek olası sorunların önceden öngörülmesini sağlamaktır. Bunun ispatı 

şirketler hukukunda tescil edilecek olgular için İsviçre Hukuku’nda ticaret siciline 

verilen değerdir. İsviçre TSY m. 3 Ticaret Sicili Daireleri’nin (Handelsregisterämter) 

yönetiminden Kantonların sorumlu olduğu ve ticaret sicilinin profesyonelce 

yönetilmesininin garanti edildiği açıkça yazılıdır.96 Ancak Türk Hukuku’nda Ticaret 

Sicili teşkilatı doğrudan devlete bağlı olmayan müdürlükler şeklinde işlev 

göstermektedir. Devletin sorumluluğu ise sicilin tutulmasından doğan zararları 

kapsamaktadır (TSY m. 11/1).97 Bir tarafta sicilin profesyonelce yönetilmesi garanti 

edilirken diğer tarafta sicilin tutulmasından doğan zararlar garanti edilmektedir. İsviçre 

TSY m. 1’de amaç (Zweck) başlığı altında düzenlenmiş olan hükme göre ticaret sicili, 

                                                 
95 “Form der Einberufung” başlığı altında düzenlenmiş olan ALŞK m. 51 hükmü şu şekildedir: “(1) Die 
Berufung der Versammlung erfolgt durch Einladung der Gesellschafter mittels eingeschriebener Briefe. 
Sie ist mit einer Frist von mindestens einer Woche zu bewirken. 
(2) Der Zweck der Versammlung soll jederzeit bei der Berufung angekündigt werden. 
(3) Ist die Versammlung nicht ordnungsmäßig berufen, so können Beschlüsse nur gefaßt werden, wenn 
sämtliche Gesellschafter anwesend sind. 
(4) Das gleiche gilt in bezug auf Beschlüsse über Gegenstände, welche nicht wenigstens drei Tage vor 
der Versammlung in der für die Berufung vorgeschriebenen Weise angekündigt worden sind. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis”, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG), 2008,  https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/index.html, e.t.: 22/07/2020. 
96 İsviçre TSY m. 3: “Die Führung der Handelsregisterämter obliegt den Kantonen. Sie gewährleisten 
eine fachlich qualifizierte Handelsregisterführung. Es steht ihnen frei, das Handelsregister 
kantonsübergreifend zu führen.”, Handelsregisterverordnung(HRegV), 2007, 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072056/index.html#a94, e.t.: 03/07/2020. 
97 TSY m. 11/1’de, ticaret sicilinin tutulmasından dolayı ortaya çıkabilecek tüm zararlardan ilgili oda ve 
devletin müteselsilen sorumlu olduları, zararın doğumundan dolayı kusuru olanlara rücu edilebileceği, 
tescilde görevli sicil müdür, müdür yardımcıları ve diğer personelin görevleri nedeniyle işleyecekleri 
suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacakları, bu görevlilere karşı işlenecek suçlardan dolayı 
da kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.  Ticaret Sicili Yönetmeliği, 2013, 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.20124093.pdf, e.t.: 07/07/2020. 
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tüzel kişilerin oluşturulması ve tanımlanmasına hizmet eder, yasal olarak ilgili olguların 

tescil ve ilanı amaçlanır ve medeni hukukun zorunlu hükümleri çerçevesinde yasal 

kesinlik ve üçüncü tarafların korunması sağlanır.98  

 

1.6.3.2. Oy Hakkı ve Hesaplanması 

Limited şirketlerin genel kurul toplantılarında oy hakkının hesabında esas 

sermaye paylarının itibari değeri esas alınır (TTK m. 618). Her bir oy hakkı şirket 

sözleşmesinde aksine bir hüküm öngörümediyse yirmibeş Türk Lirası karşılığında 

kullanılabilir. İsviçre BK. m. 806’da düzenlenmiş olan oy hakları (Stimmrecht) payların 

itibari değerlerine dayanmaktadır. Her ortağın en az bir oy hakkı bulunmaktadır. Esas 

sözleşme ile oy sayıları sınırlanabilir. Şirket Sözleşmesinde oy hakkı, nominal değere 

bakılmaksızın her paya bir oy hakkı verilecek şekilde düzenlenebilir. Bu durumda, 

nominal değeri en düşük olan paylar, diğer payların nominal değerinin en az onda birine 

sahip olmalıdır. Oy haklarının pay sayısına göre hesaplanması denetçi üyelerinin 

seçimi, yönetimin münferit bölümlerini denetlemek için uzmanların atanması, 

sorumluluk için bir eylemde bulunma kararı için geçerli değildir (İsviçre BK. m. 806).  

Alman Hukuku’nda oy hakkı “Abstimmung” başlığı altında ALŞK m. 47 hükmü 

ile düzenlenmiştir.99 Anılan hükme göre ortakların şirket işlerine dair alacakları 

kararlar, kullanılan oyların çoğunluğunun olumlu oyuna bağlıdır. Her bir avro bir oy 

hakkı vermektedir. Türk hukukunda bu system benimsenmiştir. Alman Hukuku’nda 

vekaletin geçerli olabilmesi için yazılı biçiminde olması gerekmektedir. Karardan muaf 

olacak veya bir yükümlülükten çıkarılacak hissedarın oy hakkı yoktur ve bu hakları 

başkaları için kullanamaz. 

Fransız Hukuku’na göre limited şirket (sociétés à responsabilité limitée) Fransız 

Ticaret Kanunu (Code de commerce) üçüncü bölümde (Chapitre) L223-1 ilâ L223-43 

                                                 
98 Anılan hüküm şu şekildedir: “Das Handelsregister dient der Konstituierung und der Identifikation von 
Rechtseinheiten. Es bezweckt die Erfassung und Offenlegung rechtlich relevanter Tatsachen und 
gewährleistet die Rechtssicherheit sowie den Schutz Dritter im Rahmen zwingender Vorschriften des 
Zivilrechts.” 
99 Anılan hüküm şu şekildedir:  
“(1) Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Bestimmungen 
erfolgen durch Beschlußfassung nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
(2) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. 
(3) Vollmachten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Textform. 
(4) Ein Gesellschafter, welcher durch die Beschlußfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit 
befreit werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf ein solches auch nicht für andere ausüben. 
Dasselbe gilt von einer Beschlußfassung, welche die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung 
oder Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber einem Gesellschafter betrifft.” 
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maddeleri arasında düzenlenmiştir.100 Ortakların oy hakkı ise L223-28’de 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre her ortak kararlara katılma ve sahip olduğu paylar 

vasıtasıyla eşit sayıda oy hakkına sahiptir.101 İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında 

istikrarlı bir şekilde ortakların dinlenme ve toplantıda söz sahibi olma hakkını, katılma 

hakkı ile ilişkili olarak, bir ortağın pozisyonunu etkin bir şekilde uygulayabilmesi için 

verilmesi gereken tüm yetkileri içerdiğine hükmetmiştir. Bu kararlara göre yargılamada 

karar alma sürecinde yetki ve hakların verilmesine ilişkin argumanların 

taraflara/ortaklara sağlanıp sağlanmadığı gözetilmelidir. 102 

 

1.6.3.3. Oy Hakkından Yoksunluk 

Oy hakkından yoksunluk konusu TTK m. 619’da düzenlenmiştir. Bu hükme göre 

limited şirketin yönetimine katılmış olan kişiler, müdürlerin ibralarının görüşüldüğü 

genel kurulda oy kullanamazlar. Esas sermaye payını devreden ortak, şirketin kendi esas 

sermaye payını iktisabına dair kararda oy kullanma hakkından yoksundur. Limited 

şirketlerde oydan yoksunluğa ilişkin diğer bir konu ise bağlılık yükümü ve rekabet 

yasağına aykırı faaliyetlerdir. Ortağın bu faaliyetlerini onaylayan kararlarda hakkında 

karar verilen ortak oy hakkından yoksundur.   

İsviçre Ticaret Hukuku’nda oy hakkından yoksunluk “Ausschliessung vom 

Stimmrecht” başlığı altında İsviçre BK. m. 806a’da düzenlenmiştir.103 Herhangi bir 

şekilde şirketin yönetimine katılan kişilerin, yöneticilerin görevden alınmasına dair 

kararlarda oy kullanma hakları yoktur (İsviçre BK. m. 806a/ 1). Esas sermaye payının 

devrinde, şirketin kendi payını iktisabına dair kararda payını devreden ortağın oy hakkı 
                                                 
100 Code de commerce, 2020, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CAAB40C578DA889BFD662044EB109819.tp
lgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146044&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=2
0200620, e.t.: 01/07/2020. 
101 Anılan hüküm şu şekildedir: “Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un 
nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son 
conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de 
deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une 
autre personne que si les statuts le permettent. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du 
chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Toute clause contraire aux 
dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non écrite.” 
102 BGE 144 I 11 E. 5.3 s. 17, 140 I 99 E. 3.4 s. 102 f.; 135 II 286 E. 5.1 s. 293, BGE 142 III 433 E. 4.3.2 
s. 436; 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; 141 V 557 E. 3.2.1 s. 564 f.; 138 I 232 E. 5.1 s. 237. 
103 Anılan hüküm şu şekildedir:  
“1 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Geschäftsführer haben Personen, die in irgendeiner Weise an 
der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht. 
2 Bei Beschlüssen über den Erwerb eigener Stammanteile durch die Gesellschaft hat der Gesellschafter, 
der die Stammanteile abtritt, kein Stimmrecht. 
3 Bei Beschlüssen über die Zustimmung zu Tätigkeiten der Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht 
oder das Konkurrenzverbot verstossen, hat die betroffene Person kein Stimmrecht.” 
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bulunmamaktadır (İsviçre BK. m. 806a/ 2). Bağlılık yükümlülüğü veya rekabet etmeme 

şartını ihlal eden ortakların faaliyetlerinin onaylanmasına ilişkin kararlarda oy hakkı 

yoktur (İsviçre BK. m. 806a/ 3).  

İsviçre BK. m. 806b’de ise intifa hakkı (Nutzniessung) düzenlenmiştir.104 Bu 

düzenlemeye göre intifa hakkı için ortak bir çıkar olması durumunda, intifa hakkı ve 

ilgili haklar intifa hakkı sahibine aittir. İntifa hakkı sahibi haklarını kullanırken ortak 

menfaatleri veya ortaklık menfaatlerini dikkate almazsa tazminattan sorumludur. Diğer 

taraftan İsviçre BK. m. 807’de ortağın veto hakkı (Vetorecht) düzenlenmiştir.105 Bu 

hükme göre şirket sözleşmesi, genel kurulun belirli kararlarına karşı pay sahiplerine 

veto hakkı verebilir. Veto hakkının geçerli olduğu kararlar yeniden alınmalıdır. Bir veto 

hakkının müteakiben verilmesi, tüm hissedarların rızasını gerektirir. Son olarak, veto 

hakkı devredilemez.  

 

1.6.4. Genel Kurul Kararlarının Özellikleri 

Limited şirketlerde genel kurul kararları olağan ve önemli olmak üzere iki temel 

yapıdadır. Kararların olağan ve önemli olarak ayrılması şirketin işletme konusu, oyda 

imtiyaz, esas sermaye geçişlerinde sınırlandırma, sermaye artırımı, rüçhan haklarında 

gerçekleştirilecek sınırlamalar, şirket merkezi, ortak ve müdürlerin rekabet yasağı ve 

bağlılık yükümleri, ortakların şirketten çıkarılması, şirketin feshi gibi önem derecesine 

göredir.  

 

1.6.4.1. Olağan Karar Alma 

Limited şirketlerde olağan kararlarının alınması, ortaklık paylarını temsil eden 

oyların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır (TTK m. 620/1). ALŞK m. 47 şirket işlerine 

dair alınacak kararlarda oy çoğunluğunu hüküm altına almıştır. Şirket müdürlerinin 

seçimi, azli, şube açılışı, şubenin adresinin değiştirilmesi gibi ticari hayatın 

                                                 
104 Anılan hüküm şu şekilde düzenlenmiştir: “Im Falle der Nutzniessung an einem Stammanteil stehen 
das Stimmrecht und die damit zusammenhängenden Rechte dem Nutzniesser zu. Dieser wird dem 
Eigentümer ersatzpflichtig, wenn er bei der Ausübung seiner Rechte nicht in billiger Weise auf dessen 
Interessen Rücksicht nimmt.” 
105 Bu hüküm şirket sözleşmesinde, genel kurulun belli kararlarına karşı pay sahiplerine veto hakkı 
tanınabiliceğini hüküm altına almıştır:  
“1 Die Statuten können Gesellschaftern ein Vetorecht gegen bestimmte Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung einräumen. Sie müssen die Beschlüsse umschreiben, für die das Vetorecht 
gilt. 
2 Die nachträgliche Einführung eines Vetorechts bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter. 
3 Das Vetorecht kann nicht übertragen werden.” 
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gereklilikleri arasında yer alan ve şirketin finansal veya hukuksal durumunu önemli 

düzeyde etkilemeyen kararlar olağan kararlar arasında yer alır.106  Fransız Ticaret 

Kanunu L223-29 hükmüne göre şirket genel kurul toplantılarında veya sirküler 

kararlarda, kararlar payların yarısından fazlasını temsil eden bir veya daha fazla ortak 

tarafından alınır. Eğer bu çoğunluk elde edilemezse ve kanunda aksi belirtilmedikçe, 

ortaklar duruma göre ikinci kez toplanır veya istişare edilir ve ortak sayısına 

bakılmaksızın verilen oyların çoğunluğu ile kararlar alınır. Bu kurallara aykırı olarak 

alınan kararlar, ilgili tarafların talebi üzerine mahkemece iptal edilebilir.  

Olağan karar alma İsviçre Hukuku’nda İsviçre BK. m. 808/ 1’de “Genel olarak 

(Im Allgemeinen)” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükme göre şirket sözleşmesi 

aksini öngörmedikçe olağan kararlar genel kurulda temsil edilen oyların salt çoğunluğu 

ile alınır. Genel kurul başkanının oy hakkı bulunmaktadır. Sözleşme ile farklı bir 

düzenleme öngörülebilir (İsviçre BK. m. 808a/ 1).107  

 

1.6.4.2. Önemli Kararlar 

 Önemli kararlar TTK m. 621/1’de düzenlenmiştir. Şirketin feshi, şirket 

merkezinde gerçekleştirilecek değişiklik, rüçhan haklarının kaldırılması ya da 

sınırlandırılması, sermaye artırımı, pay devrinin kolaylaştırılması, sınırlandırılması veya 

yasaklanması, şirket ortağının haklı nedenlere dayanarak şirketten çıkarılması için 

mahkemeye başvuru, oyda imtiyaz tanıyan esas sermaye paylarının tahsisi, şirket 

sözleşmesinde ortaya konulmuş olan sebebe dayanarak ortağın şirketten çıkarılması, 

şirketin işletme konusunun değiştirilmesi önemli kararlardır. Bu kararların verilebilmesi 

için genel kurulda payları temsil eden oyların 2/3’ünün ve oy hakkının bulunduğu esas 

sermayenin bütününün salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir. 

 Limited şirketlerde önemli kararlar (Wichtige Beschlüsse) İsviçre Hukuku’nda 

İsviçre BK. m. 808b’de düzenlenmiştir.108 Bu hükme göre aşağıdaki durumlar önemli 

                                                 
106 Justus Meyer, Wirtschaftsprivatrecht, § 10 Juristische Personen, Springer-Lehrbuch, Springer, 
Berlin, Heidelberg 2017, ss. 199-213.  
107 İsviçre BK. m. 808a/ 1: “Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat den Stichentscheid. Die 
Statuten können eine andere Regelung vorsehen.” 
108 Anılan hüküm şu şekildedir: “Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens zwei 
Drittel der vertretenen Stimmen sowie die absolute Mehrheit des gesamten Stammkapitals auf sich 
vereinigt, mit dem ein ausübbares Stimmrecht verbunden ist, ist erforderlich für: 
1.die Änderung des Gesellschaftszweckes; 
2.die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammanteilen; 
3.die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der Übertragbarkeit der Stammanteile; 
4.die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als 
stimmberechtigter Gesellschafter; 
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kararların alınmasını gerekli kılmaktadır ve genel kurulda temsil edilen oyların en az 

üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu şartlarının 

birarada bulunması ile karar altına alınabilir: 

 

 Kurumsal amaca/ şirketin işletmeye ilişkin konularında değişiklik; 

 Imtiyazlı oy haklarının kullanılmasının öngörülmesi; 

 Payların devredilebilirliğini sınırlandırmak, yasaklamak veya kolaylaştırmak; 

 Pay devri veya oy hakkı bulunan pay sahibi olarak tanımaya onay verme 

 Sermayedeki artış; 

 Rüçhan haklarının kısıtlanması veya kaldırılması; 

 Sadakat yükümü veya rekabet etmeme şartını ihlal eden müdür/yetkili ve   

ortakların faaliyetlerinin onaylanması; 

 Bir ortağın haklı gerekçeyle şirketten çıkarılması için mahkemeye başvuru; 

 Şirket sözleşmesinde öngörülen nedenlerden ötürü bir ortağın şirketten 

çıkarılması; 

 Şirketin ticaret siciline kayıtlı ofisinin taşınması (merkez adres değişikliği); 

 Şirketin feshi.  

 

Fransız Ticaret Kanunu L223-30 şirket sözleşmesinde adres değişikliği dışında 

yapılacak değişikliklerin payların en az dörtte üçünü temsil eden ortakların kararı ile 

mümkün olduğunu hükme bağlamıştır.109 Ticaret siciline kayıtlı ofisin taşınması 

                                                                                                                                               
5.die Erhöhung des Stammkapitals; 
6.die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 
7.die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer sowie der Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht 
oder das Konkurrenzverbot verstossen; 
8.den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen; 
9.den Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vorgesehenen Gründen; 
10.die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 
11.die Auflösung der Gesellschaft. 
2 Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom 
Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt werden.” 
109 Anılan hüküm şu şekildedir: “Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité 
de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est 
décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois 
quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. 
Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la 
publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, 
l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur 
première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut 
de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à 
celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont 
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hissedarların yarısından fazlasını temsil eden bir veya daha fazla ortağın kararına 

bağlıdır. Karar nisabına aykırılık iptal edilebilirlik yaptırımına bağlanmıştır. Limited 

şirketin kollektif (société en nom collectif), komandite (Société en commandite par 

actions) veya komandit (commandite simple) şirkete dönüştürülmesi ortakların 

oybirliğiyle kabul edilmesini gerektirir (Code de commerce L223-43). Halka açık 

limited şirkete dönüşme, şirket sözleşmesinde değişiklik yapılması gereken çoğunluk ile 

belirlenir. Ancak, son bilançoda yer alan özkaynakların 750.000 Euro'yu aşması 

durumunda hisse senetlerinin çoğunu temsil eden ortaklar tarafından karar verilebilir 

(Code de commerce L223-43).  

Limited şirket toplantılarının önemli olup olmamasına ilişkin ayrım, karar 

nisaplarının önem derecesine göre yapılmıştır. İsviçre ve Türk Hukuku’nda 2/3, Alman 

hukuku’nda ise ¾ karar nisabı olağanüstü toplantı türüne işaret eder.110 Bu nisaplar sınır 

olup sınırın üzerindekiler önemli, altındakiler ise olağan kararlardır. Ancak, kararların 

önem derecesi toplantının türünü etkilemez. İsviçre Federal Mahkemesi’nin 20/03/2019 

tarihli bir kararında genel kurulun limited şirketlerde en üst organ olduğu, örgüt içinde 

en önemli görevlerin bu organa ait olduğu, ekonomik riskin üstlenicisi olarak en önemli 

kararların bu organda alınabileceği, paydaşların şirketin yönetimi üzerinde çok daha 

                                                                                                                                               
décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à 
l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la 
moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour 
cette dernière, exiger l'unanimité des associés. 
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée 
peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa. 
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. 
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par 
incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des 
parts sociales. 
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande 
de tout intéressé.” 
110 “…Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die 
wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der Anteilseigner und 
somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten 
Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese 
erlauben es den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren Einfluss auf 
die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 
2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 
OR sind mit Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer arbeitgeberähnlichen 
Person nicht anders zu werten als jene eines Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung 
bestimmt die Statuten, ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und 
Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt die Geschäftsleitung, sie 
entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche 
Kompetenzen können der Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff. 
18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden. Dies gilt ebenfalls 
für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers, die mit dem Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Gesellschafterversammlung verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die 
damit direkten Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.” 
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güçlü bir etkiye sahip olmalarında genel kurulun aracı bir rol oynadığı açıkça 

belirtilmiştir (BGE 8C_621/2018, 4.5.1.) 

 

1.6.5. Genel Kurul Toplantı Türleri 

Limited şirketlerde genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Kararların önem derecesinden farklı olarak tayin edilmiş olan bu 

toplantı türleri, kanun tarafından öngörülen zorunluluklara göre farklılaşır. Kanun 

koyucunun öngördüğü bir toplantının belirli sürelerde yapılma zorunluluğu olağan 

toplantıyı, böyle bir zorunluluk olmamasına ragmen mevcut durumların ortaya koyduğu 

aciliyet ve olağanüstülük olağanüstü toplantıyı ortaya koyar.  

 

1.6.5.1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Limited şirket genel kurulu her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç 

ay içinde toplanır. Toplantıdan en az onbeş gün önce ortaklar toplantıya çağrılır. Bu 

süre şirket sözleşmesi ile uzatılabilir veya on güne kadar azaltılabilir (TTK m. 617/2). 

İsviçre BK. m. 805’e göre olağan genel kurul toplantısı, mâli yılın sonundan itibaren altı 

ay içinde yıllık olarak yapılır. Genel kurul, toplantı gününden en az 20 gün önce 

toplantıya çağrılır (İsviçre BK. m. 805/ 3).  

Code de commerce L223-26’ya göre şirket müdürleri tarafından hazırlanan 

yönetim raporu, envanter ve yıllık hesaplar, mâli yılın bitiminden itibaren altı ay içinde 

genel kurulun onayına tabidir. Kanun metninde açıkça olağan genel kurul ifadesi 

kullanılmamış olsa da her yıl yönetim raporu, envanter ve yıllık hesapların genel 

kurulun onayına tabi tutulmış olması bu genel kurul toplantısının olağan olduğunu 

göstermektedir. Zira Code de commerce L223-26’nın ikinci fıkrasında bu onayın genel 

kurulda yapılmaması karşısında cumhuriyet savcısı veya ilgili kişilerin mahkeme yoluna 

başvurma hakkını tanımıştır.111 Bu önemli ve zorlayıcı hüküm genel kurul onayının yıl 

                                                 
111 Anılan hükmün madde metni şu şekildedir: “Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels 
établis par  les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six 
mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de 
justice.  
Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne 
intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas 
échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y 
procéder. 
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le 
rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont 
communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute 



55 

içinde ortaya çıkan mâli tabloların ve raporların onaylanmasını gerekli olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır.  

“Yıllık mâli tabloların ve yönetim raporunun sunumu (Vorlage des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts)” başlığı altında düzenlenmiş olan ALŞK m. 

42a hükmü şirket müdürlerinin yıllık mâli tabloları ve yönetim raporunu hazırlandıktan 

hemen sonra pay sahiplerine sunma zorunluluğunu getirmiştir. Yıllık mâli tablolar bir 

denetçi tarafından denetlenecekse, şirket müdürleri, denetim raporunu teslim aldıktan 

hemen sonra yönetim raporu ve denetçi raporu ile birlikte genel kurulun onayına 

sunmalıdır. Şirketin bir denetleme kurulu varsa, incelemesinin sonuçları hakkındaki 

raporu da derhal genel kurul onayına sunulmalıdır. Genel kurul en geç ilk sekiz ayın 

sonunda veya şirketin “küçük şirket” olması durumunda, yıllık mâli tabloların kabulü ve 

kâr dağıtımı hakkında mâli yılın ilk onbir ayının sonuna kadar karar vermelidir (İsviçre 

TK. m. 267/ 1).112 Bir denetçi yıllık mâli tabloları denetlediyse, bir ortağın talebi 

üzerine yıllık mâli tabloların onaylanması üzerine müzakerelere katılmalıdır (ALŞK m. 

42a/ 3). Bu hükümler olağan genel kurul toplantısına işaret etmektedir.  

ALŞK m. 51/ 1 toplantıya davetin, taahhütlü mektuplar vasıtasıyla ortakların 

davetiyle yapılacağını, en az bir haftalık bir süre içinde bu davetin gerçekleştirilmesini 

öngörmektedir.  

 

1.6.5.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

Olağanüstü genel kurul toplantısı iki şekilde gerçekleşir. İlki şirket sözleşmesi 

böyle bir toplantıyı öngörmüşse, ikincisi ise gerekli durumlarda olağanüstü toplantıdır 

(TTK m. 617/1).  İsviçre BK. m. 805/ 2’ye göre olağanüstü toplantılar şirket 

sözleşmesine göre ve gerektiğinde yapılır. ALŞK m. 49/ 2 şirketim mefaatini gerektiren 

                                                                                                                                               
délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, 
peut être annulée. 
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit 
des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. 
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers 
exercices. 
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est 
réputée non écrite. 
Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l'article L. 225-
100-1 s'applique au rapport consolidé de gestion.” 
112 Şirketlerin boyutlarına ilişkin sınıflandırmalar “Boyut sınıflarının tanımı (Umschreibung der 
Größenklassen) başlığı altında İsviçre TK. m. 267/ 1 ile düzenlenmiştir. İsviçre TK. m. 267/ 1 hükmüne 
göre 6.000.000 Euro toplam aktif sınırını aşmayan şirket, “Küçük Şirket (Kleine 
Kapitalgesellschaften)”tir.  
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durumlarda olağanüstü toplantı yapılmasını olanaklı kılmaktadır. ALŞK m. 49/3 ise 

özellikle, mâli yıl içinde hazırlanan yıllık bilançoda sermaye veya özvarlığın yarısının 

kaybolduğunun tespit edilmesi durumunda da şirket olağanüstü olarak toplantıya 

çağrılmalıdır. Yine azınlığın da genel kurulu toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır. 

Pay senetleri ve şirket sermayesinin en az onda birine karşılık gelen hissedarlar, amaç 

ve sebeplerini belirterek toplantının yapılmasını talep etme hakkına sahiptir (ALŞK m. 

50/ 1).113  

Olağanüstü genel kurul şirketin sermaye gerekliliği, sözleşme değişikliği, temsil 

yetkililerine ait durumlar, azınlık pay sahiplerinin talepleri, ortakların gerekli gördükleri 

ve genel kurulun yetkisine giren konular, sözleşmede öngörülen sebepler, şirket yapı 

değişikliği, ortaklıktan çıkarma gibi durumlarda gerçekleşebilir. Toplantının olağanüstü 

bir nitelik kazanmasının nedeni olağan toplantı dışındaki gerekliliklerdir. Şirketin 

müdürler tarafından kötü yönetimi, finansal tablolarla ilgili gelişen ani durumlar, şeffaf 

ve dürüst resim ilkesine aykırılık durumlarında genel kurulun olağanüstü toplanması 

talep edilebilmelidir. Zira şirketin mâli durumunda ortaya çıkabilecek manipülatif 

eylemler şirketin sürdürülebilirliğini, rekabet gücünü, pazar payını, imajını ve müşteri 

çevresine olumsuz yönde etkileyebilecektir. Code de commerce L223-26 herhangi bir 

ortağın, şirket müdürünün toplantı sırasında yönetim raporu, envanter ve yıllık hesaplar 

ile ilgili olarak cevaplaması gereken soruları yazılı olarak sorma hakkına sahip 

olduğunu hüküm altına almaktadır. İsviçre, Alman ve Fransız Hukuku mâli konuların 

olağanüstü durumlar olduğunu kabul etmektedir.  

 

 

 

  

                                                 
113 ALŞK m. 50 azlık hakları (Minderheitsrechte) başlığı altında düzenlenmiştir. Anılan hükmün metin 
aslı şu şekildedir:  
“(1) Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens dem zehnten Teil des Stammkapitals 
entsprechen, sind berechtigt, unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Berufung der Versammlung 
zu verlangen. 
(2) In gleicher Weise haben die Gesellschafter das Recht zu verlangen, daß Gegenstände zur 
Beschlußfassung der Versammlung angekündigt werden. 
(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen oder sind Personen, an welche dasselbe zu richten wäre, nicht 
vorhanden, so können die in Absatz 1 bezeichneten Gesellschafter unter Mitteilung des Sachverhältnisses 
die Berufung oder Ankündigung selbst bewirken. Die Versammlung beschließt, ob die entstandenen 
Kosten von der Gesellschaft zu tragen sind.” 
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İKİNCİ BÖLÜM 

FİNANSAL TABLOLARIN FİNANSAL VE HUKUKİ ANALİZİ 

2.1. Kavramsal Çerçeve 

 Finansal tablolar diğer adıyla mâli tablolar bir şirketin ticari faaliyetlerini ortaya 

koyan, mâli açıdan performansının tespitine yarayan yazılı kayıtlardır. Şirketlerin 

faaliyet ve mâli performansının belirli ölçütlere göre denetimi bu tablolara bağlıdır.114 

Finansal tablolar şirketin mâli yönetimi, gelir ve giderleri, kar ve zararları, ana veya yan 

faaliyetlerden sapmalar, sermaye, özvarlık, likidite oranı, performans ve verimlilik 

konularında önemli bir gösterge sağlar.115  

 Şirketlerin finansal verileri, kaynaklarının kullanımında orantılılık, kaynakların 

harcama kalemlerine ihtiyaca göre adil dağıtımı, mâli durumun denetimi bağlamında 

gereklidir.116 Devletle olan ilişkilerde finansal tablolar vergisel yükümlülük ve 

faaliyetler konusunda önemli bir denetim imkanı sağlar.117  

Şirketlerin uluslararasılaşması ve uluslararası pazarlara girişlerinde, şirket 

birleşmelerinde bu tablolar sözleşme ilişkisini etkiler. Şirkete güven, şirketin dış dünya 

ile ilişkisinde şeffaflık sağlayan bu tablolar uluslararası standartlarda bir işleve 

sahiptir.118 Toplu iş sözleşmelerinde işçi sendikaları ile işveren arasındaki anlaşmalar bu 

tablolar üzerinde yürütülür.119 Esneklik, denetlenebilirlik, şeffaflık, ölçülebilirlik, 

gerekçelendirilebilirlik gibi temel prensipleri içeren finansal tablolar şirket, ticari 

işletme, kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar gibi birçok örgütün ticari 

faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde ölçütler getirmiştir.120    

                                                 
114 Ahsan Habib/ Mostafa Monzur Hasan/ Ahmed AL-Hadi, “Financial Statement Comparability and 
Corporate Cash Holdings”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, C. 13, S. 3, 2017, ss. 
304-321; Canol Kandemir/ Şenol Kandemir, “Muhasebe Hilelerınin Önlenmesi ve Ortaya Çıkarılmasında 
Kullanılan Geleneksel Araç ve Yöntemler”, Mâli Çözüm Dergisi, S. 113, 2012, ss. 39-77. 
115 Gus De Franco/ S. P Kothari/ Rodrigo S. Verdi, “The Benefits of Financial Statement 
Comparability”, Journal of Accounting Research, C. 49, S. 4, 2011, ss. 895-931. 
116 Zabihollah REZAEE/ Richard RILEY, Financial Statement Fraud: Prevention and Detection, John 
Wiley & Sons 2009. 
117 Jane A. Ou/ Stephen H. Penman, “Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock 
Returns”, Journal of Accounting and Economics, C. 11, S. 4, 1989, ss. 295-329. 
118 Mary E. Barth/ Katherine Schipper, “Financial Reporting Transparency”, Journal of Accounting, 
Auditing & Finance, C. 23, S. 2, 2008, ss. 173-190. 
119 Uma V. Sridharan ve diğerleri, “Financial Statement Transparency and Auditor Responsibility: Enron 
and Andersen”, International Journal of Auditing, C. 6, S. 3, 2002, ss. 277-286. 
120 Ray Ball/ Xi Li/ Lakshmanan Shivakumar, “Contractibility and Transparency of Financial Statement 
Information Prepared Under IFRS: Evidence from debt contracts around IFRS adoption”, Journal of 
Accounting Research, C. 53, S. 5, 2015, ss. 915-963. 
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2.2. Finansal Tabloların Yakın Tarihçesi 

1494 tarihli Fra Luca Bartolomeo de Pacioli tarafından kaleme alınan “Summa de 

Arithmetica, Geometria: Proportioni et Proportionalita” adlı kitap çift girişli muhasebe 

sistemini tamamlayarak esasen bugünkü muhasebe sisteminin bir kısmını 

içermekteydi.121 Luca Pacioli defter tutma sistemini yenileyerek modern muhasebenin 

ve bilançonun temellerini atmıştır.122 Bu süreci Avrupa’da koloni hareketleri ve 

Amerika’da tüccarların şirketleşmesi, lobi faaliyetleri takip etmiştir. Ulaşım kanallarının 

artması ticareti hızlandırarak muhasebe işlemlerinde hızın artması ve güvenilir bir 

sistem için yeni bir ihtiyacı doğurmuştur.123  

Şirketlerin tasfiyesi, iflası, iflasın ertelenmesi gibi hukuksal süreçlerde de önemli 

bir işleve sahip olan finansal tabloların en işlevsel ve modern başlangıcı 19. yüzyılın 

sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletlerine aittir.124 Sanayi devrimi ile ortaya çıkan 

kırsal bölgelerden şehirlere göçlerle birlikte belediye ve işletmelerde yolsuzluklar ortaya 

çıkmıştır. Mâli açıdan hesap verilebilirlik ihtiyacı bu yolsuzlukların giderilmesi, devlet 

kontrolünün artırılması ve şirketlerde şeffaflığın ortaya çıkarılması ile ortaya çıkmıştır. 

Avrupa ve Amerika arasındaki ticari hareketlilik, üretimdeki artış ve lobi faaliyetleri 

denetimde belirli bir sistematiği gerekli kılmıştır.125 

1 Nisan 1917’de Amerika Birlşeik Devletleri Merkez Bankası Federal Rezerv 

Bülteni’ni yayınlayarak devlet ekonomisinin ve kamu yararının işleyişinde etkinlik 

sağlamak için finansal sisteme önemli bir katkı sağlamıştır.126 1933 yılında Menkul 

Kıymetler Kanunu ve 1934 yıında ise Menkul Kıymetler Borsası Kanunu yayınlanarak 

menkul kıymetlerin satışında yalan beyan, hile ve dolandırıcılıkla ilgili işlemler 

                                                 
121 Jane Gleeson-White, Double Entry: How the Merchants of Venice Created Modern 
Finance,  W.W. Norton & Company, New York 2012. 
122 Thomas Alexander Lee/ Ashton Bishop/ Robert Henry Parker, Accounting history from the 
Renaissance to the present: A remembrance of Luca Pacioli, Routledge. New York 2013 
123 Terry K. Patton/ Paul D. Hutchison, “Historical Development of the Financial Reporting Model for 
State and Local Governments in the United States from Late 1800s to 1999”, Accounting Historians 
Journal, C. 40, S. 2, 2013, ss. 21-53. 
124 Robert G. Walker, Consolidated statements: A History and Analysis, Sydney University Press. 
Sydney 2006 
125 Şenol KANDEMİR/ Canol KANDEMİR, “Finansallaşma Oyununda Türk Bankaciliği: 1980-2007 
Döneminde Kazanan mıdır, Kaybeden midir?”, Mâli Çözüm Dergisi, C. 30, S. 158, 2020, s. 124; Canol 
KANDEMİR/ Şenol KANDEMİR,  “The Responsibility for Preventing and Detecting Accounting Frauds 
From the Viewpoint of Self-Regulatory Agencies in Turkey: De Jure Status and De Facto 
Application”, Öneri, C. 10, S. 40, ss. 125-137, 2013, s. 126. 
126 Federal Reserve Bulletin, 1917, Washington, 
https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1910s/frb_041917.pdf, e.t.: 20/10/2020. 
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yasaklanmıştır.127 Böylece şirketlerin finansal tablolarının denetimi ile ilgili önemli 

adımlar atılmış oldu. Marvin 1942’de başarılı ve başarısız şirketlerin finansal 

eğilimlerini, Walter 1957’de nakit akış tablosunu, Hickman 1958 yılında şirket 

tahvillerindeki temerrüt oranını belirlemeye yönelik net kar oranını, Sorter ve Becker 

1964 yılında psikolojik model ile finansal oranlar arasındaki ilişkinin hesaplanmasını, 

Chen ve Shimerda 1981 yılında finansal oranların yedi faktöre indirgeyerek finansal 

tabloların hesaplanmasına önemli katkılar sağlamışlardır.128  

 2002 yılında Avrupa Birliği tarafından uluslararasılaşmanın artışı ile birlikte 

finansal tabloların standartlarının belirlenmesine yönelik muhasebe standartları 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) 

tarafından geliştirilmiş ve 1606/2002 sayılı Uluslararası Muhasebe Standartları Tüzüğü 

ile onaylanmıştır.129 Bu ilkeler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iç hukuklarına aktarılarak 

yasal koruma altına alınmıştır. Şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken uymaları 

gerekli kurallar 2013/34/AT sayılı muhasebe direktifi ile belirlenmiştir.130 Bu direktife 

göre finansal tablolarda sunum, içerik, yönetim organı raporlarının sunum ve içerikleri, 

finansal tabloların denetim ve yayınlanması, tabloların hazırlanmasında kullanılacak 

ölçüm esasları ve yönetimin bunlardan sorumluluğu belirli bir standardın uygulanması 

için belirlenmiştir.131   

 

2.3. Finansal Tabloların Türleri 

Finansal tablolar gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu olmak üzere üç temel 

türe ayrılmaktadır. Bu finansal tablo türleri uluslararası kabul görmüş bir ayrımdır. 

Ticari gelişmelerle ortaya çıkan şeffaflık anlayışı giderek hız kazandığı için finansal 

tabloların üç farklı şekilde incelenmesi birçok ülke tarafından Kabul görmüştür.  

                                                 
127 William O Douglas/ George E. Bates, “The Federal Securities Act of 1933”, The Yale Law 
Journal, C. 43, S. 2, 1933, ss. 171-217. 
128 Paavo Siimann, Usage of Efficiency Matrix in the Analysis of Financial Statements, Yayımlanmış 
Doktora tezi, Tallinn University of Technology School of Business and Governance Department of 
Business Administration, Tallinn, 2018, Tallinn; All Answers Ltd, 2018, History of Financial Ratios. 
https://ukdiss.com/litreview/literature-review-of-history-of-financial-ratios-finance.php?vref=1, e.t.: 
20/10/2020.  
129 International Accounting Standards- Regulation (EC) No 1606/2002, 2002, 
https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002_en 
, e.t.: 20/10/2020; Schaub, A. (2005). The use of international accounting standards in the european 
union. Northwestern Journal of International Law & Business, 25(3), 609-630. 
130 Accounting Rules - Directive 2013/34/EU, 2013, https://ec.europa.eu/info/law/accounting-rules-
directive-2013-34-eu_en, e.t.: 20/10/2020.  
131 Paul André, “The role and current status of IFRS in the completion of national accounting rules–
evidence from European countries”, Accounting in Europe, C. 14, S. 1-2, 2017, ss. 1-12. 
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2.3.1. Gelir Tablosu 

Gelir tablosu (Income statement) kar-zarar cetveli olarak da bilinmektedir. Bu 

tablo şirketin belirli bir dönemdeki kar-zarar bağlamında finansal performansını 

gösterir.132 Toplam gelir ve kazançlardan toplam gider ve kayıpların çıkarılması 

sonucunda net gelir elde edilir. Böylece şirketin belirli bir dönemde geliri tespit edilmiş 

olur. Şirketin bir dönem boyunca elde ettiği işletme içi ve dışı gelirler, birincil ve ikincil 

faaliyetlerden kaynaklanan kazançlar bu tabloda gösterilir.133 

Gelir tablosu şirketin faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirleri rapor ettiğinden, 

yönetimin verimliliği için önemli bir göstergedir. Bir dönem boyunca şirketin 

faaliyetleri ile gelirleri bu tabloda karşılaştırılabilir.134 Böylece şirketin performansı, 

faaliyetler sonucunda verimlilik ortaya çıkar. Bu bağlamda gelir tablosu, bir döneme ait 

gelire ait bir gösterge olması bakımından şirketin anlık bir mâli durum görüntüsü sunan 

bilançodan ayrılır.135  

Gelir tablosu gelir, gider, kazanç ve zarar olmak üzere dört temel faktöre 

odaklanır.136 Bu tablo şirketin bir dönemde elde ettiği gelirin kar veya zararı ifade eden 

kazanca nasıl dönüşüğü hakkında önemli bilgiler sağlar.137  

Gelir tablosunda gider ve kazanç işletme geliri, faaliyet dışı gelir ve kazançlardan 

oluşur.138 İşletme gelirleri şirketin birincil yani ana faaliyet konularından dolayı elde 

ettiği gelirleri oluşturur. Maden işiyle uğraşan bir şirketin bu işin dışında ikincil br 

faaliyet sonucu elde ettiği gelirler işletme gelirlerine dahil edilmez.    

Kazançlar, şirketin uzun vadeli varlıklarının satışı sonucunda elde edilen geliri, 

faaliyet dışı gelir ise şirketin ana faaliyet konusu dışındaki ikincil/yan faaliyetlerden 

elde edilen gelir kaynaklarını gösterir.139 Maden şirketinin maden geliri dışında vadeli 

mevduat faizinden elde ettiği gelir, bu şirketin elde ettiği madenleri taşımak için satın 
                                                 
132 Stephan H. Penman, “Accounting for Intangible Assets: There is Also an Income 
Statement”, Abacus, C. 45, S. 3, 2009, ss. 358-371. 
133 Ervin L. Black/ John J. White, “An international comparison of income statement and balance sheet 
information: Germany, Japan and the US”, European Accounting Review, C. 12, S. 1, 2003, ss. 29-46. 
134 Gary A. PORTER/ Curtis L NORTON, Financial accounting: The impact on decision makers. 
Cengage Learning, Thompson, South Western 2012, s. 175. 
135 Judith J. BAKER, Activity-Based Costing and Activity-Based Management for Health Care, Jones 
& Bartlett Learning., Gaithersburg, Maryland 1998, s. 101. 
136 Hikmet ULUSAN, “Kapsamlı Kar (Zarar): Raporlama Yöntemi Tercihleri ve Finansal Performansın 
Raporlanmasına Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 14, S. 2, 2013, 
ss. 45-72. 
137 Ann Tarca ve diğerleri, “Identifying Decision Useful Information with the Matrix Format Income 
Statement”, Journal of International Financial Management & Accounting, C. 19, S. 2, 2008, ss. 184-
217. 
138 Black ve White, s. 31. 
139 Yaşar Karayalçin, Muhasebe Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988. 
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aldığı nakliye araçlarını kiraya vermesi sonucunda elde ettiği gelir, kıymetli madenlerin 

işlenmesi sonucunda elde edilen ürünleri satmak için işlettiği marketlerde bu ürün 

dışında yaptığı satışlardan elde ettiği gelirler, telif hakkından elde edilen gelirler faaliyet 

dışı gelirlere örnek verilebilir. Faaliyet dışı gelirler iş ortaklıklarında ve şirket 

birleşmelerinde sıklıkla görülebilmektedir.140 

Gider ve zararlar bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesinde önemli bir 

faktördür.141  Gider ve gelir dengesinin bozulması, performans ölçümü bu tespite 

bağlıdır. Şirket, kar elde etmek ve faaliyetlerini sürdürübeilmek için belirli bir maliyete 

katlanması gerekir. Katlanılan maliyetler gider ve zararları oluşturur.142 Gider ve 

zararlar birincil (ana) ve ikincil (yan) faaliyet giderleri, zararlardan oluşur. İşletmenin 

ana faaliyet konusuna giren faaliyetlerinden kaynaklanan ve işletmenin kar elde 

etmesini sağlamaya yönelik katlanılan maliyet ve yapılan harcamalar birincil faaliyet 

giderleridir. Genel ve idari giderler, itfa, amortisman bu giderler arasında yer 

almaktadır.143 

İkincil faaliyet giderleri şirketin ana faaliyet konusu dışındaki faaliyetleri 

sonucunda elde edilecek kar veya kazanç için katlanılan maliyettir. Maden şirketinin 

bankada biriken mevduatına vadeli faiz geliri elde etmek için katlanılan vergi, yan 

faaliyetler sonucunda elde edilecek kar için yapılan harcamalar ikincil faaliyet 

giderlerine örnek verilebilir.  

Zararlar uzun vadeli varlıkların satışı sonucunda elde edilecek gelir için katlanılan 

maliyet ve harcamaları gösterir.144 Diğer taraftan, davalara yönelik harcamalar ve 

olağanüstü durumlar nedeniyle ortaya çıkan beklenmedik harcamalar gider zararlarını 

oluşturur.  

Birincil ve ikincil faaliyetlerin tespiti şirketin ana ve yan faaliyet konuları ile ilgili 

gösterdiği finansal performansın tespitine yarar. Şirketlerin yönetim organlarının şirketi 

yönetme düzeyleri, şirketin ana faaliyetinden ne kadar sapma gösterdiği gelir tablosu 

vasıtasıyla tespit edilebilir. Şirketin ana faaliyet konularındaki performansı yan 

faaliyetleri sonucu elde edilen performanstan düşükse şirket ana faaliyetinden sapmakta 

                                                 
140 Aylin Poroy Arsoy, “Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
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142 William Threipland Baxter, Accounting Values and Inflation, McGraw-Hill, London 1975. 
143 Werner Seebacher, Management Accounting: Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung, Erfolgsplan, 
Finanzplan, Planbilanz, Epubli, Berlin 2015. 
144 K. R. Subramanyam, Financial Statement Analysis. McGraw Hill Education, New York 2014. 
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ve stratejik olarak farklı bir yapılanmaya gitmek gerekebilir. Yönetim organının bu 

durumu önceden tespit edip, faaliyet raporuna yansıtması gerekir.    

 

2.3.2. Bilanço 

Bilanço (Balance sheet) şirketin özkaynaklarını, varlık ve borçlarını belirli bir 

zaman dilimine göre raporlanmasını sağlayan finansal gösterge aracıdır.145 Bu gösterge 

aracı şirketin sermaye yapısını ve getiri oranlarının hesaplanmasını sağlar. Şirkette 

varlıklar, borçlar ve özvarlık bilanço için üç önemli göstergedir.  

Şirketin varlıkları nakde kolayca dönüştürülebilme (likidite) durumuna göre 

farklılık arz eder.146 Bunlar sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, menkul kıymetler, alacak 

hesapları, envanter ve peşin ödenen giderlerdir. Nakit ve nakit benzerlerine örnek olarak 

kolayca paraya dönüştürülebilen hazine bonoları, kripto ve sanal paralar verilebilir.147 

Bu varlıkların likidite özellikleri alıcı bulma hızına değil, varlığın kolayca 

dönüştürülebilme özelliğine bağlıdır. Menkul kıymetler borçlanma ve hisse senedini, 

alacak hesapları ise şirketin müşterilerden alacaklarını, envanter satışa hazır malları, 

peşin ödenen giderler ise kira, sigorta gibi önceden yapılmış harcamalar değerini ifade 

eder.148 Uzun vadeli varlıklar ise şirketin uzun vadeli yatırımları, arsa, arazi, makine ve 

fabrika gibi sabit varlıklar, fikri mülkiyet haklarından oluşan maddi olmayan 

varlıklardan oluşur.  

Şirket faaliyetlerini yürütmek ve gelir elde etmek için üçüncü kişilere karşı 

borçlanmaktadır. Şirketin borçları cari ve uzun vadeli borçlar olmak üzere iki temel 

unsura ayrılır. Cari borçlar vadesi bir yıl içinde dolan ve bu süre içinde de önemsi 

gereken borçlardır.149 Bankaya borçlar, kira ve faize dair borçlar, temettü şirketin cari 

borçları arasında yer alır. Uzun vadeli borçlar ise bir yıl sonra muaccel hale gelen 

                                                 
145 Bernd Heesen, Basiswissen Bilanzplanung, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016, s. 38. 
146 Bernd Heesen/ Vinzenth Wieser-Linhart, Basiswissen Insolvenz: Schneller Einstieg in 
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Begriffe, Erfassung und Bewertung. In Die Zukunft des Öffentlichen Rechnungswesens (pp. 89-120). 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2007. 
148 Michael Bitz/ Dieter Schneeloch/ Wilfried Wittstock/ Guido Patek, Der Jahresabschluss, Verlag 
Franz Vahlen 2014. 
149 Thieß Petersen, “Geldvermögen und Schulden”, WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches Studium, C. 
41, S. 12, 2012, ss. 661-663. 
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borçlardır. Şirketin işgörenlerinin emeklilik fonlarına ilişkin yükümlülükler, ertelenmiş 

vergisel yükümlülükler uzun vadeli yükümlülüklerdir.150  

Özvarlık şirketin net varlıklarıdır ve toplam varlıklardan yükümlülüklerin 

dışlanması sonucunda ortaya çıkan finansal veriyi ifade eder.151 Şirketin özvarlığı dönen 

ve duran varlıklardan oluşan aktif toplamından kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların 

toplamından oluşan borçlarının çıkarılması sonucunda tespit edilir.152 Kısaca belirtmek 

gerekirse şirketin özvarlığı aktifi ve pasifi arasındaki farktır.  

Bilanço şirketin varlıklar, borçlar ve özvarlığı ile ilgili belirli bir zaman dilimi için 

finansal bilgiler sağlar. Ancak bu veriler şirketin faaliyetleri ile ilgili kar-zarar 

durumunu, genel çerçevede performans ve verimliliği hakkında detaylı bilgi 

sağlamadığından farklı yıllara ait bilançoların karşılaştırılması ve gelir tablosu ile 

birlikte değerlendirilmesi önemlidir.           

 

2.3.3. Nakit Akış Tablosu 

Nakit akış tablosu (Cash flow statement) şirketin mevcut faaliyetleri ile dış 

yatırım kaynaklarından aktarılan nakit girişlerinin ve çıkışlarının bir göstergesidir.153 

Yatırım kazanç ve zararları ile faaliyete dayalı kaynaklardan elde edilen nakit akışlar bu 

tabloda gösterilir.154 Nakit akış tablosu faaliyet, yatırım ve finansman olmak üzere üç 

temel unsura sahiptir.  

Faaliyet temelli nakit akışı tablonun ilk bölümünde yer alır. Şirketin ana faaliyet 

konusuna ilişkin operasyonel faaliyetleri sonucu nakit giriş ve çıkışları bu bölüme dahil 

edilir.155 İşgören maaşları, malzeme satın alımları operasyonel nakit çıkışlarına dahil 

edilir. Operasyonel büyümede faaliyet temelli nakit akışı önemlidir. Nakit çıkışın 

girişten fazla olması yönetsel açıdan önemli sorunlara neden olabilir. Alacak hesapları 

ve satışların artışı nakitte azalmaya işaret eder.   

                                                 
150 Jeffrey D. Gramlich/ Mary Lea MCANALLY/ Jacob THOMAS, “Balance Sheet Management: The 
Case of Short-Term Obligations Reclassified as Long-Term Debt”, Journal of Accounting Research, C. 
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151 Albert L. BELL, , “Fixed Assets and Current Costs”, The Accounting Review, C. 28, S. 1, 1953, ss. 
44-53. 
152 Homer Kripke, “Current Assets Financing as Source of Long-Term Capital”, Minnesota Law 
Review, C. 36, S. 5, 1952, ss. 506-514. 
153 Mahmut Karğin/ Rabia Aktaş, “Türkiye muhasebe Standartlarına Göre Raporlanmış Nakit Akış 
Tablosu ve Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, C. 52, S. 1, 2011, ss. 1-24. 
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155 Ümit Gücenme/ Aylin Poroy Arsoy, “Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım 
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ss. 66-74. 
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Yatırım temelli nakit akışı tablonun ikinci bölümünü oluşturur. Maddi duran 

varlıklar için gerçekleştirilen harcamalar, sermaye harcamalarındaki değişimler bu 

bölümde yer alır.156 Yatırım harcamalarındaki artış nakit akışında azalma ile sonuçlanır. 

Ancak birçok yatırım harcaması katlanılan maliyetin üzerinde gelir ve karlılık sağlar. 

Yeni pazarlar, şirket birleşmeleri, müşteri bölümlemesi, ürün çeşitlendirme gibi 

yatırımlar pozitif çıktılar sağlayabilir.  

Finansmandan kaynaklanan nakit akışı, nakit akış tablosunun son bölümünü 

oluşturur. Bu bölümde şirketle şirket alacaklıları ve pay sahipleri arasındaki nakit akışı 

tespit edilir. Temettü, hisse geri adımları gibi işlemler sonucunda ortaya çıkan nakit 

akışları finansman temellidir.157 Hisse geri alımları şirketin operasyonel büyümelerinin 

tespitinde önemli göstergelerdir.158 Özvarlık için yapılan harcamalar ve gelirler bu nakit 

akışında kayıt altına alınır. Şirkete orta veya uzun vadede geri ödenecek kredi 

vasıtasıyla elde edilecek kaynaklar sonucunda yapılan ödemeler bu nakit akışına dahil 

edilir.159   

 

2.4. Finansal Tablolar ve Şirketler Hukukuna Etkileri 

 Şirketler hukukunda varlık ve borçların ticari defterlere kayıt edilmesinde 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türk şirketler hukukuna etkisi 

sonucunda Türkiye muhasebe standartları oluşmuştur. Finansal tablolar bu standartların 

temelini oluşturmakta, likidite ve kurumsal şeffaflık gibi sermaye piyasası fayda 

ölçütünü sağlamaktadır.160 Bu tablolar, objektif bir denetim ölçütü sağlamak, ticari 

işletme veya şirkete ait verilerin hukuksal zeminde yansıtılmasında şirket/ işletme veya 

işletme sahibi/ortak/ pay sahiplerinden ayrıksı ve bağımsız bir resim oluşturmaktadır. 

Finansal ve faaliyete dayalı veriler kaynaklandığı şirket veya ticari işletmeden bağımsız 

ve profesyonel şekilde değerlendirilir. Finansal tabloların uluslararası standardı 

yansıtması bu koşulda gerçekleşir.  
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160 Ajit Dayanandan ve diğerleri, "IFRS and accounting quality: legal origin, regional, and disclosure 
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 Türk hukukunda muhasebe prensipleri iç hukuka aktarılırken Alman ters ilgililik 

prensibine (maßgeblichkeitsprinzip) uygun olan prensipler kapsam dışı bırakılmıştır.161 

Bunun nedeni, finansal tabloların gerçekliği ve objektifliğinin sağlanabilmesi vergi usul 

ve ilkeleri kapsamı dışında tutulması vasıtasıyla, bu tabloların vergi için 

hazırlanmasının ortaya koyacağı sakıncaların giderilmesidir. Diğer taraftan, finansal 

tabloların uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi tablolara ait muhasebe ve 

faaliyete ait verilerin ayrıntılı ve anlaşılabilir olmasını sağlamıştır. Bu hüküm ve 

prensipler Türk şirketler hukukuna aktarılmıştır. 

 Finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumu hisse 

temelli ödeme, şirket birleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, iştiraklerdeki ve iş 

ortaklıklarındaki yatırımlar, sermayenin korunması, şeffaflık vasıtasıyla ortaklık 

haklarının kullanılmasına yardımcı olmaktadır.  

 

2.4.1. Türk Hukukunda Finansal Tabloların Muhasebe Standartları 

Yılsonu finansal tabloları, gelir ve bilanço tablosundan oluşur (TTK m. 68/3). 

Finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk, 

açıklık ve netlik, işletme faaliyet akışına uygunluk dikkate alınır (TTK m. 69). Finansal 

tablolar, tarih, tacirin imzası unsurlarını içermelidir (TTK m. 71). Diğer taraftan finansal 

tablolar Türk Lirası ve Türkçe dilinde hazırlanmalıdır (TTK m. 70). Finansal tablolar, 

gider ve gelirleri, işletmenin varlıklarını, dönem ayırıcı hesaplardan oluşur (TTK m. 

72/1). Bu belgeler, her tacir tarafından saklama yükümlülüğüne tabidir.  Anılan tablolar 

birleşmeye ve bölünmeye katılan şirketler tarafından, tür değiştiren şirketlerin ortakları 

tarafından inceleme hakkına tabidir (TTK m. 149/1-d; TTK m. 171/1-d; TTK m. 188/1-

d).  

Kollektif şirketlerde yönetici ortaklar en üst organın (ortaklar kurulunun) onayına 

sunulur (TTK m. 227/1). Komandit şirketlerde komaditer ortaklar finansal tabloların 

geçerliliğini ve içeriğini incelemeye yetkilidir (TTK m. 310/1). Denetime sahip şirketler 

topluluğu ve anonim şirketlerde finansal tablolar denetçi tarafından denetlenidr (TTK 

                                                 
161 Anılan ilke Alman Gelir Vergisi Kanunu m. 5 (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG) hükmüne dayanmaktadır. Bu 
ilke vergiye konu olan karın tespitinde bilançoya uygunluk kriterini yansıtmaktadır. Manfred Groh, "Der 
Kampf um das Maßgeblichkeitsprinzip", Heribert Meffert, Norbert Krawitz (Ed.) 
Unternehmensrechnung und –besteuerung, Gabler Verlag, 177-196, 1998, s. 179 vd.; Lutz 
Schmidt, Maßgeblichkeitsprinzip und Einheitsbilanz: Geschichte, Gegenwart und Perspektiven des 
Verhältnisses von Handels-und Steuerbilanz, Vol. 1. Springer-Verlag, 2013, s. 87. 
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m. 397/1).162 Bu denetim Türkiye Denetim Standartları ile uyumlu olmalıdır. Standartlar 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenmekte 

ve düzenlenmektedir. Finansal tabloların belirli bir standard uygun şekilde düzenlenmiş 

olması, yönetim organınca yıllık olarak hazırlanan raporların da uyumluluğunu 

gerektirmektedir. Denetime tabi olan bir şirketin yıllık faaliyet ve finansal tablolarının 

kanunun öngördüğü denetim prosedürlerine tabi tutulmamış olması, bu rapor ve tablolar 

batıldır (TTK m. 397/2; TTK m. 397/6). Denetime tabi şirketlerde bu yaptırım, denetim 

sürekliliği ilkesinin ortaya koyduğu önemden kaynaklıdır.  

Şirket ile denetçi arasındaki şirket sözleşmesi veya mevzuattan kaynaklı görüş 

ayrılıkları, denetçinin yanlış yorumu nedeniyle oluşabilecek zararların önlenmesi için 

şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince kesin olmak üzere 

çözümlenir (TTK m. 405/1). Bu başvuruyu denetçi veya yönetim organı 

gerçekleştirebilir. Denetim organı ile şirket arasındaki görüş ayrılığının mahkemece 

kesin olmak üzere hüküm altına alınması, özellikle büyük ölçekli şirketlerin finansal 

tabloları ve faaliyet raporları konusunda denetimi sınırlayarak şirketin sürekliliği 

ilkesini zedeleyebilir. Bu nedenle anılan hükümdeki “kesin” ifadesinin çıkarılması 

gerektiği kanısındayım. 

 

2.4.2. Dürüst Resim İlkesi 

“Dürüst resim ilkesi” diğer adıyla “dürüst ve adil görünüş (true and fair view) 

ilkesi” TTK m. 398 gerekçesinde163 bir üst hukuk kuralı olarak belirtilmiş ve TTK m. 

515/1’de düzenlenmiştir.164 Finansal tablolar TMS’ye göre şirketin faaliyetleri, 

yükümlülükleri, malvarlıkları, öz kaynakları, ve boçlarını dürüst bir çerçevede 

yansıtmak zorundadır.165 Veriler, işletmenin özelliklerine uygun ve güvenilir olmalıdır 

(TTK m. 515/1). “Dürüst resim” ve “true and fair view” ilkelerinin karşılaştırması tablo 

6’da sunulmaktadır.  

 
                                                 
162 Bağımsız denetçilerin sorumluluğu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Canol Kandemir/ Şenol Kandemir, 
Muhasebe Hata ve Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetçilerin Sorumluluğunu Etkileyen 
Faktörlere İlişkin Algılamaları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C. 1, 2013, ss. 29-54. 
163 TTK m. 398 gerekçesi: “…Birinci fıkranın son cümlesinde yer alan "dürüstçe" sözcüğü 515 inci 
maddede öngörülen ve bir üst hukuk kuralı olan dürüst resim ilkesine göndermedir.” 
164 TTK m. 515/1: “Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şirketin 
malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, 
karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; 
gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.” 
165 Çağlar Manavgat, “Anonim Ortaklıklarda Dürüst Resim İlkesi: Kapsam ve İlkeye Aykırılığın Finansal 
Tabloların Geçerliliğine Etkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 35, S. 4, 2019, s. 6. 
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Tablo 6.  

“Dürüst Resim” ve “True and Fair View” İlkelerinin Karşılaştırması 

Türk Hukuku’nda 

Finansal Tabloların 

unsurları 

Türk Hukuku’nda Dürüst 

Resim İlkesinin Unsurları 

“True and Fair View”  

Şirketin Malvarlığı Tam (eksiksiz, kusursuz 

olmak) 

Doğruluk 

Şirketin Boçları Anlaşılabilirlik Adillik 

Şirketin Yükümlülükleri Karşılaştırılabilirlik Muhasebe standartlarına 

uygunluk 

Şirketin Özkaynakları İhtiyaçlara uygunluk Gerçeklik 

Şirketin Faaliyet 

Sonuçları 

İşletmenin niteliğine uygunluk İhtiyatlılık 

 Şeffaflık  

Güvenilirlik 

Gerçeği dürüst bir şekilde 

yansıtmak 

Gerçeği aynen yansıtmak 

Gerçeği aslına sadık bir şekilde 

yansıtmak 

 

Dürüst resim ilkesi olarak adlandırılan “dürüst ve adil görünüş ilkesi” bir tür 

alegorik tasvir biçimidir. Alegori’de olduğu gibi olguların ve gerçekliğin okurlara 

aktarılmasında sembol ve işaretlerin gerçekliği aktarmada önemli düzeyde araç olduğu 

gerekliliği bu ilke için de geçerlidir. Bu tasvir biçiminin önemi ortaya konulmaya 

çalışılan olgunun tasvir biçimindeki açıklık nedeniyle izleyicilerin verilmek istenen 

mesaj ve içeriği kolaylıkla anlamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilkenin 

adında yer alan “resim” ifadesi muhasebe standartları ve finansal tablo unsurlarının 

şirket ortaklarına aktarılmasında resmin ne tür bir resim olduğunun açık olmadığı, resmi 

ortaya koyanın bireysel hata ve tecrübesizliklerinin resim üzerinde etkili olabileceği bir 

düşünceyi ifade etmektedir. Bu bağlamda “görünüş” kelimesinin ilkenin ortaya 

konulmasında kullanılması uluslararası bir ilke olan “dürüst ve adil görünüş” 

prensibinin amacına daha uygun olacaktır.  
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Şirketin finansal tablo, veri, rapor, faaliyet ve kaynakları ile ilgili yapılacak işlem, 

sunum ve raporlarda izlenecek dürüst ve adil görünüş ilkesi, özellikle limited şirket 

müdürlerinin eşit işlem yükümlülüğünü de gerektirmektedir.166  

İsviçre BK. m. 813 ise “Eşit muamele” ilkesini getirmektedir. Bu ilkeye göre 

şirket ortağı olsun ya da olmasın şirket yöneticileri ve müdürleri, şirket ortaklarına aynı 

koşullar altında eşit muamele etmelidirler.167 Aynı yönde bir düzenleme içeren TTK m. 

627/1 ise müdürlerin ortaklara eşit şartlar/koşullar altında eşit işlem yapmaları 

gerektiğini emretmiştir.168 İsviçre BK’daki tavsiye niteliğindeki metin Türk 

Hukuku’nda emredici niteliktedir. İsviçre BK’daki hükmün koşullardaki farklılıkların 

eşitsizliklere neden olabileceğini öngörmekte ve bu nedenle mutlak bir eşitlik hükmü 

getirmemek adına yol gösterici olan “öneri-emir” türü bir hüküm getirmektedir. Ancak 

Türk Hukuku’na aktarılmada “aynı koşullar altında (gleichen Voraussetzungen)” ifadesi 

“eşit şartlarda” olarak düzenlenmiştir. Eşit şartların sağlanması oldukça güç olabilir. 

Ancak, benzer veya aynı koşullar daha kolay belirlenebilir. Böylece iç hukuka 

aktarılmada “aynı koşullar altında” ifadesinin kullanılması somut olayların 

değerlendirilmesinde daha pratik fayda sağlayabilecektir. 

Dürüst resim ilkesinin tamamlayıcı ilkesi sır saklama yükümlülüğüdür. Sır 

saklama yükümlülüğü bir mesleğe ilişkin elde edilen bilgilerin üçüncü kişilere 

açıklanmamasıdır. Şirketlerin finansal tabloları ve ticari işlemlerine ilişkin bilgilerin 

açıklanması bu sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır (TTK m. 527). Bu nedenle 

denetçi, avukat, noter, tasfiye memuru, yönetici, kayyım, bilirkişi gibi şirketin defter ve 

belgelerini incelemiş olan kişi ve kurumların bu yüküme aykırı davranması halinde 

                                                 
166 İsmail Kırca/ Feyzan Hayal Şehirali Çelik/ Çağlar Manavgat, Anonim Şirketler Hukuku: Cit 1, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013, s. 515.  
167 İsviçre BK. m. 813: “Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, 
haben die Gesellschafter unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln.” 
168 TTK m. 627/1 gerekçesi: “Ortaklara eşit işlem yapılması, şirketler hukukunun hem taşıyıcı 
kolonlarından biri hem yönetimle görevli olanların iş, işlem ve kararlarına yön veren bir ilke hem de 
ilişkileri adalet temelinde değerlendirilen bir düzenleyicidir. Eşit işlem ortaklara yönelmiştir. Ancak 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki “corporation”lar bağlamında "stakeholder" (Genel Gerekçe'nin 74 
nolu paragrafına bakınız.) anlayışı ilkenin muhataplarını çoğaltmıştır. Tasarının 627 nci maddesi İsviçre 
Tasarısından esinlenerek kaleme alınmıştır. Tasarının gerekçesinde ilkenin iki farklı düzeyde etkili 
olduğu belirtilmiştir: (a) Ortaklar arası ilişkilerde ve (b) yönetim karar ve eylemleri çerçevesinde. 
Ortaklararası ilişkilerde eşitlik, ilk şirket sözleşmesiyle bozulabilir. Oyda, kâr payında ve diğer haklarda 
eşitsizlik kurucuların istedikleri düzense buna kimse karışamaz. Ancak, şirket sözleşmesi değiştirilerek 
getirilecek eşitsizlik sorun yaratır ve böyle bir değişikliğin kabulü, nisaplara uyularak alınan kararlarla 
değil, ilgililerin onayı ile sağlanabilir. Çünkü, değişiklikle ortakların tümünün kabul etmeyebileceği bir 
düzen getirilmek istenmektedir. Öyle ise bu düzen tüm ortakların onayı ile kurulmalıdır. Tasarıda bunun 
bazı örnekleri vardır: 607 nci madde gibi. İkinci düzeyde, yani yönetimin kararları ve eylemleri 
bağlamında, müdürlerin ilkeye uymaları, işlem ve kararların geçerliliği kadar bir sorumluluk sorunudur. 
Hüküm öğretiye uygun olarak eşit işlem ilkesinde görecelik kuralını kabul etmiştir.” 
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şirketin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu yükümlülüğe 

ilişkin cezai yükümlülük TTK m. 527/2’de düzenlenmiş olup limited şirketlere 

uygulanmaz.169  

Limited şirketlerde müdürler ve denetçiler, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu 

ve denetçiler şirketin finansal tabloları, defter ve belgeleri, ticari sır niteliğindeki 

bilgileri mahkeme ve resmi kurumlar dışında açıklamaları yasaktır. Ortaya çıkacak 

zararlardan dolayı şirket ihlali gerçekleştiren yönetim/müdürler kurulu üyelerine maddi 

ve manevi tazminat davası açabilir. Diğer taraftan defter, finansal tablo ve verilerin 

incelenmesi görevi şirketin tasfiye sürecinde tasfiye memurlarına aittir. Özellikle 

tasfiyenin yürütülmesi, bilançonun detaylı incelenmesi, hesapların rapor edilmesi, 

mahkemeye sunulacak bilgi ve defterlerde ortaya çıkabilecek manipülatif işlemlerden 

dolayı şirket zarara uğrayabilir. Yine, şirketin tasfiye sonucunda malvarlığı dağıtımında 

üçüncü kişilerle olan ilişkiler ve verilen bilgiler önem arz edebilir. Böyle bir durumda 

ortaya çıkan zararlardan bu defter ve finansal tabloları inceleyen kişinin sorumluluğu 

bulunmaktadır. 

 

2.5. Finansal Tabloların Önemi 

Finansal tablolar şirketin operasyonel faaliyetlerini, finansal verilerini, 

sermayesini, özvarlığını, ana ve yan faaliyetlerini, alacak ve borçlarını, kaynaklarını ve 

şirketin mâli konularla ilgili birçok konuyu içeren tablolardır. Şirketin pay sahipleri 

veya ortakları için önemli öngörüler sağlayan bu tablolar iki temel öneme sahiptir: 

işletme bilimi (faaliyet, kurumsal, finansal), şirketler hukuku (paydaşlık/ortaklık hakkı).  

 

                                                 
169 TTK m. 527 hükmünün madde gerekçesi şu şekildedir: “Madde, esas itibarıyla anonim şirketlere 
ilişkin 404 üncü maddeyi saklı tutmakta, ancak denetçiler dışında şirket defter ve belgelerini 
inceleyenlerin de sır saklama yükümü altında bulunduğunu belirtmektedir. Bu hükmün ihlâli 562 nci 
maddede ceza yaptırımına da bağlanmıştır. Çünkü şirketin sırlarının açıklanması şirkete büyük zararlar 
verebilir. Ceza yaptırımı olası ihlallerde caydırıcı bir rol oynayabilir. Hükmün ihlâli hâlinde şirketin 
maddî ve manevî tazminat isteyebileceği Tasarıda açıkça öngörülmüştür. Hukukî sorumluluğa ilişkin 
böyle açık bir hüküm kaleme alınmasaydı Tasarının 553 ve devamı maddelerinin uygulanıp 
uygulanmayacağı tartışması ortaya çıkardı. Çünkü şirkette yönetici, tasfiye memuru, kurucu gibi bir 
sorumluluğu bulunmayan, avukat, aracı kurum uzmanı, noter, bilirkişi gibi uzman kişilerin sır saklama 
yükümünü ihlâl etmeleri hâlinde 553 üncü ve devamı maddeler hükümlerinin kıyas yoluyla da 
uygulanması mümkün hatta doğru bulunmayabilirdi. Genel hükümlere yani Borçlar Kanununa gidip de, 
tazminat davası açılması hâlinde de somut olaya manevî tazminatın uygun düşmeyebileceği ileri 
sürülürdü. Tasarı bütün bu tartışmaları ortadan kaldırmıştır. Ceza hükmü anonim şirketler için 
öngörüldüğünden limited şirketlere uygulanamaz.” 
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2.5.1. Finansal Tabloların İşletme Bilimi Açısından Önemi 

Şirketler, ticari faaliyetlerini girişimcilik fikirlerinin uygulanması, karlılık için 

gerçekleştirir.170 Ticari faaliyetler ise üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyetler 

vasıtasıyla gerçekleştirilir.171 Şirketin ana faaliyet konusuna göre belirlenen 

operasyonlar, yönetim organı vasıtasıyla yürütülür.172 Lojistik, insan kaynakları, 

teknoloji, yönetim, tedarik, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler gibi destekleyici 

ve temel faaliyetler şirketin ana ve yan faaliyetine bağlı operasyonlardır.173 Finansal 

tablolar bu operasyon birimleri tarafından gerçekleştirilen ve yönetim organı tarafından 

denetlenen süreç sonucunda ortaya çıkan kar marjı, performans ve verimlilik verileri 

için önemli bir gösterge sağlar.174 Yönetim organının faaliyet raporunun finansal 

tablolarla bağlantısı bu nedenle gerekli ve önemlidir.  

Şirketin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kar-zarar, performans, sermaye kaybı, 

kaynakların faaliyet kanallarına dağıtımı, sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı, 

sermayeye ilave edilebilecek fonların varlığı şirketin mevcut ve gelecekle ilgili tahmine 

dayalı durumu hakkında şirketin ortak ve pay sahiplerine bilgi sağlar. Finansal tablolar, 

genel kurulu oluşturan pay sahibi ve ortakların bu durumu gözetip alınacak kararlara 

iştirakinde belirli bir fikir sahibi olmalarını sağlar. Genel kurulun iradesi finansal 

tabloların incelenmesi ile ortaya çıkacak şirkete ait resimle açığa çıkar. Genel kurul 

gündeminde sermaye artırımı var ve yönetim organı genel kurula sunduğu bu teklidte 

şirket kaynakları ve bilançosuna dair bazı konuları gözden kaçırmışsa, şirket pay 

sahiplerinin finansal tabloları incelemeleri sonucunda ortaya çıkan resim genel kurulun 

kararını etkileyebilir. Aynı şekilde, finansal tablolardan anlaşılan ana faaliyet 

konusundaki sapmaların yeni pazarlara girişte ortaya çıkaracağı müşteri kayıpları, şirket 

pay sahipleri tarafından önceden tespit edilerek bazı kararların yeniden gözden 

geçirilmesini sağlayabilir.  

                                                 
170 Robin Cooper/ Robert S. KAPLAN, “Profit Priorities From Activity-Based Costing”, Harvard 
Business Review, C. 69, S. 3, 1991, s. 132. 
171 George O. Gamble/ John E. Simms, “The Role of Activity-Base Costing in The Development of 
Segmented Financial Statements: An Examination”, Journal of Business & Economics Research 
(JBER), C. 8, S. 2, 2010, s. 81. 
172 Wayne Mcphee/ David Wheeler, "Making the case for the added‐value chain", Strategy & Leadership, 
C. 34, S. 4, ss. 39-46. https://doi.org/10.1108/10878570610676873, 2006, s. 41. 
173 A. J. Smit, “The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that 
explains the international competitiveness of countries?”, Southern African Business Review, C. 14, S. 
1, 2010, s. 118. 
174 Brigitte Borja De Mozota, “Structuring Strategic Design Management: Michael Porter's Value 
Chain”, Design Management Journal (Former Series), C. 9, S. 2, 1998, s. 27. 



71 

Finansal tablolar şirketin kurumsal yönetim ilkesine bağlı hareket ettiğinin 

göstergesidir. Şirketin yönetim organının faaliyetleri, şirketin faaliyetleri, mâli verileri, 

özvarlık, sermaye, karlılık ve performansının şeffaf, dürüst, hesap verilebilir bir şekilde 

denetlenmesine olanak sağlamaktadır.175 Denetlenebilirlik ulusal ve uluslararası 

şirketler için şirket birleşmeleri, şube açma, tür değişikliği gibi hukuksal konular için 

önemlidir.  

Kurumsallık sürdürülebilir, sosyal sorumluluk sahibi, şeffaf yönetim, paydaş 

sorumluluğu ilkelerini içerir.176 Bu ilkeler şirketin ulusal ve uluslararası konumunu 

sağlar. Yeni pazarlara girişte kurumsallık gereği finansal tabloların güvenilirliği ve 

şaffaflığı gelecek müşteriler, paydaşlar, kurumlar, tedarikçiler ve finans kurumları için 

de önemlidir. Pay sahipleri ve paydaşlara tanınan inceleme hakkı şirket için kurumsal 

bir imaj sağlar. Finansal tablolar, joint venture gibi ortaklıklarda yönetsel şaffaflık 

sağlar.  

Bilanço, gelir ve nakit akış tabloları şirketin mevcut kaynaklarını, borçlarını ve 

alacaklarını açıkça ortaya koyar. Şirketin finansal performansı üretim için hammadde 

tedariki, ana faaliyetler ve operasyon giderleri için kaynak, yeni girişimler için finansal 

destek için gereklidir. Kullanılan krediler, uzu ve kısa vadeli borçlar, gelir-gider dengesi 

şirketin mâli açıdan dengede olup olmadığı hakkında bilgiler sağlar. Finansal tablolar 

bu denge hakkında yönetim organına ve pay sahiplerine bilgiler verir.  

Şirketin sermaye artırımı, nakdi, özvarlık veya ayni kaynaklara bağlıdır. Diğer 

taraftan ortakların nakden taahhüt ettikleri sermayeyi ödeme borcu da şirkete olan 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri bağlamında önemlidir. Şirketin finansal 

durumu, şirkete ortak olacak yabancı yatırımcılar için önemli bir göstergedir.   

Finansal tablolar, üretim ve hizmete dayalı performans ölçütü için gerekli bilgiler 

sağlar. Bu bilgiler vasıtasıyla şirkete kaynak sağlanır. Yeni şubelerin açılması, şirketin 

faaliyetine dayalı gelirleri bu tablolar vasıtasıyla pay sahipleri ve paydaşlara 

bildirilebilir. Ölçülebilir şeffaf ve doğru finansal bilgiler şirketin stratejisi için 

gereklidir. Finansal strateji şirketin hukuk dünyasında var olması için gelecekle ilgili 

planları içerir. Ürün ve hizmetlerin şirketin misyonuna uygun şekilde geliştirilmesi ve 

                                                 
175 Bruce Bennett, / Michael Bradbury/ Helen Prangnell, “Rules, principles and judgments in accounting 
standards”, Abacus, C. 42, S. 2, 2006, s. 190; Jerry L. TURNER/ Theodore J. MOCK/ Paul J. CORAM/ 
Glen L. GRAY, “Improving Transparency and Relevance of Auditor Communications with Financial 
Statement Users”, Current Issues in Auditing, C. 4, S. 1, 2010, ss. A1-A8. 
176 Rabia AKTAŞ/ Koray KAYALIDERE/ Mahmut KARĞİN, “Corporate Sustainability Reporting And 
Analysis Of Sustainability Reports in Turkey”, International Journal of Economics and Finance, C. 5, 
S. 3, 2013, ss. 113-125. 
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iyileştirilmesi bu strateji ile mümkündür. Finansal tablolar ürün çeşitlendirme, yan 

faaliyete dayalı üretim, yabancı yatırım, teknoloji transferi gibi ihtiyaçlarda gerçek 

bilgiler sağlar.    

 

2.5.2. Finansal Tabloların Şirketler Hukuku Açısından Önemi 

Finansal tabloların pay sahipleri tarafından incelenmesi hakkı, şirketin kurumsal 

ve finansal yapısına dahil olmanın sonucunda oluşur. Pay sahipleri şirketin nama ya da 

hamile yazılı senedine sahip veya şirketin ortaklık yapısına dahil olan gerçek ya da tüzel 

kişilerdir. Bu kişiler, şirketin en üst organı olan genel kurulda görüş ve önerilerini 

sunma hakkına sahiptir.177 Finansal tablolar şirketin işleyişi ile ilgili mâli ve faaliyete 

dayalı bilgiler vererek pay sahiplerinin şirketle ilgili fikirlerinin oluşmasını sağlar. 

Yabancı yatırımcılar bu finansal tablolar sayesinde şirketin geleceği ile ilgili fikir 

edinirler. Diğer taraftan mevcut ortak veya pay sahipleri şirketin finansal tablolarından 

yönetim organının şirketle ilgili yönetsel ve denetsel faaliyetleri hakkında bilgiler 

edinirler. Böylece şirketin gerektiği gibi yönetilip yönetilmediği de finansal tablolardan 

açıkça anlaşılabilir.   

Şirketin paydaşları tedarikçiler, devlet, müşteriler, pay sahipleri ve şirketle 

bağlantısı olan gerçek ve tüzel kişilerdir.178 Paydaşlar şirketin sürdürülebilir rekabet 

avantajı kazanması için gereklidir.179 Operasyonel işlemler için dış kaynaklardan 

faydalanma paydaşlar sayesinde mümkündür. Tedarikçiler, şirketin ihtiyaç duyduğu mal 

ve hizmetlerin karşılığını alabileceğine dair finansal bir güven verilmesini isteyebilir. 

Kredi ve finansal kurumlarından sağlanacak mâli kaynaklar için şirketin finansal 

tabloları önemli bir göstergedir. Ayrıca, ihracat ve ithalatla ilgili teşvikler için devlet ve 

meslek örgütleri şirketin finansal göstergelerini referans alabilir. Uluslararası pazarlara 

girişte ithal eden ülkenin şirketleri de ihracatçı şirketin finansal tablolarını talep 

etmektedirler.180 Bu nedenle finansal tablolar paydaşlar bağlamında önemlidir.  

                                                 
177 Clifford G. Holderness/ Dennis P. Sheehan, “The Role of Majority Shareholders in Publicly Held 
Corporations: An Exploratory Analysis”, Journal of Financial Economics, 20, 1988, ss. 317-346. 
178 Benjamin Maury/ Anete Pajuste, “Multiple large shareholders and firm value”, Journal of Banking & 
Finance, C. 29, S. 7, 2005, ss. 1813-1834. 
179 Brendan O'dwyer/ David Owen, “Seeking Stakeholder-Centric Sustainability Assurance: An 
Examination of Recent Sustainability Assurance Practice, Journal of Corporate Citizenship”, C. 25, 
2007, ss. 77-94; Gerasimova, Elena Borisovna/ Redin, Dimitri Vladimirovich, “Analyzing and managing 
financial sustainability of the company in turbulent environment”, Mediterranean Journal of Social 
Sciences, C. 6, S. 4, 2015, ss. 138- 143. 
180 O. V. Martynenko/ O. N. Makarova/ Yu N. Makarova, “Role of Financial Statements of the 
Production Enterprise at Assessment of Risks and Threats of Foreign Economic Activity”, International 
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2.6. Anonim Şirketler Hukukunda Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konular 

Anonim şirketlerde genel kurulda görüşülecek olan finansal tablolar ve bu 

tablolara bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesi, TTK m. 420’de düzenlenmiştir. Bu 

hükme göre azlık pay sahiplerinin talep etmeleri halinde toplantı başkanınca bu tablolar 

ve tablolara bağlı konuların görüşülmesi bir ay sonra görüşülmek üzere ertelenir.181 

Ertelemeye ilişkin karar şirketin pay sahibi olan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilanla 

bildirilerek internet sitesinde yayımlanır. Görüşülmesi bir ay sonraya bırakılan finansal 

tablolar ve bu tablolara bağlı konular izleyen genel kurul toplantısında görüşülür. 

Toplantıya çağrı TTK m. 414 vd. Hükümlerinde düzenlenen çağrı şekline uygun olarak 

gerçekleştirilir.  

 

2.6.1. Müzakeresi Ertelenecek Finansal Tablolar 

Finansal tablolar gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosundan oluşur. Brüt 

satışlar, satış indirimleri, net satışlar, satışların maliyeti, brüt satış kârı veya zararı, 

faaliyet giderleri, faaliyet kar ve zararları, diğer faaliyetlerden doğan kar veya zararlar, 

finansman giderleri, olağan ve olağan dışı kar veya zararlar, dönem kar veya zararı, 

dönem karı vergi ve yasal yükümlülükler, net dönem kar veya zararları gelir 

tablosundan anlaşılır.182 Azlık, bu tabloları, kar veya zararları, gelir ve giderleri 

inceleme talep etme hakkına sahiptir.  

Bilançoda azlığın inceleme talep etme hakkı duran ve cari varlıklar, kısa ve uzun 

vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklardır. Bilançoyu oluşturan kalemlerin şirketin 

varlık ve kaynaklarını oluşturuyor olmadı şirketin belirli bir yıla ait durumunu ortaya 

koymak açısından önemlidir. Hazır ve menkul değerler, ticari ve diğer alacaklar, 

stoklar, inşaat ve onarım maliyetleri, gelecek aylara ait giderler, gelir tahakkukları ve 

dönen varlıklar gibi şirketin aktifini oluşturan unsurlar bilançoda pay sahipleri için 

önemli öngörüler sağlar.183  

Ticari ve diğer alacaklar, gelecek yıllara ait gelir tahakkukları ve giderler, maddi, 

mâli duran ve maddi olmayan duran varlıklar, diğer duran varlıklar aktif unsurlarıdır. 

                                                                                                                                               
Scientific Conference" Far East Con"(ISCFEC 2018), Advances in Economics, Business and 
Management Research, Atlantis Press, C. 47, 2019, ss. 278-281. 
181 Azlık pay sahipleri sermayenin onda birine sahip veya halka açık şirketler için sermayenin yirmide 
birine sahip olan gerçek ya da tüzel kişilerdir.  
182 Ümit Gücenme Gençoğlu ve diğerleri, TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim 
Modelinin Özellikleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, C. 64, 2014, ss. 1-26. 
183 Aylin Poroy Arsoy, “Kurumsal Şeffaflik ve Muhasebe standartları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2, 2008, ss. 17-35. 
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Kısa vadeli yabancı kaynakları oluşturan mâli, ticari ve diğer borçlar, alınan avanslar, 

borç ve gider karşılıkları, vergi ve yükümlülükleri kısa vadeli yabancı kaynakları 

oluşturur. Pay sahipleri ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl 

ve dönem net kârı, geçmiş yıl zararlarından oluşan özkaynakları inceleme talep etme 

hakkına sahiptir.  

 

2.6.2. Müzakeresi Ertelenecek Finansal Tablolara Bağlı Konular 

6762 sayılı TTK’da düzenlenen finansal tablolar ve buna bağlı konuların 

müzakeresinin ertelenmesini talep etme hakkı 378 inci maddede düzenlenmiş ve azlık 

tanımlamasında şirket sermayesinin onda biri kıstası getirmişti. 6102 sayılı TTK bu 

kıstasa halka açık şirketler için yirmide bir koşulunu eklemiştir. Bu kıstasla birlikte 

TTK m. 420 ile yapılan bu düzenlemeye farklı bir yenilik getirilmemiştir.  

Finansal tablolara bağlı konular kanun metninde ve gerekçesinde açıkça 

belirtilmediği için öğretide tartışılmıştır. Finansal tabloların şirketin finansal, mâli, 

faaliyetine ilişkin bilgiler içermesi nedeniyle özellikle bağımsız denetim raporu, 

yönetim kurulu üyelerinin ibrası, kar dağıtımı gibi tabloların amaç ve kapsamına sıkı 

sıkıya bağlı konuların finansal tablolara bağlı olduğu kabul edilmektedir.184 Bağımsız 

denetim ve buna bağlı denetim mekanizmalarının finansal tablolarla sıkı sıkıya ilişkili 

olması anonim şirketlerde yönetici ve finansal bilgi kullanıcıları arasındaki denge ve 

ilişkinin kurulmasındaki gereklilikten kaynaklanmaktadır.185 Diğer taraftan yönetim 

kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi TTK m. 

413/3 ile finansal tabloların müzakeresine ilişkin maddeyle ilgili sayılmıştır.  

Yönetim kurulunun faaliyetleri ve sorumluluk alanında yer alan finansal tablolar 

ile yıllık faaliyetlerinden memnuniyetsizlik genel kurul tarafından yönetim kurulu 

üyelerinde değişiklik yapmayı olanaklı kılmaktadır.186 Şirketin devamlılığı, hukuk 

dünyasında temsili ile ilgili yaşanan finansal ve faaliyete dair sorunlar ve güvensizlik 

yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarına bu kanun hükmü ile olanak 

                                                 
184 Sıtkı Anlam Altay, “Yönetim Kurulunun Seçiminin Finansal Tabloların Müzakeresiyle 
İlişkisi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, 2019, s. 480. 
185 Şaban Uzay/ Saliha Büşra Bayat, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bağımsız Denetim Alanında 
Getirdiği Yenilikler ve Tartışmalı Konular”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, C. 21(Muhasebe Denetimi Özel Sayısı), 2016,.s. 1512. 
186 Özge Karaege, “Anonim Şirketlerde Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Alma (Azil) 
Yetkisi (TTK m. 364)”, Ankara Barosu Dergisi, C. 2014/1, 2014, s. 81, dpn. 51. Yazar, yönetim kurulu 
üyelerinin görevden alınmaları ve yerlerine yenilerinin seçilmesinin finansal tabloların görüşülmesine 
ilişkin gündem maddesi ile bağlantılı olduğunu, her olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun 
görevden  alınabileceğini savunmaktadır.  
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tanınmaktadır. Yargıtay yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin 

seçilmesinin finansal tabloların müzakeresi ile bağlı olduğu görüşündedir.187  

Finansal tablolara sıkı sıkıya bağlı ve şirketin mâli, faaliyete dayalı, profesyonel, 

rekabet ve yeni pazarlara girişle ilgili operasyonel ve risk unsuru taşıyan ticari sırlara 

dair bilgi istemleri finansal tablolara bağlı konular olarak değerlendirilmemelidir.188 

Nitekim Yargıtay, finansal ve profesyonel hedeflerinin açıklanmasına ilişkin bilgi 

isteminin ticari sır niteliğinde bulunduğundan bu hususta şirket pay sahibine açıklama 

yapılmaması ve bu nedenle erteleme talep etme hakkının bulunmadığıan dair mahkeme 

kararını onamıştır.189 Şirketin ARGE faaliyetlerinde risk unsuru taşıyan konular, 

üretime dayalı özel formül ve bilgiler, ticari sır niteliği taşıyan bilgi ve belgeler finansal 

tablolara bağlı konular olarak değerlendirilemez. 

 

2.6.3. Yönetim Organının Yıllık Faaliyet Raporu 

Her tacir yıllık faaliyet raporlarını, ticari defterlerini, açılış ve ara bilançolarını, 

finansal tablolarını ve bunlara dair çalışma belgelerini saklamakla yükümlüdür (TTK m. 

82/1). Diğer taraftan anonim/limited şirketler yıllık faaliyet raporları TTK m. 149’da 

belirtilen birleşme ve TTK m. 171’de belirtilen bölünme işlemlerinde şirket 

ortaklarının/pay sahiplerinin incelemesine birleşmede genel kurul kararından önceki 

otuz gün içinde, bölünmede ise iki ay önce sunar. Yıllık faaliyet raporları anonim şirket 

yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında yer almaktadır (TTK m. 

375/1-f). Bu devedilemez görev ve yetkiler arasında kurumsal yönetim açıklaması ve 

yıllık faaliyet raporunun genel kurula sunulması da bulunmaktadır. Bu nedenle yıllık 

faaliyet raporu kanun koyucu tarafından yönetim kurulu ile sıkı sıkıya bağlanmıştır.   

Denetime tabi anonim şirketlerde yıllık faaliyet raporları ve finansal tablolar 

içerdiği bilgiler, tutarlılık ve gerçeklik bağlamında denetim kapsamında ele 

alınmaktadır (TTK m. 397). Bu raporlar finansal tablolar gibi denetsel bir fonksiyonun 

aracıdır. Kanunun tamamı incelendiğinde bu “fonksiyonel araç” durumu gerek kanunun 

sözünden gerekse özünden açıkça anlaşılmaktadır. Raporun fonksiyonu, amaç ve 

                                                 
187 Yargıtay 11 HD., T. 04/06/2018, E. 2016/11091, K. 2018/4259, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 25/10/2020; 
Yargıtay 11 HD., T. 23/03/2016, E. 2015/7411, K. 2016/3247, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 25/10/2020. 
188 Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği m. 8/4 faaliyet raporunda ticari sır 
niteliğindeki bilgilerin yer almayabileceği öngörülmektedir.  
189 Yargıtay 11 HD., T. 20/03/2017, E. 2015/13764, K. 2017/1654, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 25/10/2020. 
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kapsamı bağlamında anonim ve limited şirket şeklinde belirgin bir ayrıma 

gidilmemiştir.  

Yıllık faaliyet raporları anonim şirket pay sahiplerinin inceleme ve bilgi alma 

hakları kapsamındadır (TTK m. 437). Aynı hak finansal tablolar, denetim raporu 

bağlamında da geçerlidir. Faaliyet raporlarının hazırlanması, hakim olan ilkeler, 

uygulanacak muhasebe standartları TTK m. 514 ilâ 518 inci maddeleri arasında 

düzenlenmiştir.     

Şirketler yıllık faaliyetlerinin akışını ve finansal verilerini TMS’de belirlenen 

ilkeler çerçevesinde kayıt altına alırlar.190 Kayıt altına alınan bu bilgiler yönetim 

kurulunun hazırlayacağı bir raporda düzenlenir. Raporda risk, tehditler, fırsatlar yer alır. 

Yönetim kurulunun bu raporunda, şirkette ortaya çıkan önemli bazı olayları, ArGe 

çalışmalarını, yönetici ve yönetim kurulu üyelerine sağlanan mâli imkanlar gösterilir 

(TTK m. 516; Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi 

Hakkında Yönetmelik m. 7/1).   

TTK m. 516/1 anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdürler 

kurulunun yıllık faaliyetlerine ilişkin raporlarının şirketin finansal durumunu doğru ve 

dürüst bir şekilde yansıtması gerektiğine işaret etmektedir.191 Ayrıca aynı hüküm 

finansal durumun finansal tablolara göre değerlendirileceğini, raporun şirketin gelişmesi 

ve olası riskler ile ilgili konuları içermesi gerektiğini, yönetim/müdürler kurulunun bu 

konulara dair değerlendirmesinin yer alması gerektiğini hüküm altına almaktadır.  

                                                 
190 M. Vefa Toroslu/Cem Niyazi Durmuş, Finansal Tablolar Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 
44. 
191 TTK m. 516 gerekçesi: “Madde, münferit şirketler için yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yıllık 
faaliyet raporunun içeriğini belirtmektedir. Yıllık raporun içeriğine ilişkin asgarîyi gösteren konular 
listesi verilmemiş, fakat ana konu belirtilmiş, bu ana konunun açıklanmasında uyulması gerekli ilkeler 
gösterilmiştir. (a) Ana konu "şirketin işlerinin akışı ve her yönü ile durumu"dur. "Her yönü" ibaresi inter 
alia, malvarlığı durumunu, finansal durumu, faaliyet sonuçlarını, alacak/borç ilişkisini, öz kaynağın 
yeterli olup olmadığını içerir. Bu konuya ilişkin, 515 inci madde anlamında durum resmi verilmelidir. 
Hüküm ilkeler yanında adını vermeden dürüst resim ilkesinin yıllık raporda da geçerli olduğunu açıkça 
ifade etmektedir. Halka açık anonim şirketlerde SPK'nın; diğerlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
210 uncu maddeye dayanarak yıllık raporun içeriğini bir tebliğle belirleyebileceği şüphesizdir.” 
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Şekil 2. Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu temel unsurları 

  

Şekil 2’de belirtilen unsurların yanında üç unsur da yıllık faaliyet raporunda yer 

almalıdır:   

 

 Faaliyet yılı sonrasında ortaya çıkan ve özel önem taşıyan olaylar, 

 Şirketin ArGe çalışmaları, 

 Şirket müdürleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mâli menfaatler (prim, 

ikramiye, ücret, vb.), temsil giderleri, ödenekler, sigorta vb. teminatlar, nakdi ve 

ayni imkanlar  

 

Yönetim organı yıllık faaliyet raporunu, şirket ortaklarının raporun içeriği ile 

ilişkili bilgi ve belgelere erişmelerini sağlayacak düzeyde hazırlar. Burada önemli olan 

raporun içeriğine göre ortakların ulaşmak ve incelemek istedikleri bilgi ve belgelere 

ulaşmalarında doğru ve dürüst bir yaklaşım sergilenmesidir. Şirketlerin Yıllık Faaliyet 

Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik m. 4 ortakların ve 

raporu inceleyen üçüncü kişilerin açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılması gerektiğini 

ortaya koymuştur. Aynı Yönetmelik, finansal olmayan risklerin de raporda belirtilmesi 

gerektiğini hüküm altına almıştır. Yıllık faaliyet raporunun içeriği Şekil 3’te 

gösterilmektedir.  

Yıllık Faaliyet 
Raporu

Şirketin 
Gelişmesi
ile İlgili 
Konular

Olası 
Riskler

Yönetim 
Kurulunun 
Değerlendir

meleri

Şirketin 
Yıllık 

Faaliyet 
Akışı

Şirketin 
Finansal 
Durumu
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Şekil 3. Yıllık faaliyet raporunun içeriği 

  

 Konsolide finansal tabloların hazırlanma yükümlülüğü bulunan işletmelerin 

belirlenmesi TMS standartlarına göre gerçekleştirilmektedir (TTK m. 517/1). Bu 

tablolar “dürüst ve adil görünüş ilkesi” ilkesine göre hazırlanır. Topluluğa dair yıllık 

faaliyet raporu ana/çatı şirketin yönetim kurulu tarafından hazırlanır (TTK m. 518/1). 

Çatı şirketin dışındaki şirketlerin bu raporu hazırlama yetkisi bulunmamaktadır. 

Şirketler topluluğunda en tepedeki şirket olan çatı şirketin dışındaki ara şirketlerin 

yönetim organları finansal tabloların düzenlenmesinde yetkili değildir. Diğer bir 

deyişle, yavru şirketler üzerinde kontrol hakimiyetini etkin bir şekilde kullanan şirket, 

finansal tablolarla ilgili yetkilere de sahiptir. Ana şirket diğer şirketler üzerindeki 

denetim ve kontrol yetkisini böylece kullanabilecektir. 

 

2.6.4. Yönetim Kurulunun Seçimi 

 Gündem başlığı altında düzenlenmiş olan TTK m. 413/3 hükmü anonim şirket 

yönetim kurulu üyelerinin azilleri ve yerlerine yenilerinin seçilmesinin finansal 

tabloların müzakeresi maddesi ile ilgili saymıştır. Anılan hüküm, finansal tablolar ve bu 

tablolarla bağlantılı olan yönetim kurulu yıl sonu faaliyet raporları ile ilgili ortaya 

konulan şirkete ait mevcut resmin beğenilmemesi ve memnuniyetsizlik durumunda 

1

• Genel Bilgiler
• Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan 

mâli haklar

2

• Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları
• Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler

3

• Finansal durum
• Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
• Diğer hususlar
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azami üç yıl gibi süreler nedeniyle görevde tutulmalarının genel kurulun iradesine aykırı 

olabileceği endişelerinin giderilmesi için getirilmiştir. Gerçekten de genel kurul, şirket 

için önemli birçok konu hakkında karar verebilirken, süresi dolmamış bir yönetim 

kurulunun yıllık faaliyeti ile ilgili şirketi olumsuz bir duruma sürüklemesi nedeniyle 

görevine son verebilmelidir.  

Yönetim organı, yetki devri ile elinde tuttuğu imza yetkisi ile şirketin ana ve tali 

faaliyet konularının gerçekleştirilmesinde şirket sözleşmesi ve kanun tarafından verilen 

tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmeye görevli ve yetkilidir (TTK m. 374/1). Diğer 

taraftan şirketin muhasebesi, finansal denetimi, pay ve genel kurul toplantı defterlerinin 

tutulması, kurumsal yönetim ilkelerinin düzenlenmesi ve açıklanması, şirket genel 

kurulunun toplantısına dair hazırlık ve kararların yürütülmesi gibi şirket için önemli 

işlevlerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri 

arasındadır (TTK m. 375/1). Bu üst düzey görevler, yönetim organı tarafından feragat 

edilemez.    

TTK m. 413/3 hükmünün finansal tabloların müzakeresi maddesi olan TTK m. 

420’ye yollaması doktrinde tartışmalıdır. Azlığın talebi halinde finansal tablolar ve buna 

bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya bırakılması yönetim kurulu üyelerinin 

tamamının yeni üyelerden oluşması durumunda bu gündem maddesinin 

ertelenemeyeceği Şener tarafından ileri sürülmektedir.192 Diğer taraftan, eski yönetim 

kurulu üyelerinin seçilmesi durumunda bu gündem maddesinin azlığın finansal 

tabloların incelenmesi talebine göre bu gündem maddesinin de ertelenmesi gerektiği 

yazar tarafından belirtilmektedir.  

Yargıtay bir kararında bu görüşe uygun şekilde eski yönetim kurulu üyelerinin 

seçimine ilişkin gündem maddesini içeren genel kurulda finansal tabloların 

müzakeresinin ertelenmesiyle birlikte bu gündem maddesinin görüşülmesi nedeniyle 

genel kurulun iptali cihetine gidilebileceğine hükmetmiştir.193 Yargıtay, TTK m. 413/3 

hükmünün TTK m. 420 ile bağlantılı olması nedeniyle yeni yönetim kurulu üyelerinin 

seçilmesi ve eskilerin görevlerine son verilmesine dair gündem maddesinin de 

ertelenmesi gerektiğine hükmetmiştir.194 Bu görüşün benimsenmesi, ortaklıktan 

                                                 
192 Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 468. 
193 Yargıtay 11. HD., T. 23/03/2016, E. 2015/7411, K. 2016/3247; Yargıtay 11. HD., T. 04/06/2018, E. 
2016/11091, K. 2018/4259, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 31/10/2020. 
194 Yargıtay 11. HD., T. 14/09/2017, E. 2016/5118, K. 2017/4360; Yargıtay 11. HD., T. 18/06/2014, E. 
2014/5349, K. 2014/11711, Yargıtay 11. HD., T. 18/02/2014, E. 2014/2803, K. 2014/2803, Kaynak: 
https://kazanci.com, e.t.: 31/10/2020. 
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kaynaklanan husumet durumunda yasal bir hakkın kötüye kullanımı ile şirketin 

faaliyetlerinin ve yönetsel işlemlerinin askıya alınması durumunu göz ardı etmektedir. 

Şirketin faaliyetleri ile mâli durumu ortaya koyan tabloların müzakeresinin ertelenmesi 

ve genel kurulun bu tabloları onaylamasını beklemek uğruna şirketin ticari 

sürdürülebilirliği zedelenebilir.   

 

2.6.5. Yönetim Kurulunun İbrası 

 Menfi bir borç ikrarı niteliğinde olan yönetim kurulu üyelerinin ibrasının genel 

kurulca onanması finansal tablolara bağlı konulardandır.195 Finansal tablolardan olan 

bilançonun genel kurul tarafından onaylanması, aksine bir karar alınmadıkça yönetim 

kurulu üyeleri, denetçi ve yöneticilerin ibrasına dair hukuksal sonuçları doğurur (TTK 

m. 424/1).196 Diğer taraftan, bilançonun incelenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek 

unsurlar bilinçli bir peçeleme işlemine tabi tutulmuşsa ibraya dair hukuksal etkiler 

doğmayacaktır.197  

Finansal tablolarda geçerli olan şeffaflık, dürüst resim ilkesi gereğince hile, dürüst 

hesap verme ölçütlerini ihlal edecek nitelikteki işlemler bilançonun kanun tarafından 

TTK m. 514 vd. hükümlerinde benimsenmiş hazırlama yükümü, dürüst resim ilkesi ve 

yıllık faaliyet rapor standartları ile ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Bu durumda 

şeffaf olmayan, güvenilir olmaktan uzak, gerçeği aynen ve aslına sadık bir şekilde 

yansıtmayan şirketin varlığı ve borçları ile mâli durumu ve faaliyetleri hakkında 

yanıltıcı bilgiler içeren bilanço ve finansal tabloların onanması yönetici ve denetçilerin 

ibraları sonucunu doğurmayacaktır. Kanun koyucunun “bilinçli hareket” ifadesi asıl 

işlemi perdeleyen, esasın görülmesini ve gerçeklerin açığa çıkmasını engelleyen, 

faaliyetlerle ilgili manipülatif işlemleri ifade eder. İşlemlerin kasıtlı veya bilinçsiz bir 

şekilde yapılması da aynı sonucu doğurur.  

İbra genel kurulun iradesi ile gerçekleştirilmesine karşılık, başka bir kararla geri 

alınamaz (TTK m. 558). Genel kurul onamaya ve menfi borç ikrarına yönelik kararı ile 

ortaya çıkan hukuksal sonuca katlanmak durumundadır. Aksi halde işlem güvenliği, 

                                                                                                                                               
 
195 Yönetim kurulunun ibrasının “menfi borç ikrarı” olduğu yönündeki görüşler için bkz. Mehmet 
Fahrettin Önder, “Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, 2005, s. 175; Mehmet Bahtiyar, 
Ortaklıklar Hukuku, 12. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2017, s. 139.  
196 İsmail Kayar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticaret Hukuku, 2013, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, S., 461. 
197 Rüknettin Kumkale, Anonim Şirketler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, s. 298. 
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genel kurulun iradesine güven zedelenmiş olacaktır.198 Nitekim kanun koyucu bu 

durumu açık bir şekilde hükme bağlayarak TTK m. 445’te belirtilen genel kurulun iptali 

için yargı yoluna işaret etmektedir.199 İbranın yönetim organının faaliyetlerine dair 

önemli bir hukuksal sonuç öngörmesi faaliyetlerle doğrudan bağlantılı finansal 

tablolarla bağlantılı konu olma özelliğini de ortaya koymaktadır.  

Finansal tablolar ve ibra arasındaki bağlantı TTK m. 420/1 bağlamında öğreti ve 

Yargıtay tarafından benimsenmektedir.200 Bunun temel nedeni, anonim şirketler 

hukukunda finansal tablolar ile yönetim kurulunun bu tablolar üzerindeki etki ve 

yönetsel gücü arasındaki ilişkidir. Diğer taraftan denetçilerin finansal tablolar 

üzerindeki etkisi de bu ilişki için yeterli bir nedensellik sağlamaktadır. Ancak, özellikle 

finansal tablolar bağlı konuların tespitinde yönetim kurulunun seçimi ve ibrası ile ilgili 

kesin çizgiler belirlemek çoğu kez şirketin yönetimi bağlamında önemli güçlüklere 

neden olabilecektir.    

 

2.7. Anonim Şirket Hukukunda Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların 

Müzakeresinin Korporatif Etkisi 

 Anonim şirket Avrupa Ekonomik Topluluğu, Almanya ve İsviçre ticaret 

hukukundan etkilenerek Türk Anonim Şirket Hukuku’ndaki yerini almıştır. Şirketin 

sermayesi, bilanço, kamuyu aydınlatma, şaffaflık, yönetsel bağlamda ortaya çıkan yetki 

genişlemesi yönetim organı olan yönetim kurulunun yetkilerini genişletmiştir. Özellikle 

6102 sayılı TTK ile getirilen yeni düzenlemeler bu yetki genişlemesini açıkça ortaya 

koymaktadır. Küreselleşme ve uluslararası ticaretin yaygınlaşması, dijital yeniliklerin 

yeni pazarlar oluşturması şirketler hukukunda bilgide şeffaflık temelini getirmiştir.201 

Anonim şirket hukuku bu temel prensibin gölgesi altında sürekli iyileştirilmektedir. 

Finansal tablolar bu gelişmeler ışığında şeffaflığın temel alındığı en temel korporatif 

fonksiyondur.  

                                                 
198 Fatih AYDEMIR, "Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Hukuki 
Sonuçları", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 69, S. 1-2, 2011, s. 1079. 
199 Pulaşlı, Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun İbra Etmeme Kararının İptalini Dava 
Etme Hakkının Türk Ticaret Kanununa ve Tasarıya Göre Değerlendirilmesi, s. 264 vd. 
200 Yargıtay 11 HD., 06.05.2019, e. 2018/1766 , K. 2019/3423, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 25/10/2020; 
Yargıtay 11 HD., 06.05.2019, e. 2018/1766, K. 2019/3423, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 25/10/2020; 
Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 468. 
201 Cahit Aydemir/ Mehmet Kaya, "Küreselleşme Kavrami ve Ekonomik Yönü", Elektronik Sosyal 
Bilimler Dergisi, C. 6, S. 20, 2007, s. 264. 



82 

Finansal tablolar, şirketleri birbirinden ayıran, faaliyetlerinin yönünü belirleyen, 

mâli istikrar ve düzeyini gösteren unsurlardır.202 Küresel düzeyde ortaya çıkan 

gelişmeler ve ekonomiye dair gereksinimler, bu tabloların Türk anonim şirket hukukuna 

yansımalarını ortaklık hukuku bağlamında etkilemiştir. Şeffaf yönetim ilkesinin ticari 

bir gereksinim haline gelmesi, finansal tabloların incelenmesinin şirket pay sahipliği 

haklarına dahil edilmesini sağlamıştır.203  

Sermayenin korunması ilkesinin şirketin sürekliliği ilkesi ve bilanço ile 

bağlantılı olması, finansal tabloların anonim şirketler hukukunda önemli bir mâli 

performans ve verimlilik göstergesi olduğunu göstermektedir.204 Bu nedenle 

gerçekleştirilen Türk Anonim Şirketler Hukuku çalışmaları 6102 sayılı TTK ile azlık 

haklarının kullanılmasında tıkanıklığa neden olan unsurları ortadan kaldıracak bazı 

yenilikler sağlanmıştır.205 Azlık hakkının özellikle yabancı yatırımcılar için şirkete 

kaynak aktarımında önemli bir olanak sağladığı gözetildiğinde TTK m. 364, 438-440, 

463 üncü maddelerinin gündeme bağlılık ilkesine azlık lehine istisnalar tanıması önemli 

yenilikleri beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan azlığın bilanço görüşmelerinin 

ertelenmesi hakkı bu korporatif yenilikler arasında 6762 sayılı TTK m. 377 ile 

getirilerek 6102 sayılı TTK m. 420 ile aynen korunmuştur. Türk Hukuku’na özgü bu 

düzenleme anonim şirket genel kurulunun ertelenmesi, yönetim kurulunun seçimi ve 

ertelenmesi, yönetim kurulunun zımni ibrası şeklinde korporatif etkiler sağlamaktadır.   

 

2.7.1. Anonim Şirket Genel Kurulunun Ertelenmesi 

 Finansal tablolar ve buna bağlı konular nedeniyle azlığın müzakere ve onamaya 

dair görüşmelerin bir ay sonraya ertelenmesini talep etme hakkı TTK m. 420’de 

düzenlenmiştir. Hüküm, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu ile buna benzer 

tablolardan oluşan finansal tabloların müzakere edilmesinin azlık pay sahiplerinin talebi 

üzerine genel kurulun karar almasına gerek olmadan toplantı başkanınca bir ay sonraya 

bırakılması gerektiğini içermektedir. Burada esasen ertelenen müzakere ve onaylamaya 

                                                 
202 Mehmet Özkan/ Arzu Al, "Ekonomik Kar Kaybı ve Borca Batıklık Bilançosu Arasındaki İlişkilerin 
Firmaların Finansal Yapıları Üzerine Etkileri." Mâli Çözüm Dergisi, C. 24, S.124, 2014, s. 25. 
203 Seda Ş. Güngör, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Kapsamında Anonim Şirketlerde 
Azınlığa Tanınmış Olan Haklar.", Tekirdağ SMMM Odası Sosyal Bilimler Dergisi, C 4, S. 1, 2015, 
s.13. 
204 Rainer Baisch/ Rolf H. Weber, "Aktienrechtliche Restriktionen bei der Kapitalherabsetzung mit 
anschliessender Kapitalerhöhung als Sanierungs massnahme–Folgen einer nicht harmonischen 
Harmonika", Gesellschafts-und Kapitalmarktrecht, C. 7, S.2, 2012, ss. 275-277. 
205 Rauf Karasu, "Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsil Edilme hakkı", Ticaret ve 
Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 2, S. 1, 2016, s. 32. 
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dair görüşmelerdir. Bu yönüyle TTK m. 418’deki toplantı nisabı ve aşağıdaki durumlar 

nedeniyle ertelemeden ayrılır: 

 

 Şirket sözleşmesinde ve kanunda yazılı olan asgari toplantı nisabı 

sağlanmamışsa, 

 Toplantı esnasında yapılan yoklamada toplantı öncesinde hazırda bulunanlara 

göre hesaplanmış olan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin tespiti 

durumunda, 

 Şirket sözleşmesi ve kanuna uygun şekilde çağrı usulüne uyularak 

gerçekleştirilen bir genel kurul toplantısında gündeme geçilmeden önce genel 

kurulun ertelemeye dair karar alması durumunda, 

 Toplantı ve müzakerelerin yürütülmesine engel teşkil edecek olağanüstü 

durumların (gösteri ve yürüyüş, savaş, deprem, sel, silahlı saldırı, toplu 

zehirlenme vb.) ortaya çıkması, kolluk güçleri ve Bakanlık temsilcisinin 

müzakerelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülemeyeceğinin anlaşılması ve 

tutanağa geçirilmesi durumunda, 

 Elektronik genel kurulda sistemsel ve ağ sorunları,  

 Genel kurulda bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan durumlarda, 

 Kanun, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemeler ile ilgili bakanlıklar 

vasıtasıyla yapılan ertelemeye dair bildirimler nedenleriyle.206 

 

28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Anonim 

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 10/4 hükmü TTK m. 420’den farklı 

olarak bu ertelemeyi “genel kurulun ertelenmesi” olarak belirtmiştir. Ancak, müzakeresi 

ertelenecek gündem maddesi dışında görüşülebilecek diğer gündem maddeleri için bir 

genel kurul zaten yapılmıştır. Bu nedenle, anılan yönetmelik metninde genel kurulun 

ertelenmesi ifadesinin doğru olmadığı kanısındayım. Kanun koyucunun madde 

metninde yazıldığı şekliyle yönetmelik hükmünün revize edilmesi ve bunun yorumun 

doktrin ve yargı kararlarına bırakılması gerekmektedir.  

                                                 
206 Toplantının ertelenmesi halleri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 28’de sınırlı olarak 
sayılmıştır.  
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 Azlık pay sahipleri halka açık şirketlerde yirmide bir, diğer şirketlerde ise onda 

bir oranla sermayede pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Müzakerenin 

ertelenmesini talep edecek azlık kanun koyucu tarafından açıkça belirtilmiştir. 

Müzakerelerin ertelenmesinde önemli bir konu, toplantı başkanının azlığın talebi 

halinde erteleme hakkında bir takdir yetkisinin olmamasıdır. Toplantı başkanı kendisine 

ulaşan bir erteleme talebinde finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzarekesinin 

ertelenmesine karar vermek zorundadır. Burada finansal tablolar ve buna bağlı konular 

dışındaki gündem maddeleri için toplantı başkanı tamamen genel kurulun ertelenmesine 

karar veremez. Kanun koyucu toplantı başkanına sadece finansal tablolar ve buna bağlı 

konuların müzakeresiyle sınırlı olarak gündem maddesinin görüşülmesinin bir ay 

sonraya bırakılması için yetki vermiştir. Toplantı başkanı bunu yorumlayarak farklı bir 

karar alamaz. Toplantı başkanı, azlığın talebine sessiz kalamaz, reddedemez, talebin 

görüşülmesini genel kurulun onayına da sunamaz.  

 Müzakerenin ertelenmesine dair karar, TTK m. 414/1’de belirtildiği gibi pay 

sahiplerine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan yoluyla bildirilir. Aynı bildirim 

şirketin internet sitesinde yayımlanır. Bir ay sonraya bırakılan müzakereler nedeniyle 

gerçekleştirilecek genel kurul, anonim şirket genel kurulunun çağrı usulüne uygun 

şekilde gerçekleştirilir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 10/4 

gereğince toplantı başkanınca alınan erteleme kararı internet sitesi açma yükümlülüğü 

olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren beş gün içinde yayımlanır.  

 Azlığın talebi ve toplantı başkanının kararıyla müzakeresi ertelenen finansal 

tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ikinci kez ertelenmesi için aşağıdaki 

şartlar oluşmalıdır: 

 

 Finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresi en az bir kez ertelenmiş 

olmalıdır. 

 Azlık tarafından müzakerenin ertelenmesi ikinci kez talep edilmelidir. 

 Finansal tablolarla ilgili itiraza neden olan hususlar tutanağa geçirilmelidir. 

 Finansal tablolarla ilgili itiraza neden olan ve tutanağa geçirilen hususlar 

hakkında ilgililer dürüst hesap verme ölçüsü ilkelerine göre cevap vermemiş 

olmalıdır. 
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Dürüst hesap verme ölçüsü hakkında kanunda açık bir hüküm olmamakla birlikte 

Yargıtay bu ölçüyü tabloların ve itiraza uğrayan konuların bir uzman aracılığıyla 

incelettirilmesi olarak benimsemektedir.207 Dürüst hesap verme ilkesi TTK m. 437, 68 

ilâ 88 inci maddelerinde belirtilen ilkeleri içermektedir. Pay sahiplerinin bilgi alma ve 

inceleme haklarında gösterilecek özen, gerçeğe uygunluk, hesap verme ilkesine 

uygunluk, şirket sırlarının korunması kriterleri dürüst hesap verme ölçüsünde hakim 

olan ilkelerdir.  

 

2.7.2. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Ertelenmesi 

 Yönetim kurulu seçimi, genel kurulun devredilemez yetkileri arasındadır (TTK 

m. 408/2-b). Bu devredilemez yetkiye sahip genel kurul süresi bitmemiş olmasına 

rağmen yıllık faaliyetleri hakkında şüphe duyduğu yönetim kurulu üye ya da üyeleriyle 

çalışmak ve şirketin yönetsel yetkilerini devam ettirmek zorunda değildir. Zira, genel 

kurul pay sahipliği haklarına sahip gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.  

Yönetim kurulunun şirket üzerindeki kritik bilgi alma ve inceleme hakkı yanında 

şirketi üst düzeyde yönetme, şirketin yönetim teşkilatını belirleme, finansal planlama, 

imza yetkililerinin atanmaları ve azilleri, pay defterinin ve genel kurul defterinin 

tutulması, boca batıklığın mahkemeye bildirimi gibi önemli devredilmez görev ve 

yetkileri bulunmaktadır (TTK m. 375). Yönetim kurulu son yıllık bilanço esas alınarak, 

kanuni yedek akçeler ve sermaye toplamının yarısı oluşan zararlar nedeniyle karşılıksız 

kaldığını tespit ettiğinde genel kurulu derhal toplantıya çağırmak zorundadır (TTK mç 

376). Karşılıksız kalan tutar kanuni yedek akçeler ve sermaye toplamının üçte ikisine 

denk geliyorsa genel kurul derhal toplantıya çağrılır. Bu toplantıda sermayenin 

tamamlanması ya da üçte biri ile iktifasına dair karar alınmalıdır. Aksi halde, şirket 

kendiliğinde sona erecektir. Ayrıca yönetim kurulu TTK m. 376/3 gereğince şirket 

bilançosundan aktiflerin borçları karşılamaya yetmediği kanısına vardığında durumu 

asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteme yetkisine sahiptir.  

Yönetim kurulunun bilanço ve şirketin mâli durumu ile ilgili bu önemli yetkileri, 

kurulun seçimi ile finansal tablolar arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir. Nitekim 

TTK m. 413/3 yönetim kurulunun azli ve seçimini yılsonu finansal tabloların 

müzakeresi maddesi ile ilişkili saymaktadır. Bu madde hükmü ile azlığa sağlanan 

inceleme hakkı nedeniyle müzakerenin ertelenmesi, eski ya da yeni üyelerin seçimi 
                                                 
207 Yargıtay 11 HD., 26/12/2017, e. 2016/8800, K. 2017/7610, Kaynak: http://www.kazanci.com/, e.t.: 
31/10/2020 
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bağlamında herhangi bir kıstasa tabi tutulmamıştır. Diğer taraftan finansal tabloların ve 

buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesine ilişkin hükümler içeren TTK m. 420 

ile TTK m. 413/3 arasında ilişki olduğu Yargıtay tarafından benimsenmektedir ve 

yönetim kurulu seçiminin koşulsuz TTK m. 420 ile bağlantılı sayılması uygulamada 

bazı aksaklıklara neden olmaktadır.208 Halbuki, kanun koyucu yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporunun ve yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporlarının sonuçlarından 

memnuniyetsizlik durumunda genel kurulun seçim ve azil iradesine açık olanak 

tanımaktadır. Bu durumda TTK m. 420’nin bağlantılı sayılması durumunda kanun 

koyucu tarafından genel kurula sunulan bu olanağın yine kanun koyucu tarafından 

koşulsuz kısıtlanmasından bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle kanun koyucunun 

asıl amacına odaklanmak, şirketler hukukunda şirketin sürekliliği ilkesine uygun olarak 

eski yönetim kurulu üyeleri dışında seçilecek yeni yönetim kurulu üyelerine ait 

gündemin finansal tablolara bağlı konulardan sayılmaması durumunu Kabul etmek daha 

çözümsel olacaktır. Esasen yönetim kurulu seçimi ve azli kararı kanun koyucu 

tarafından, finansal tablo ve faaliyet raporlarının sunumuna ve yönetim kurulunun 

mevcut süresinin bitmesi beklenmeksizin gerçekleştirilebilmesine bağlanmıştır. Bu 

durumda genel kurul, 

 

 Yönetim kurulunu süresi bitmeden azledebilecek yerine yenilerini seçebilecek, 

 Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporlarının sonuçlarına göre yönetim kurulu 

üyelerinin faaliyetlerini yapılacak seçimle bir bakıma yaptırıma tabi tutabilecek, 

 Pay sahipleri, genel kurulda paydaşlık haklarından olan bilgi alma ve inceleme 

haklarına dayalı iradelerini ortaya koyabileceklerdir.    

 

2.7.3. Yönetim Kurulunun Zımni İbrası 

Anonim şirketin yönetsel işlemlerini yerine getiren organının ibrası menfi bir borç 

ikrarı ve yenilik doğuran hak niteliğindedir.209 Yıllık faaliyet raporu sunarak şirketin 

finansal tablolarının ve buna bağlı birçok mâli ve faaliyet esaslı araçları yetkisi altında 

tutan yönetim kurulu, faaliyetleri nedeniyle genel kurul tarafından ibra edilir. İbra 

şirketin pay sahipleri tarafından müzakere edilerek onaylanan bir genel kurul kararıdır. 

                                                 
208 Yargıtay 11. HD., T. 14/09/2017, E. 2016/5118, K. 2017/4360; Yargıtay 11. HD., T. 18/06/2014, E. 
2014/5349, K. 2014/11711, Yargıtay 11. HD., T. 18/02/2014, E. 2014/2803, K. 2014/2803, Kaynak: 
https://kazanci.com, e.t.: 31/10/2020. 
209 M. Kemal Oğuzman ve Nami Barlas, Medeni Hukuk, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 171. 
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Bu karar gündem maddesindeki konulardan birini teşkil eder. Bu nedenle verilen 

karardan tek taraflı dönmek mümkün değildir.  

TTK m. 424/1 zımni ibrayı düzenlemektedir.210 Anılan hükme göre bilançonun 

onaylanmasına dair genel kurul kararları, aynı genel kurulda aksine bir hüküm olmadığı 

takdirde yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası sonucunu doğurur. Bu hüküm 

§ 120/3 AktG hükmünde belirtilen ibranın (Entlastung) müzakeresinin bilanço karının 

onaylanması ile ilişkili olduğuna dair hükümle tutarlıdır. Bu nedenle finansal tablolar ve 

buna bağlı konular nedeniyle alınacak müzakerenin ertelenmesi kararına ek olarak 

ibranın da ertelenmesi gerekir. Şener, finansal tabloların ertelenmesi durumunda 

bununla bağlantılı yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve ibrası, kârın belirlenmesi 

ve dağıtımının da görüşülemeyeceğini savunmaktadır.211 Yargıtay aynı yönde görüş 

belirterek, yönetim kurulu ibrası, yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesinin 

finansal tabloların müzakeresi ile bağlantılı olduğuna hükmedilmiştir.212 Bu kurala 

aykırı olan genel kurul kararları TTK m. 445 vd. hükümleri gereğince iptal 

edilebilecektir. 

Bilançoda bazı konularda açıklık yoksa, eksikse, gerçeği yansıtmıyorsa veya bu 

konuya dair hiç bir hüküm içermiyorsa genel kurulun onama kararı ibraya dair sonuçları 

doğurmaz (TTK m. 424/1). Madde hükmü “peçeleme”ye ağırlık vermektedir. Özellikle 

vergi hukukunda ortaya çıkan bu tür sözleşme ve işlemlerin şirketler hukukunda 

finansal tablo ve faaliyet raporlarında manipülatif durumlar oluşturması, bu hükümle 

engellenmeye çalışılmaktadır. Şirketin mâli ve faaliyete dayalı gerçek durumunun 

ortaya çıkmasını engelleyen bir bilançonun ibrası hukuksal sonuçlarını 

doğurmayacaktır. Bu durumun oluşması için kanun koyucuya göre şu şartlardan en az 

biri ile birlikte “bilinçli hareket etme” durumu birlikte gerçekleşmelidir: 

  

                                                 
210 Doktrinde zımni ibra, “örtülü ibra” ya da “ibra varsayımı” olarak da ifade edilmektedir. Bkz. Hayri 
Domaniç, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi 2, Temel Yayınları, İstanbul 1988. s. 
687; Erdoğan Moroğlu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu: Değerlendirme ve Öneriler, On İki Levha 
Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 245; M. Fahrettin Önder, Halis Karademı̇r, “İbra Kararında Oy Hakkından 
Yoksunluk”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , C. 10, S. 4, 
2017, s. 178; Salih Canözü, "Anonim Şirketlerde İbra Kararının Kapsamı ve Şartları", The Journal of 
International Scientific Researches, C. 5, S. 3, 2020, s. 330.  
211 Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 468. 
212 Yargıtay 11 HD., 06.05.2019, e. 2018/1766 , K. 2019/3423, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020. 
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 Bilanço kalemleri ve araçlarının sunumunda ve rapor edilmesinde bazı 

hususların Türk Muhasebe Standartları, kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği 

şekilde hazırlanmamış olması, 

  Bilanço kalemleri ve araçlarının unsurlarından herhangi birinin veya içerikte 
belirtilmesi gereken bir konuya hiç yer verilmemiş olması, 

 Şirket bilançosu şirketin mevcut ve gerçek durumuna ait resmi ortaya koymuyor 
ve çelişkili bilgiler içeriyorsa, 

 Bilançoda yer alan bilgiler manipülatif, aldatıcı, hileli, gerçek dışı bilgiler 
içeriyorsa, 
 
Kanunun gerekçesinde belirtilen “bilinçli hareket etme” koşulu “peçeleme”nin 

şirkete vereceği zararlar yönünden ağır sonuçlara neden olabilir. Bilinçsizliğin ispatının 
belirli bir kritere bağlanmamış olması uygulamada “ibra” ile ilgili hukuksal sonuçlar 
bakımından önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İbrası onanacak yönetici veya 
denetçilerin bilinçsiz hareket etmesinin kanun tarafından ibra sonucunu doğurması 
nedeniyle, gerçek dışı bilanço unsurları nedeniyle şirketin önemli kayıplara uğraması 
mümkündür. Bu durumda bilinçli hareket etme unsurunu taşımayan bir “ibra onaması” 
bilanço kalemlerine ait bilgilerde yanlışlıkları gözden kaçıran bir yönetici veya 
denetçinin “bilinçsiz” davranışlarına sığınmasına, yönetim kurulu ile genel kurul 
arasındaki sorunlarda bu hükme dayanarak sorumluluktan kaçmaya neden olabilecektir.  

Anonim şirket gibi kurumsal yönetimin ve şirketler hukukunun önemli 
aktörlerini temsil eden ve denetimini gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişiler, şirketin 
varlıklar, borçlar ve özvarlığı ile ilgili belirli bir zaman dilimine ait önemli bilgiler 
sağlayan muvazaalı bilançodan dolayı TTK m. 424/1 son cümlesinde belirtilen “bilinçli 
hareket etmeme” şartını sağlayarak ibra edilebilecektir. Bu durumun kanun koyucu 
tarafından yeniden ele alınarak anılan “bilinçli hareket etme” ilkesinin belirli kriterlere 
bağlanması gerekmektedir.  

Küçük hesap hataları, şirketin işleyişini etkilemeyen hususlar, şirketin mâli 
durumu ile ilgili manipülatif bilgiler içermeyen bir bilançonun ibrasında “bilinçli 
hareket etmeme” şartı geçerli olabilir. Ancak, sermaye artışı arefesinde olan bir şirketin, 
özvarlık hesabında yapılan bir hata nedeniyle şirketin yabancı bir şirketle birleşmesinin 
veya bir ihaleye girememe nedeniyle ortaya çıkabilecek olası zararlar nedeniyle bu 
kriter (bilinçli hareket etmeme) artık dikkate alınmamalıdır. Özellikle, şirket 
birleşmeleri ve iş ortaklıklarında, bilançonun finansal tabloların tamamını 
yansıtmamasına rağmen önemli bir varlık ve sermaye göstergesi olduğu bilinen bir 
gerçektir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ ERTELENMESİ 

3.1. Genel Kurul Kararlarının Ertelenmesinin Hukuksal Çerçevesi 

Erteleme hukuksal bir işlemde taraf iradelerinin işlemin gerçekleştirilmesi anında 

ortaya konulmasının bir başka zamana bırakılmasıdır. Genel kurul toplantılarının 

ertelenmesi ise toplantının yapılması esnasında veya öncesinde bir başka gün 

toplanılmasını ifade eder. Genel kurul erteleme kararı ile bir başka gün ve saatte 

yenilenmek üzere toplanır. Toplantının ertlenemesi anonim şirketlerde özel olarak 

düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme TTK m. 420’de hüküm altına alınmıştır. Hüküm 

ertelemenin şartını açıkça ortaya koymaktadır.213  

Genel kurul bazı nedenlerden dolayı toplantıyı erteleyebilir. Limited şirketlerde 

ortakların biraraya gelmesi şeklinde gerçekleştirilir. Şirketin toplantıları ve gündemi 

müdürler organize eder (TTK m. 617).214 Toplantı nisabının sağlanamaması, toplantıya 

katılımın olmaması, yasal olarak genel kurul toplantılarının pandemi ve diğer 

olağanüstü durumlar nedeniyle ertelenmesi, toplantı esnasında savaş, deprem, sel, terör 

olayları gibi olağanüstü olayların meydana gelmesi, sokağa çıkma yasağı ve benzeri 

hukuksal kısıtlamalar nedeniyle toplantı ertelenebilir. Toplantının ertelenmesi bir önceki 

genel kurulun gündeminin görüşülmesi ile sınırlıdır. Ancak bir sonraki genel kurulda 

gündemin genişletilmesi için tüm ortakların onayı gerekir. Ayrıca ertelenen genel kurul 

toplantısı çağrı usulüne uyulmadan gerçekleştirildiyse toplantı başkanı tarafından derhal 

ertelenmelidir. Diğer taraftan şirket müdürü tarafından oluşturulan gündem maddeleri 

belirli bir süre sonra ortaya çıkabilecek şartlar ihtiva ediyorsa bu durumda da genel 

kurul ertelenmelidir.  

Genel kurulun ertelenmesinde dikkate alınması gereken en önemli unsur 

gündemin gerçekleştirilecek genel kurulda görüşülmesini engelleyen hukuksal ve 
                                                 
213 Anılan hüküm şu şekildedir: “(1) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin 
onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir 
karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 
üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet 
sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya 
çağrılır. (2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri 
bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları 
hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması 
şarttır.” 
214 Hülya Çoştan, "Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları," Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 
C. 2015/1, 2015, s. 66. 
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zorunlu faktörler olup olmadığıdır. Gündemin görüşülmesini engelleyen hukuksal ve 

zorunlu unsurlar var ise bu durumda genel kurul ertelenmelidir. Ancak bu erteleme 

hukuka, hukukun genel prensiplerine ve azlık haklarına aykırı olmamalıdır.  

Genel kurul ve toplantı başkanı olmak üzere iki tür toplantının ertelenmesi 

durumundan bahsedilebilir.215 Kanunun ertelemeyi emrettiği veya kanuni olarak zorunlu 

erteleme şartlarının oluşması toplantı başkanının ertelemesini gerektirir. Diğer taraftan 

kanuni bir zorunluluk olmamasına rağmen genel kurulun yetkisi dâhilinde olan 

kararların görüşülmesi bir sonraki genel kurula bırakılabilir. Bu iki tür ertelemede en 

önemli farklılık toplantı başkanının erteleme yetkisinde bir takdir yetkisinin 

olmamasıdır. Diğer taraftan ortakların kanuna aykırı olmamak kaydı ile oybirliği ile 

alacakları karar ile gündem maddelerini bir sonraki genel kurulda görüşme yetkileri 

vardır. Ancak bu yetki kanuni zorunluluklar ile pay sahiplerinin haklarına halel 

getirmemelidir. 

 

3.2. Limited Şirket Genel Kurulunun Ertelenmesi 

Limited şirket genel kurulu toplantı başkanı veya genel kurul kararı ile 

ertelenebilir. Erteleme, genel kurulu oluşturan şirket ortaklarının iradelerinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkabilir. Diğer taraftan, yasal ya da olağanüstü durumlar nedeniyle ortaya 

çıkan bir zorunluluk ertelemeyi gerekli kılabilir. Bu durumda genel kurulun ertelenmesi 

toplantı başkanı veya şirket ortaklarının iradelerini temsil eden genel kurul tarafından 

gerçekleştirilir.  

 

3.2.1. İradi Erteleme 

Pay sahiplerinin talebi üzerine genel kurulda alınacak bir kararla gündeme bağlılık 

ilkesi çerçevesinde toplantı gündem maddeleri bir sonraki genel kurula ertelenebilir. 

Ancak bu erteleme alacaklıları zarara uğratmak, şirketi organsız bırakmak, şirketin 

devamlılığı prensiplerine aykırı olarak işlevselliğini ortadan kaldırmak maksatlı 

yapıldığında oluşacak zararlardan bu karara sebep olan pay sahipleri TTK m. 18/2 

gereğince sorumlu olmalıdırlar. Yine, kanuni bir zorunluluk gereği ertelenmesi gereken 

                                                 
215 Şükrü Yıldız, "Limited ortaklıklarda müdürlerin sorumluluğu", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, C. 12, S. 24, Güz 2013/2, 2013, s. 71. Yıldız, limited şirketlerde genel kurul başkanının 
şirket müdürler kuruluna ait bazı yetkileri kullanabileceğini, genel kurulun toplantıya çağrılması ve 
yürütülmesine ilişkin ilan ve açıklamaların toplantı başkanı olan müdür tarafından aksine bir karar veya 
şirket sözleşmesi hükmü olmamak kaydıyla gerçekleştirebileceğini ifade etmektedir.  
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bir toplantının devam ettirilmesi de kanuna aykırılık teşkil edeceğinden erteleme 

nedeniyle oluşacak zararlardan pay sahipleri sorumlu olmalıdır.  

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in altıncı maddesi gereğince aynı Tebliğin 

beşinci maddesine göre yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi 

Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü şartına bağlanmıştır.216 217 Belirtilen uygun görüşün 

alınmaması durumunda genel kurul önüne gelen bu gündem maddesinin bir sonraki 

genel kurulda görüşülmek üzere erteleme kararı alınması gereklidir. Erteleme kararını 

genel kurul verebileceği gibi, toplantı başkanı da bu kararı verebilmelidir.  

Genel kurul kararı ile erteleme için kanun koyucu tarafından öngörülmüş bir karar 

nisabı bulunmamaktadır. Şirket genel kurulu gündemi TTK m. 413 hükmüne göre 

oluşturulur.218 Kanunda belirtilen çağrı şekline göre önceden tüm ortaklara bildirilerek 

                                                 
216 Anılan Tebliğin "Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları" başlıklı dördüncü maddesi şu 
şekildedir:  
"(1) Sermaye şirketlerinde, Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30/9/2020 
tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar 
verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu sınırlama, Kanunun 
462 ncimaddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz. 
(2) Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar yönetim organına 
kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. 
(3) Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı 
kararıalınmış,ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, birinci  
fıkrada yer alan sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın 
serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler birinci 
fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiztahakkuk 
ettirilmez. 
(4) Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri birinci 
fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.” 
217 Anılan Tebliğin " Kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar" başlıklı dördüncü maddesi şu şekildedir:  
“(1) Aşağıda belirtilen şartlarısağlayan şirketler hakkında, 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
4 üncü madde hükümleri uygulanmaz: 
a) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2 nci ve geçici 23 üncü maddesi 
uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden 
ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca nakdi ücret 
desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı 
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca 
Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 
120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararıalınan şirketler, 
b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun 
hükümleriçerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten 
ifasında kullanılmasışartıyla, kâr payı dağıtımı kararıalınan şirketler, 
c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje 
finansman sözleşmeleri kapsamında 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar 
muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararıalınan 
şirketler. 
(2) Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa 
yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 
sonuna kadar ertelenir.” 
218 Anılan madde hükmü şu şekildedir: “(1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından 
belirlenir. (2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. 
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belirlenen gündem maddelerinin toplantı esnasında pay sahiplerinin belirli bir 

çoğunluğu ile görüşülmesinin bir sonraki toplantıya bırakılması azlık haklarını 

zedeleyecektir. Böyle bir durumda “çağrısız genel kurul” toplantılarında olduğu gibi 

toplantıda hazır bulunan tüm ortakların olumlu oylarıyla toplantı ertelenebilmelidir. 

Diğer taraftan, toplantının ertelenmesi kanunun emredici hükümlerine aykırı ve azlık 

haklarını ihlal eden nitelikte olmamalıdır.219 İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında 

normların, kanunun maddi olarak ağır adaletsizliğe yol açacağı durumlar için düzeltici 

bir "geçici çözüm (Notbehelf)" görevi gördüğünü, karşı tarafı hakların kötüye 

kullanılması ile suçlayan taraf veya ortağın, kanunda aykırılık olduğu varsayılabilecek 

özel koşulları kanıtlaması gerektiğini belirtmiştir (BGE 133 III 61 E. 4.1 s. 7). 220 

 

3.2.2. Yasal Şartların Oluşmaması Nedeniyle Erteleme 

 Limited şirketlerin genel kurulu TTK m. 617’de belirtildiği üzere müdürler 

tarafından çağrılır. Aynı hükmün üçüncü fıkrası gereğince toplantıya çağrı, azlığın çağrı 

hakkı, gündem ve öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, yetkisiz katılması ve 

tutanak konularında anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır. TTK m. 421/1 

hükmü uygulanır. Bu bağlamda, anonim şirketlere ilişkin genel kurulun yasal şartların 

oluşmaması nedeniyle ertelenmesi durumları limited şirketler için geçerlidir. Anonim 

şirketler ile limited şirketler arasındaki en önemli farklılık ise bakanlık temsilcinin 

katılacağı toplantılardır.  

                                                                                                                                               
Kanuni istisnalar saklıdır. (3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi 
yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.” 
219 İsviçre ve Alman Hukuku’na göre limited şirket ortakları “işveren benzeri (arbeitgeberähnlichen 
Stellung der Gesellschafter)” bir konumdadır. Bu nedenle genel kurulda temsil anonim şirketlere göre 
işveren statüsü daha ağırlıktadır (BGE 8C_621 / 2018, 4.6.3.): “Die deutsche GmbH ist ferner ebenso wie 
die schweizerische stärker personenbezogen als die Aktiengesellschaft und weist ebenso wie die GmbH 
nach OR, meist eine geringe Gesellschafterzahl aus, weshalb zusätzliche Gesellschafterpflichten relativ 
häufig vorkommen (beispielsweise Geschäftsführertätigkeit, Treuepflichten und Konkurrenzverbote). 
Daraus erhellt, dass sich die Stellung der Gesellschafter in der GmbH nach schweizerischem und nach 
deutschem Recht in Bezug auf die zu beurteilende Problematik, wenn überhaupt, nur geringfügig 
unterscheidet.” 
220  “Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Parmi 
d'autres cas, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son 
comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues. Le 
comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en 
considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, n'est cependant 
constitutif d'abus de droit que si des conditions particulières sont réalisées. Il faut par exemple que ce 
cocontractant ait proposé lui-même la convention contraire aux règles impératives, dans son propre 
intérêt et en connaissance de l'invalidité, de sorte qu'il a acquis un droit de façon déloyale. La partie qui 
reproche à l'autre un abus de droit doit prouver les circonstances particulières qui, dans le cas concret, 
autorisent à retenir que l'invalidité de la convention est invoquée de façon abusive (ATF 129 III 
493 consid. 5.1 et les références).” İsviçre Federal Mahkemesi’nin aynı yöndeki kararı için bkz. BGE 
4A_665/2018, 1.3. 
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Şirket sözleşmesinde ve kanunda yazılı olan asgari toplantı nisabı 

sağlanmamışsa, toplantı esnasında yapılan yoklamada toplantı öncesinde hazırda 

bulunanlara göre hesaplanmış olan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin tespiti 

durumunda yasal şartların oluşmaması nedeniyle toplantı ertelenir.  

  

3.2.3. Toplantı Başkanının Erteleme Yetkisi 

Toplantı başkanı TTK m. 418/1 gereğince toplantı nisabının toplantı süresince 

korunamaması durumunda ilk toplantının, TTK m. 420 gereğince azlık tarafından 

finansal tablolar ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi talebinin 

mevcudiyetinde bu toplantının ertelenmesine karar verir. TTK m. 617/3 hükmünün 

yollaması ile TTK m. 416 çağrısız genel kurul hükmünü düzenlemektedir.221 Anılan 

hükme göre tüm pay sahiplerinin itiraz olmaksızın çağrı usulüne uyulmaksızın genel 

kurul toplantısı gerçekleştirilebilir. Kararlar da aynı nisapla yani tüm ortakların itirazı 

olmaksızın alınabilir. Genel kurul pay sahiplerince itiraz olmaksızın toplanmış, ancak 

gündeme oybirliği ile eklenen maddeler bu toplantı nisabını karşılamadan alındığında 

toplantı ertelenmelidir. Pay sahibinin toplantı esnasında toplantıyı terk etmesi, karara 

katılmaması, kararı veto etmesi genel kurulun karar almasını engeller. Böylece bir 

gündem maddesi toplantıyı terk eden pay sahibi tarafından ileri sürülse bile toplantının 

bu gündem maddesini görüşmek üzere ertelenmesi gerekir. 

Gündeme madde eklenmesinde de toplantının ertelenmesi mümkün olabilir. 

Gündeme bağlılık ilkesine uygun olarak çağrısız bir genel kurulda pay sahiplerinin 

tamamının olumlu oyu ile ortaklar gündeme madde eklenmesini talep edebilir (TTK m. 

416/2). Gündeme madde eklenmesini isteyen pay sahibinin gündemin görüşülmesi 

esnasında toplantıyı terk etmesi neticesinde toplantının ertelenmesi gerekir.  

Hazır bulunanlar listesi (TTK m. 417), toplantı başkanlığı (TTK m. 419/1), 

toplantının ertelenmesi sonrasında gerçekleştirilen işlemler (TTK m. 420) limited 

şirketlerde hazırlık önlemleri arasında yer alır. Hazırlık önlemleri (Vorbereitende 

Massnahmen) genel kurulun toplanması için gerçekleştirilen iş ve eylemlerdir. Bu 

eylemler, oy haklarını belirlemeye yönelik işlem ve eylemler, ortakların toplantıya 

çağrılması, ertelenen bir genel kurulda toplantının yer, zaman ve gündeminin 

bildirilmesini içerir. Bu nedenle tutanak ve gündemin belirlenmesi hazırlık önlemleri 

                                                 
221 Ayrıntılı bilgiler için bkz. Direnç Akbay, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Limited Ortaklık 
Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları”,  Yayımlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2009. 
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arasında yer almaz. Toplantıya ait unsurların belirlenmesi hazırlık önlemleri bağlamında 

değerlendirilmemelidir.222 Bunun dışında, bu unsurların muhataplarına ulaştırılması ve 

duyurulması için gerçekleştirilen işlem ve eylemler ise hazırlık önlemi niteliği taşır.  

Kanun koyucu TTK m. 617/3’ü İsviçre BK. m. 805/ 5’ten doğrudan aktarmıştır. 

Ancak gerekçede açıklayıcı bir hükme de yer verilmemiştir. TTK m. 617 gerekçesinde 

“tasarının 617 nci maddesinin son fıkrasının yenilik içerdiği, diğer fıkraların bir yenilik 

içermediği, madde metninde sayılan konularda anonim şirket hükümlerine göndermede 

bulunarak maddeye bir boyut kazandırıldığı, limited şirket genel kurul kararlarında 

alınacak kararlara ilgili usulde anonim şirket yönetim kurulu kararlarına 

yaklaşılmasının amaçlandığı, yazılı bir öneriye yazılı olarak katılarak 6762 sayılı TTK 

m. 330/4 ile tasarının 390 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre yönetim 

kurulu kararı alınabileceği, bu tür kararların sirküler karar olarak adlandırıldığı ve bu 

kararların limited şirketler genel kurul kararlarında ihtiyaçlara cevap verebileceği, 

sirküler karara yazılı oya izin verildiği ölçüde imkan tanımanın kanunen zorunlu 

olduğu” belirtilmiştir.223 Diğer taraftan hazırlık önlemleri OR. Art. 702’de 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre yönetim kurulunun oy haklarının belirlenmesi 

için yaptığı gerekli düzenlemeler hazırlık önlemleridir.  

Tutanağın tutulması ile ilgili yükümlülükler ise yönetim kurulunun yetkisi 

altındadır. Tutanağın tutulması ile ilgili yükümlülükler ise pay sahipleri, yürütme 

organları ve temsilcilerinin temsil ettiği payların sayısı, türü, itibari değeri ve türü, 

alınan karar ve sonuçları, bilgi talepleri ve verilen cevaplar, pay sahiplerinin kayıt altına 

alınması, pay sahiplerinin toplantı tutanaklarını görme haklarının sağlanmasını 

içermektedir (İsviçre BK. m. 702).224  

İsviçre Borçlar Kanunu, ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri birlikte 

incelendiğinde toplantı başkanının üç tür erteleme durumunun olduğu söylenebilir: hazır 

bulunanlar listesi, toplantı başkanlığı, toplantının ertelenmesi sonrasında gerçekleştirilen 

                                                 
222 Wolfhardt Bürgi, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, 
5. Teil, Die aktiengesellschaft, b/3, Art. 698– 738, Zürich 1969. 
223 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
224 Anılan hüküm “Vorbereitende Massnahmen; Protokoll” başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir:  
“1 Der Verwaltungsrat trifft die für die Feststellung der Stimmrechte erforderlichen Anordnungen. 
2 Er sorgt für die Führung des Protokolls. Dieses hält fest: 
1.Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von den Aktionären, von den Organen, von 
unabhängigen Stimmrechtsvertretern und von Depotvertretern vertreten werden; 
2.die Beschlüsse und die Wahlergebnisse; 
3.die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten; 
4.die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen. 
3 Die Aktionäre sind berechtigt, das Protokoll einzusehen.” 
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işlemler. Toplantı ve müzakerelerin yürütülmesine engel teşkil edecek olağanüstü 

durumların (gösteri ve yürüyüş, savaş, deprem, sel, silahlı saldırı, toplu zehirlenme vb.) 

ortaya çıkması, kolluk güçleri ve toplantı başkanının müzakerelerin sağlıklı ve güvenli 

bir şekilde yürütülemeyeceğinin anlaşılması ve tutanağa geçirilmesi durumunda, şirket 

sözleşmesi ve kanuna uygun şekilde çağrı usulüne uyularak gerçekleştirilen bir genel 

kurul toplantısında gündeme geçilmeden önce genel kurulun ertelemeye dair karar 

alması durumunda toplantı ertelenebilir.225 Toplantıda kavga çıkması durumunda 

toplantı başkanı toplantıya kısa bir süre için ara verebilir. Ancak, kavga toplantının 

yürütülmesini güçleştiriyor, oylamaya engel oluyor, fiili bir saldırıya dönüşmüşse 

toplantı başkanı ortaya çıkan olayları detaylarıyla tutanağa kaydederek genel kurulu 

ertelemelidir.  

   

3.2.4. Toplantının Ertelenmesi Sonrasında Gerçekleştirilen İşlemler 

6102 sayılı TTK toplantının ertelenmesi hükmünü m. 420’de düzenlemiştir. 

Toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılan finansal tabloların müzakeresi ve 

buna bağlı konular TTK m. 414/1’e göre pay sahiplerine ilanla bildirilir. Bu bildirimden 

sonra internet sitesinde yayımlanır.  TTK m. 617/3 hükmü gereği yapılan atıfta geçen 

gündem TTK m. 413’te düzenlenmiştir. TTK m. 413/3 ise yönetim kurulu üyelerinin 

görevden azilleri ve yerine yenilerinin seçimini yılsonu finansal tablolarının müzakeresi 

maddesi olan TTK m. 420 ile ilgili saymaktadır. Diğer bir deyişle, gündemde olmasa 

bile eski yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak yerine yenilerinin 

seçilmesi ve müzakeresi mümkündür. Buna benzer olarak genel kurul toplantısının bir 

sonraki toplantıya ertelenmesi durumlarında da hazırlık önlemleri alınmalıdır. Erteleme 

sonrasında gerçekleştirilecek genel kurulda Şekil 4’teki süreç gerçekleşecektir. Genel 

kurul veya toplantı başkanı bu ertelemeyi karar altına alabilir.   

                                                 
225 Murat Gürel, "Covid-19 Salgınının Şirketler Hukukunda Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 
Yaşar Hukuk Dergisi, C. 2, S. 2, 2020, s. 1. 
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Şekil 4. Genel kurulun ertelenmesi süreç şeması 

 

Ertelenen bir genel kurul yeniden ertelenebilir. Ancak ertelemenin kanun, azlık 

hakkı, şirketin sürekliliği ilkesi, dürüst resim ilkesine aykırı olmaması ve şirket 

alacaklılarının haklarını engellememesi gerekmektedir.226 İsviçre Fedral Mahkemesi 

TMK m. 2’nin alındığı İsviçre MK. m. 2/ 2 hükmünün ortaya koyduğu bir hakkın 

açıkça kötüye kullanılması yasal korumaya tabi olmadığı kuralını ticari davalarda da 

geçerli olabileceğini, mahkemelerin davanın türüne göre özel koşulları dikkate alması 

gerektiğine hükmetmiştir (BGE 4A_665/2018, 1.3.).227 

TTK m. 420/2 ikinci ertelemeyi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa 

geçirilmiş olan hususları hakkında, ilgili kişiler tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü 

ilkelerine göre cevap verilmemiş olması şartına bağlamaktadır. İkinci genel kurulda 

                                                 
226 İsviçre MK. m. 2/ 2 hükmü “Hukuki İlişkilerin kapsamı (Inhalt der Rechtsverhältnisse)” üst başlığı, 
“dürüst davranma (Handeln nach Treu und Glauben)” alt başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir:  
“1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und 
Glauben zu handeln. 2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.” 
227 Peter Tuor ve Diğerleri, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch. 14. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich 
2015. 
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(birinci ertelemede) dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olma 

şartı gerçekleştiğinde aynı şart ikinci erteleme yani üçüncü genel kurulun yapılması için 

de geçerlidir. Ancak bu durumun üç ve daha fazla ertelemeye neden olması durumunda 

TTK m. 437/5 gereğince mahkemeden bilgi alma ve inceleme haklarının yerine 

getirilmesi talep edilebilir. Kanunun lafzından üçüncü bir ertelemenin açıkça 

yasaklandığı yazılı olmasa da ikinci ertelemenin kesin bir şarta bağlı olmasından üçüncü 

bir ertelemeyi mümkün görmediği anlaşılmalıdır. Diğer taraftan TTK m. 437 pay 

sahibinin kişisel haklarından olan “bilgi alma ve inceleme hakkını” açıkça hükme 

bağlamıştır. 228  

TTK m. 437 “Finansal ve konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık 

faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin, genel 

kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay 

sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gerektiğini, bunlardan finansal tablolar 

ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi 

edinmelerine açık tutulmasının zorunlu olduğunu, her pay sahibinin, gideri şirkete ait 

olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebieceği, pay sahibinin genel 

kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve 

sonuçları hakkında bilgi isteyebileceği, bilgi verme yükümünün, TTK m. 200 hükmü 

çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsayacağı, verilecek bilgilerin, hesap verme 

ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olması gerektiği, pay 

sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi 

verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilginin, gündemle 

ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilmesi gerektiği, bu durumda yönetim 

kurulunun bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamayacağı, bilgi verilmesinin, sadece, 

istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken 

diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebileceği” 

hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun hükmü “şirketin ticari defterleriyle 

yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, 

genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararının gerekli olduğu, 

izin alındığı takdirde incelemenin bir uzman aracılığıyla da yapılabileceği, bilgi alma 

veya inceleme istemlerinin cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu 

fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibinin, reddi izleyen on gün içinde, diğer 

                                                 
228 Pay sahibinin diğer kişisel hakları genel kurula katılma, yetkisiz katılmaya itiraz, oy hakkı, özel 
denetim isteme hakkıdır.  
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hâllerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret 

mahkemesine başvurabileceği, başvurunun basit yargılama usulüne göre inceleneceği, 

mahkeme kararının, bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de 

içerebileceği, mahkeme kararının kesin olduğu, bilgi alma ve inceleme hakkının, esas 

sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamayacağı ve 

sınırlandırılamayacağı” kurallarını içermektedir.229  Hal böyle iken, şirketin işlerini 

sürüncemede bırakmayı amaçlayan üç ve sonrası ertelemeler, sürekli ertelemelerin 

önüne geçmek için, mümkün olmamalıdır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, pandemi, 

yasal zorunluluklar, olağanüstü ve zorunlu durumlar nedeniyle bu ertelemeler mümkün 

olabilir. Yasal zorunluluk dışındaki durumlar nedeniyle ertelemenin uzaması nedeniyle 

ortakların dava açma hakkı bulunmaktadır. Olgunun durumuna göre açılacak davanın 

türü de belirlenmelidir. 

 

3.3. Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesi 

Finansal tablolar ile ilgili müzakerelerin ertelenmesi azlık haklarıyla ilgilidir. Bu 

nedenle azlık hakkı, azlığın bilgi alma ve inceleme hakkı müzakerenin ertelenmesinde 

dikkate alınır. Limited şirket, anonim şirkete yaklaşan hukuksal yapısıyla azlık hakkı 

bağlamında şirket ortaklarına inceleme ve bilgi alma hakkı sağlamaktadır. Bu hak, 

finansal tabloların şirketler hukuku üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır.   

 

3.3.1. Limited Şirketlerde Azlık Hakları 

Sermayenin en az yüzde onunu, halka açık şirketlerde ise yüzde beşine sahip pay 

şirket ortakları, müdürler kurulundan ve müdürlerden gerekçesi ve gündem konularını 

belirterek şirket genel kurulunun toplantıya çağrılmasını isteyebilirler. Genel kurulun 

toplantı tarihi önceden belliyse gündeme görüşülmesini istedikleri konuların 

eklenmesini talep edebilirler. Şirket sözleşmesi ile bu çağrı hakkı daha az sayıda paya 

sahip ortaklara tanınabilir. Azlık paya sahip şirket ortaklarının gündeme madde ekleme 

talebi, toplantı tarihi önceden belirlenmiş genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı ilanının 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması için ödenen ilan bedelinin yatırılması 

tarihinden önce müdürler kurulu veya müdürlere ulaşmış olmalıdır. Müşterek yetkili 

şirket müdürlerinde veya birden fazla müdürden oluşan müdürler kurulunda, önerinin 

bu kurala uygun şekilde şirket müdürlerinden birine ulaştırılması yeterlidir. Kanun 
                                                 
229 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
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koyucu ilan ücretinin yatırılma tarihinden önce ulaşma kuralını ispat ve zaman 

açısından uygun olduğu için getirmiştir. TTK m. 411/2 gerekçesinde ilan bedelinin 

ödenmemesi durumunda ilan ek yapılmasının hemen mümkün olduğu 

varsayılmaktadır.230 Ancak uygulamada ilan bedellerinin yatırıldığına dair dekont 

gündeme dair yönetim/müdürler kurulu kararı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’ne gönderilmektedir.  

Kanun koyucu’nun gerekçesinde belirttiği husus istisnai bir durumdur.  Bu 

nedenle, azlık pay sahibi şirket ortaklarının önerilerinin internet üzerinden yapılacak 

ilanlar da gözetilerek ilanın yayınlanmasından önce olacak şekilde olanak tanınmalıdır. 

İlan yayınlanmadan önce bu öneri yapılabilmeli ve kendisine öneri ulaşan şirket 

müdürler/yönetim kurulu bu ilana ek yapabilmelidir. Bu konuda Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi Yönetmeliği’nde de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Zira, bazı azlık 

önerileri şirketin finansal ve hukuksal açıdan lehine olan, zaman bakımından çok 

gerekli konular olabilir. Gerçekten de dijital dünyanın yansımaları ve teknolojik 

yenilikler, e-imza ile yapılan işlemlerin hukuksal işlemlerde yaygınlaşması, işlemlerin 

hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımıştır. Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’ne gönderilecek ilanlarda e-imza entegrasyonunun sağlanması azlık hakkının 

korunmasına da hizmet edebilecektir. Günümüzde tescil edilen olgular Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’ne gönderildiği gün (birkaç saat içinde) yayımlanmaktadır.  

Azlığın öneri hakkının yönetim/müdürler kuruluna ulaştırılması noter vasıtasıyla 

yapılmalıdır (TTK m. 411/3). Uygulamada çağrı için yönetim/müdürler kuruluna 

çağrıda başvuru tarihi ve ispat açısından uygulama sorunlarını gidermek için getirilen 

bu hüküm, Kayıtlı Elektronik Posta ve dijital iletişim gibi güvenli iletişim unsurlarını 

yok saymaktadır. Mahkemeden alınacak genel kurulu toplantıya çağrı izni için yönetim 

organına başvurma yolunun tüketilmiş olma şartının noter aracılığı ile gönderilen öneri 

metnine bağlanmış olması uygulamada önemli sorunlar yaratmaktadır. Noter şartının 

getirilmiş olması, günümüzde sadece bir ispat aracı olması yanında işlevsel açıdan 

zaman unsuru bağlamında fayda sağlamamaktadır. Bu nedenle madde metninde dijital 

erişime de olanak tanıyan değişikliğe gidilmesi günümüz ihtiyaçlarındandır. Salgın 

hastalık, sokağa çıkma yasağı, olağanüstü haller gibi durumlarda sanal ortamda 

gerçekleştirilebilecek toplantılar için noteri zorunlu kılmak, azlık ve belki de önerilecek 

gündeme göre şirket için zaman ve hak kaybı anlamına gelebilir. Dijital dünyanın 

                                                 
230 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
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gereklilikleri her geçen gün hukuk sistemini de etkilerken, noter şartını ihtiva eden TTK 

m. 411/3 gibi hükümlerin gözden geçirilmesi ve revizyonu günümüzde önemli bir 

gereklilik halini almıştır.  

Azlık önerisini içeren genel kurulu toplantıya çağrı teklifi yönetim/müdürler 

kurulu tarafından uygun görüldüğünde genel kurulun toplantı tarihi en geç 45 gün 

içinde gerçekleştirilecek şekilde belirlenir (TTK m. 411/4). Bu süreyi aşan bir genel 

kurul tarihi belirlenmesi veya 45 günü aşmasına rağmen genel kurul yapılmaması 

durumunda çağrı sahibi/teklifi sunan azlık bu çağrıyı kendisi yapabilecektir. Kanun 

madde gerekçesinde sürenin başlangıcının sorun yaratmaması gerektiğini 

vurgulanmıştır. Yönetim kurulunun azlık çağrı teklifini kabul ettiği tarih, gerekçede 45 

günlük sürenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.231 Azlığın teklifi ve teklifin 

kabulüne rağmen makul bir süre içinde çağrı teklifinin kabul edildiğine dair 

yönetim/müdürler kurulu kararının bildirilmemesi durumunda, azlık çağrıyı kendisi 

yapabilir.  

Azlığın genel kurul toplantısını çağrı teklifinin kabulüne dair bildirimin 12 gün 

içinde talep sahiplerine ulaşması gerekir. 12 gün içinde yönetim organının kabule dair 

kararı gelmezse ve azami 45 gün içinde de genel kurul yapılmazsa talep sahibinin 

azlığın çağrı hakkı doğar. Bu imkanın tanınması yönetim/müdürler kurulunun teklifini 

kabul edip zaman kazanma, azlığın teklifininin genel kurulda görüşülmesinin 

sürüncemede bırakılmasının önüne geçilmesi için gereklidir. Yönetim/müdürler 

kurulunun azlık çağrı teklifini reddetmesi durumunda azlığın çağrı yetkisi 

bulunmamaktadır. Bu durumda TTK m. 412’ye göre mahkemeden genel kurulu 

toplantıya çağrı için izin istenmelidir (Şekil 5).  

 

                                                 
231 Anılan gerekçe şu şekildedir: “Sürenin başlangıcını belirlemek sorun yaratmamalıdır. Yönetim 
kurulunun karar tarihi sürenin başlangıç tarihidir. Çağrının kabul edildiği makul bir süre içinde talep 
sahiplerine bildirilmemişse talep sahiplerinin çağrı haklarının doğduğunun kabulü gerekir. Yönetim 
kurulunun toplanması ve bildirim dikkate alındığında bildirimin ononiki gün içinde talep sahiplerine 
ulaşmış olması icap eder. 412 nci maddede bu sürenin yedi gün olduğu gözönüne alınırsa sürenin makûl 
olduğu anlaşılır. Çünkü, en az onbeş günlük ilân süresi ve diğer hazırlıklar da dikkate alınacak olursa 
kırkbeş günlük süre yönünden bunun makul olduğu sonucuna varılabilir. Çağrısız genel kurul olanağının 
burada dikkate alınması gereğinin haklılık temeli oldukça zayıftır.” 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, 
https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
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Şekil 5. Azlığın genel kurulu toplantıya çağrı hakkı süreci 

 

Azlık pay sahiplerinin TTK m. 412 gereğince mahkemenin izni ile genel kurulu 

toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır. Bu pay sahipleri genel kurulun toplantıya 

çağrılması, gündeme madde eklenmesi için yönetim/müdürler kuruluna istemde 

bulunabilir. Bu istem reddedilir veya yedi işgünü içinde olumlu cevap verilmezse pay 

sahipleri/şirket ortakları mahkemeden genel kurul toplantısı çağrısı için izin talep 

edebilirler. İstemde bulunmayan pay sahipleri, diğer pay sahiplerinin genel kurul 

toplantısına ilişkin istemlerinin yönetim/müdürler kurulu tarafından reddildiğini veya 

olumlu cevap verilmediğini gerekçe göstererek, bu izni mahkemeden isteyemezler 

(TTK m. 412/1). 

 

3.3.2. Genel Kurulun Yapılmasına İlişkin Hükümler 

 Limited şirketlerde genel kurulu şirket müdürü toplantıya çağırır. Şirket her yıl 

hesap döneminin sona ermesini takip eden üç ay içinde olağan genel kurul yapar (TTK 

m. 617/1). Şirketin mevcut durumu gerektirdiğinde, şirket müdürü gerekli gördüğünde 

Azlık Çağrı Teklifi

Kabul

Kabulün 
Azlığa 

Bildirimi

Azlığın Çağrı 
Yetkisi Genel Kurul

Ret
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veya şirket sözleşmesinde yazılı olan durumlarda olağanüstü genel kurul yapılabilir. 

Genel kurul toplantıdan en az onbeş gün önce çağrılır. Bu süre şirket sözleşmesi ile 

artırılabilir ya da on güne kadar azaltılabilir.  

 Genel kurul toplantısı şirket sözleşmesinde veya kanunda farklı bir düzenleme 

öngörülmemişse olağan kararlar, şirket müdürlerinin seçimi kararları da dahil olmak 

üzere toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır (TTK m. 620/1). Genel 

kurulun toplantıya çağrılması, azlığın çağrı hakkı ve usulü, azlığın gündem maddesi 

önerisi, şirket ortaklarının gündem önerileri, genel kurulun çağrısız olarak toplanması, 

genel kurul müzakereleri için gerekli hazırlıkların gerçekleştirilmesi, genel kurul 

tutanağının toplantı başkanı tarafından hazırlanması, toplantıya katılımda yetkisiz temsil 

hususlarında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır (TTK m. 617/3). Bu nedenle 

genel kurulda azlık tarafından finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi talep etme 

hakkı bu yollama nedeni ile bulunmaktadır.   

TTK m. 514-527 hükümleri limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanır (TTK m. 

610/1). Bu nedenle anonim şirketlere ait finansal tablolar ile yöneticilerin hazırlayacağı 

yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması, dürüst resim ilkesi, faaliyet raporunun içeriği, 

finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporu ile ilgili şirketler topluluğunda uygulanacak 

muhasebe standartları, yedenk akçeler, sır saklama yükümü limited şirketler için de 

geçerlidir. Genel kurulda görüşülecek olan finansal tablolar ve buna bağlı konular 

nedeniyle azlığın müzakereleri erteleme talep etmesi mümkündür. Azlık talebini şirket 

müdürüne, toplantı başkanına sunar. Finansal tablolar ve buna bağlı konular nedeniyle 

toplantı başkanınca müzakerelerin ertelenmesine karar verildikten sonra gündem 

maddesinde başkaca görüşülecek bir konu yoksa toplantı sonlandırılır.  

 

3.3.3. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 

 Şirket ortakları, müdürlerden şirketin hesapları, faaliyetleri ile ilgili bilgileri 

alma hakkına sahiptir (TTK m. 614/1). Kanun metninin gerekçesi bu hakkın limited 

şirket ortaklarına şirketler hukuku bağlamında geniş bir bilgi alma hakkı tanıdığını 

gerekçede belirtmiştir. Bu hak kurumsal yönetim ilkeleri ile şirketlerin şeffaf bir 

yönetim biçimini benimsemesini sağlamaktadır. Böylece yabancı ortaklar da dahil 

olmak üzere şirketin tüm ortakları şirket sırrı niteliğinde olan ve şirket için tehlike arz 

eden konular dışında şirket müdürlerinden bilgi alma hakkına sahiptir. Zira, ortakların 

şirket aleyhine bilgi sızdırma, haksız rekabet etme gibi eylemleri şirket müdürleri 
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tarafından şirket lehine engellenebilmelidir (TTK m. 614/2). Bu durumda şirket ortağı 

genel kuruldan engellenen hususta bilgi alma hakkının onanmasını talep etme hakkına 

sahiptir. Genel kurulun bu hakkı engellemesi veya şirket müdürünün haksız yere bilgi 

alma ve inceleme hakkını engellemesi ortağın dava açma hakkını doğurur (TTK m. 

614/3).  

 Ortakların bilgi alma hakkı aynı zamanda inceleme hakkını da içermektedir. 

Şirket müdürü, edinilmesi gereken bilgileri, finansal tablolar veya faaliyet raporunun 

eklerinden inceleme imkanını da şirket ortağına tanımalıdır. Şirket ortağının bilançoyla 

ilgili bir bilgiyi şirket müdüründen edinmesine rağmen inceleme hakkı kısıtlanmışsa bu 

durumda TTK m. 614/2-3 hükümlerindeki haklarını kullanma yetkisi ortaya çıkar.  

 

3.3.4. Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesi 

Müessesesinin Limited Şirketlere Uygulanabilirliği 

Limited şirketlerde genel kurul şirketin en üst karar organıdır. Anonim 

şirketlerden farklı olarak bu organın yetkileri “işveren” statüsündedir. Bu nedenle 

limited şirket genel kurulu anonim şirketlerdeki bağımsız ve objektif bir organ 

yapılanmasından farklı olarak, bir organdan çok ortakların toplanması şeklinde işlev 

görür. İç hukuka aktarılan Alman Limited Şirketlere İlişkin kanun ve İsviçre Borçlar 

Kanunu hükümleri de bunu kanıtlar niteliktedir. İsviçre Federal Mahkemesi bir 

kararında Alman ve İsviçre limited ortaklık yapılarının anonim şirkete göre daha kişisel 

(kişi merkezli) ve az sayıda ortaklık yapısına sahip olduğunu, bu nedenle de pay 

sahiplerinin ek yükümlülüklerinin (örn.: yönetsel faaliyetler, rekabet etmeme, sadakat 

yükümlülükleri) nispeten daha çok ortaya çıktığını ortaya koymaktadır.232  

Finansal tablolar şirketin müdürleri tarafından genel kurulun onayına sunulur.233 

Toplantı da yine şirket müdürleri tarafından yürütülür.234 Toplantıya çağrı, azlığın çağrı 

ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, 

yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla limited 

şirketlere uygulanır (TTK m. 617/3).235 Yine finansal tablolar ve yedek akçelere ilişkin 

TTK m. 514 ilâ 527 maddeleri de limited şirketlerde uygulama alanı bulmaktadır (TTK 

m. 610/1). Uygulanacak bu hükümler limited şirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin 

                                                 
232 BGE 8C_621 / 2018, 4.6.3. 
233 İsviçre BK. m. 698/ 2 Ziff. 3-4; İsviçre BK. m. 804/ 2 Ziff. 4-5; İsviçre BK. m. 879/ 2 Ziff. 3; TTK m. 
616/1-e. 
234 TTK m. 625/1-g; İsviçre BK. m. 810/ 2 -6; ALŞK m. 49/ 1. 
235 TTK m. 410-417; TTK m. 419/1, TTK m. 420; TTK m. 422; TTK m. 433. 



104 

uygulanarak ortaklık haklarını ön plana çıkarmak, şeffaflık ilkesi ile ortaklık yapısında 

ve hakların kullanılmasında güven sağlamak, uluslararası yatırımın geliştirilmesi 

bağlamında yabancı ortakların şirkete olan güvenini artırmak, şirket ortaklarının şirketin 

işleyişi ile ilgili bilgi alma ve inceleme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını 

sağlamak, UFRS gibi uluslararası muhasebe standartlarında limited şirketlerin de 

anonim şirketlere yaklaşan kurumsal bir yapıya sahip olmasını sağlamak gibi amaçları 

yerine getirmektedir.  

ALŞK m. 42a finansal tabloların müzakeresinde pay sahibinin istemi halinde 

denetçinin de müzakereler esnasında bulunması gerektiğine işaret etmektedir. Bu 

hüküm finansal tabloların müzakeresinin ortaklık hakkına bağlı ve önemli bir hak 

olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca bu hakkın azlık tarafından kullanılması bir 

hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlanamaz.236  

6102 sayılı TTK “dürüst ve adil görünüş (true and fair view) ilkesi”, kanunun 

deyimi ile “dürüst resim ilkesi”ni TTK m. 515/1’de düzenlemiş ve finansal tablolara 

dair hükümlerde bu ilkeyi esas almıştır. Anonim ve limited şirketlerin yönetim 

organları, şirketin yıllık faaliyetlerinin akışını ve finansal verilerini TMS’de açıklanan 

ilkeler ile hazırlarlar. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, bunların 

hazırlanmasında benimsenen ilke ve hükümlerin birbirine yakınlığı finansal tabloların 

müzakeresinde de benzerlik olması gerektiğini açıkça göstermektedir.  

Anonim şirketlere yapılan atıfları içeren; toplantıya çağrı (TTK m. 617/3; TTK m. 

414/1; TTK m. 415), gündem (TTK m. 617/3; TTK m. 413), hazırlık önlemleri (TTK 

m. 617/3; TTK m. 417; TTK m. 419), azlığın çağrı ve öneri hakkı (TTK m. 617/3; TTK 

m. 411/1), çağrısız genel kurul (TTK m. 416/1), tutanak (TTK m. 617/3; TTK m. 422), 

“pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan 

vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, pay sahibinin 

bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında 

sınırlandıran kararların butlanı ve iptali (TTK m. 622), finansal tablolar ve yedek 

akçeler (TTK m. 610/1; TTK m. 514-527) ile ilgili hükümler incelendiğinde TTK m. 

420 hükmünün uygulanması gerektiği sonucu çıkmaktadır.237 Şener, TTK m. 420 

hükmünün limited ortaklıklar bakımından uygulanması gereken önemli bir hüküm 

olduğunu, çünkü bu düzenlemenin getirilme nedeninin müdürlerin/ yöneticilerin ibrası 

                                                 
236 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Esasları, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016, § 19 N 65, 
s. 372.  
237 Oruç Hami Şener, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, s. 572. 
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ile doğrudan bağlantılı olduğunu, TTK m. 420 ile azınlıklara bir hak tanındığı ve bu 

hakka limited şirketler için çoğunluğun da sahip olacağını savunmaktadır.  

Kanun koyucu özellikle azlık hakkı, finansal tablolar ve yıllık raporlar, genel 

kurul toplantısına çağrı ve toplantının yürütülmesinde anonim şirketlere yaklaşan bir 

ilke benimsemektedir. Şener erteleme hakkının kanun koyucu tarafından şirket 

ortaklarına finansal tablo kalemlerini daha detaylı inceleme hakkı verdiğini ileri 

sürmektedir.238 Bakanlık temsilcisine ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu yaklaşım, 

limited şirketlerin anonim şirketlere yaklaşan alternatif şirket oluşumlarının önünü 

açmaya çalışmaktadır (TTK m. 617/3).  

TTK m. 420’nin limited şirketler için de uygulanması aşağıdaki olası sorunları 

ortadan kaldıracak ve fayda sağlayacaktır: 

 

 Limited şirketlerde ortakların ortaklık haklarının etkin bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak. 

 Azlık hakkının limited şirketler için geçerli olduğu görüşünün toplantının 

ertelenmesi için de geçerli kılarak azlık hakkında bütünlük sağlamak. 

 Ticaret siciline tescilde bu türde bir erteleme talebi sonrası oluşan olgulara ait 

tescilin nasıl gerçekleştirileceğine açıklık kazandırmak. 

 Şirket genel kurulunda toplantı başkanına erteleme yetkisi tanıyarak anonim 

şirket genel kurul toplantısına ait şekle yaklaşmak ve bu yönde bir bütünlük 

sağlamak. 

 Erteleme ile ortaya çıkacak TTK m. 614’te şirket ortaklarına tanınmış bilgi alma 

ve inceleme hakkını yine aynı hükmün ikinci fıkrasında belirtilen “şirketin 

zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi” durumunu şirket müdürlerinin 

kötüye kullanmalarını engellemek ve bu suretle asıl şirket zararına olabilecek 

finansal konuların ortaya çıkmasını sağlamak. 

 Kurumsal niteliği, iş ağı, sermayesi, özvarlığı, pazar payı ve uluslararası niteliği 

gereği önemli düzeyde olan limited şirketlerde sırf şirket türünün anonim şirket 

olmaması nedeniyle bu yasa hükmünden yararlanamamasının şirkete olan 

güveni zedelemesini önlemek. 

 Yabancı ortakların limited şirkete olan güvenlerinin, özellikle şeffaflık, 

dürüstlük ve azlık hakkına verilen önemle, artmasını sağlamak.   

                                                 
238 Oruç Hami Şener, Yeni TTK Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen 
Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi, İkinci Baskı,  Seçkin Hukuk, Ankara 2020, s. 200.  
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 Anonim şirket türünün yapısına yaklaşan ve alternatif bir şirket türü olan limited 

şirketin genel kuruluna işlevsellik kazandırmak. 

 

Limited şirketlerde finansal tablolar ve yedek akçelere ilişkin konularda anonim 

şirketlerin 514 ilâ 527 nci maddeleri uygulama alanı bulacaktır (TTK m. 610/1). 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler kurulu ve müdürler 

Türkiye Muhasebe Standartlarında ortaya konulmuş olan finansal tablo ve eklerini 

bilanço gününü takip eden hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlayıp genel kurula 

sunmakla yükümlüdür (TTK m. 514/1). Finansal tabloların (Konzernrechnung) 

hazırlanması görevi (Pflicht zur Erstellung) İsviçre BK’ya göre ise denetim ve yönetim 

organlarına aittir (İsviçre BK. m. 963 vd.).239 240 

Şirket müdürlerinin devredilemez yetkileri TTK m. 625’te düzenlenmiştir (İsviçre 

BK. m. 810).241 Madde metinleri kaynak kanundan aktarılırken bazı kelime hataları 

yapılmıştır. İsviçre BK. m. 810/ 2- 2’de belirtilen “organisation” ifadesi “örgüt” olarak 
                                                 
239 İsviçre BK. m. 963: “1 Kontrolliert eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder 
mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen, so muss sie im Geschäftsbericht für die Gesamtheit 
der kontrollierten Unternehmen eine konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung) erstellen. 
2 Eine juristische Person kontrolliert ein anderes Unternehmen, wenn sie: 
1.direkt oder indirekt über die Mehrheit der Stimmen im obersten Organ verfügt; 
2.direkt oder indirekt über das Recht verfügt, die Mehrheit der Mitglieder des obersten Leitungs- oder 
Verwaltungsorgans zu bestellen oder abzuberufen; oder 
3.aufgrund der Statuten, der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente einen 
beherrschenden Einfluss ausüben kann. 
3 Ein nach Artikel 963b anerkannter Standard kann den Kreis der zu konsolidierenden Unternehmen 
definieren. 
4 Vereine, Stiftungen und Genossenschaften können die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an 
ein kontrolliertes Unternehmen übertragen, wenn das betreffende kontrollierte Unternehmen durch 
Stimmenmehrheit oder auf andere Weise sämtliche weiteren Unternehmen unter einheitlicher Leitung 
zusammenfasst und nachweist, dass es die Beherrschung tatsächlich ausübt.” 
240 Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich 2009; Peter Böckli, “Der 
bilanzbezogene Eigenkapitalschutz: Eigenkapitaltest und Solvenztest im kritischen Vergleich”, 
Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, C. 81, S. 1, Zürich 2009, ss. 1 – 
25;  Carsten Hohmann / Lukas Müller, Eigen- und Fremdkapital im Steuer- und Gesellschaftsrecht der 
Schweiz, Wolfgang Schön (Hrsg.), Eigenkapital und Fremdkapital  – Steuerrecht, 
Gesellschaftsrecht, Rechtsvergleich, Rechtspolitik, Springer, Berlin 2013, ss. 593 – 696. 
241 TTK m. 625: “(1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği 
bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve 
bunlardan vazgeçemezler: a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların 
verilmesi. b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi. c) Şirketin 
yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın 
oluşturulması. d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, 
şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi. e) Küçük 
limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması. f) Şirket finansal 
tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık 
faaliyet raporunun düzenlenmesi. g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının 
yürütülmesi. h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi. (2) Şirket 
sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin; a) Aldıkları belirli kararları ve b) Münferit sorunları, genel 
kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz, sınırlandırmaz. Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52 nci madde hükümleri saklıdır.” 
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çevrilmiştir. Ancak burada İsviçre kanun koyucu’nun amacı “organ yapısı”na işaret 

etmektir. “Organizasyon” veya “örgüt” belirli bir amaç ile birleşen ve bileşenlerinden 

bağımsız olarak yapısal bir simgesi olan bir yapılanmadır. Temelinde insanlardan 

oluşan bu yapılanmanın tüzel kişi vasfına sahip biçimlerinde organlar bulunur. Ancak 

organlar kendi başına bir örgütü yansıtamaz veya oluşturamaz. Zira örgütün/ 

organizasyonun kendine has özellikleri, tüzel kişiliği bulunmaktadır. Ancak Bu nedenle 

İsviçre BK. m. 810/ 2 Ziff. 2’de belirtilen “organisation” ifadesi “örgüt”ü değil 

“yapılanma”yı işaret etmektedir. Esasen genel kurulun yetkilerini açıklayan TTK m. 

616’nın gerekçesi açıkça organsal yapıya işaret etmekte ve TTK m. 625’i referans 

göstermektedir.242 Bu nedenle İsviçre BK. m. 810/ 2 Ziff. 2’de belirtilen “organisation” 

ifadesinin iç hukuka “yönetim yapısının” şeklinde aktarılması gerekmektedir. 

TTK m. 64 ilâ 88 inci hükümlerine tabi olan tüzel kişiler finansal tablolarının 

düzenlenmesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları’na, muhasebe işlemlerine dair 

prensiplere uygun hareket etmek zorundadırlar (TTK m. 88/1).243 244 Limited şirketlerde 

müdürler bu kural ve ilkelere uygun hareket etmekle yükümlü olan yönetim 

yetkilileridir. Bu yetkililer anonim şirkete yaklaşan bir organsal yapı olan “müdürler 

kurulu” ile şirketin finansal ve mâli konularda iyi, dürüst, adil ve şeffaf bir şekilde 

yönetilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Yıl sonu finansal tabloların genel kurula 

sunulmasına dair görev müdürler kuruluna ait kurumsal bir sorumluluktur. Bu 

                                                 
242 Anılan hükmün gerekçesi şu şekildedir: “Tasarı, 6762 sayılı Kanunun 539 uncu maddesinde olduğu 
gibi genel kurulunun devredilemez yetkilerini değişik bir sistem bağlamında düzenlemektedir. 
Devredilemeyen yetkiler organsal yapıya ve ortak haklarına aittir. Böylece, organlararası işlevler ayrımı 
kanunî düzen niteliğini kazanmaktadır. Çünkü, 625 inci madde de aynı sistem müdürler için 
öngörülmüştür. Organlararası altlık üstlük anlayışını reddeden 6762 sayılı Kanun ve Tasarı genel kurul 
için üst organ sıfatını kullanmayarak işlevler ayrımı ilkesinde İsv. BK‟ya nazaran daha nettir. Gerçi 
İsviçre öğretisinde üst organ sıfatının işlevler ayrımını bertaraf etmediği açıklanır. Ancak 
nitelendirmenin yorum güçlüklerine yol açtığı da görmezden gelinemeyecek bir olgudur. Hükümde iki 
sınıf yetki yer almıştır. Birinci sınıfta kanunen devredilemez nitelikteki yetkiler sayılmıştır. İkincisinde ise 
bu niteliği şirket sözleşmesi ile alan yetkiler gösterilmiştir. Hükmün ikinci fıkrasında yer alan yetkiler, 
ancak şirket sözleşmesinde öngörülmüşlerse bu niteliği kazanırlar. İkinci sınıfa giren bir konunun, şirket 
sözleşmesinde, genel kurul tarafından karara bağlanacağının hüküm altına alınmış olması yeterlidir; 
yoksa yetkinin devredilemez nitelik taşıdığının belirtilmesi şart değildir.” 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 
2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
243 TTK m. 88/1: “64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide 
finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve 
bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci 
maddeler ile bu Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.” 
244 TTK m. 64 ilâ 67 nci maddeleri defter tutma ve envanteri, TTK m. 68 ilâ 71 açılış bilançosu, yıl sonu 
finansal tabloları, TTK m. 72 ilâ 77 kalemlere ilişkin ilkeleri, TTK m. 78 ilâ 81 değerleme ilkelerini, TTK 
m. 82 ilâ 88 saklama ve ibrazı düzenlemektedir.    
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sorumluluk genel kurula ve dolayısı ile ortaklara olan bir yükümlülük şeklindedir. Bu 

nedenle bu yetki ve görev devredilemez.245  

“Denetleme” üst başlığı altında düzenlenmiş TTK m. 397’nin gerekçesi denetim 

ve rapor hazırlığında uygulanacak ilkelerin başta pay sahipleri olmak üzere ilgili tüm 

kişilere karşı önemli bir sorumluluğun yerine getirilmesi için bir gereklilik olduğunu 

vurgulamaktadır.246 Yabancı ortakların giderek arttığı günümüz global ekonomisinde 

paydaşlara karşı gösterilecek denetimsel sorumluluğun yerel ve uluslararası ekonomi 

açısından önemi giderek artmaktadır. Şeffaflığın ortaya konulamadığı, dürüst bir 

yönetimin gerektirdiği prensiplerin tam anlamı ile benimsenmediği şirket 

yapılanmalarında, şirkete ve dolayısı ile iç hukuka ve ekonomiye olan güven de 

zedelenebilecektir.  

İsviçre Borçlar Kanunu’nda da benzer şekilde “denetçiler (Revisionsstelle)” 

başlığı altında düzenlenmiş İsviçre BK. m. 818 hükmü anonim şirket hükümlerine atıf 

yapmaktadır. Anılan hükmün ikinci fıkrası ek ödeme yükümlülüğüne tabi olan pay 

sahiplerine, yıllık finansal tabloların olağan bir şekilde revize edilmesini talep etme 

yetkisi vermektedir.247   

Alman Limited Şirketlere İlişkin Kanun finansal tabloların ve yönetim 

raporlarının sunulmasını (Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts) ALŞK 

m. 42a ile düzenlemiştir. Şirket müdürleri/genel müdür (Geschäftsführer) yıllık finansal 

tabloları (Jahresabschluß) ve yönetim raporunu (Lagebericht) hazırladıktan hemen sonra 

pay sahiplerine/ortaklar kuruluna sunmak zorundadır. Yıllık finansal tablolar bir denetçi 

tarafından denetlenecekse, şirket müdürleri, denetim raporunu aldıktan hemen sonra 

yönetim raporu ve denetçi raporu ile birlikte pay sahiplerine/ortaklar kuruluna 

sunmalıdır. Şirketin bir denetim kurulu varsa, incelemesinin sonuçları hakkındaki 

                                                 
245 TTK m. 514 gerekçesi: “Madde, anonim şirket yönetim kurulunun yıl sonu finansal tablolarını, 
eklerini belirli süre içinde genel kurula sunma görevini hükme bağlamaktadır. Görev yönetim kurulunun 
tüm üyelerine yönelik bir kurul görevidir. Yönetim hakkının devri bu görevin de devri sonucunu 
doğuramaz. Hüküm aynı zamanda yılsonu finansal tablolarının; bilânço ile gelir, nakit akım ve öz 
sermaye tabloları ile ekleri olduğunu açıklığa kavuşturmuştur.” 
246 Anılan gerekçe şu şekilde düzenlenmiştir: “…Yeni hükümlerle, kurumsal yönetim ve dürüst resim 
ilkeleri (m. 515 (2)) bağlamında tam bir denetimin sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma 
ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla paysahipleri başta olmak üzere ilgililere sunulması 
amaçlanmıştır. Böylece, Tasarının 64 ilâ 88 ve 514 ilâ 528 inci maddeleri hükümleri ile getirilen ilkeleri 
ve Türkiye Muhasebe Standartlarını tamamlayan ve gerek içerik, gerek amaç yönünden onlarla uyumlu 
olan nitelikteki denetlemenin ülkemizin şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını finansal sonuçlarına 
güvenilebilir konuma getireceği düşünülmüştür. Bu ise işletmelerimizin dış pazarlarda rekabet güçlerini 
yükseltecektir.” 
247 İsviçre BK. m. 818: “1 Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend 
anwendbar. 2 Ein Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, kann eine ordentliche Revision 
der Jahresrechnung verlangen.” 
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raporu da derhal pay sahiplerine sunulmalıdır (ALŞK m. 42a). Denetçinin finansal 

tabloları denetlemesi durumunda pay sahibinin talebi durumunda finansal tabloların 

müzakeresinde denetçi yer almalıdır. Bunun nedeni, finansal tabloların şirketin denetsel 

açıdan dürüst ve açık bir şekilde rapor edildiğini ortaya koyabilmek için, pay sahiplerine 

gerekçeli olarak açıklanmasını sağlamaktır.   

Finansal tabloların müzakeresi şirket genel kurul toplantılarında gerçekleşir. 

Yönetim/müdürler kurulu şirkete ait finansal tabloları ve eklerini kurulun yıllık faaliyet 

raporu ile birlikte bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve 

genel kurula müzakere edilmek üzere sunar (TTK m. 514/1; İsviçre BK. m. 810/2 f. 5). 

Finansal tabloların onaylanması genel kurulun devredilemez yetkileri arasındadır 

(İsviçre BK. m. 698/ 2 f. 3-4; İsviçre BK. m. 804/ 2 f. 4-5; İsviçre BK. m. 879/ 2 f. 3; 

TTK m. 616/1-e). Bu nedenle finansal tabloların müzakeresi genel kurulda 

gerçekleştirilir.248  

Limited şirketlerde toplantıya çağrıya dair TTK m. 410 ilâ 416 ve 420 nci 

maddeleri, önerilere dair 437 nci, gündeme ilişkin 413 ve 420, genel kurula yetkisiz 

katılmaya dair 415 ve 433 üncü, hazırlık önlemlerine dair 417, 419/1 ve 420 nci 

maddeleri, çağrısız genel kurula dair 416 ncı madde, finansal tablolar ve yedek akçelere 

dair 514 ilâ 527 nci maddeleri uygulanır.  

Yönetim organının genel kurula finansal tabloları ve eklerini onaylanmak üzere 

sunması, esasen ortakların bu bilgi ve belgeleri inceleme haklarını kullanması içindir. 

Zira özellikle iç hukuka aktarılan Alman ve İsviçre Hukuku’na göre limited şirket 

ortakları işveren benzeri (arbeitgeberähnlichen Stellung der Gesellschafter) bir hukuksal 

statüye sahiptir (BGE 8C_621 / 2018, 4.6.3.).  

Finansal tabloların müzakeresi ortakların inceleme ve hesap sorma haklarını 

kullanmalarını sağlar. Zira, finansal tablolar ve yedek akçelere ilişkin TTK m. 610/1 

hükmü “Ortakların hak ve borçları” başlıklı üçüncü bölümde düzenlenmiştir. TTK m. 

614 de bu yönde bir hüküm içermektedir. Anılan hüküm, “bilgi alma ve inceleme 

hakkı” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükme göre ortaklar finansal tabloların 

müzakeresinden bağımsız olarak, şirketin iş ve hesapları hakkında şirket müdürlerinden 

bilgi isteyebilir ve inceleme yapabilir. Hükmün gerekçesinde modern şirketler hukuku 

bağlamında ortaklara geniş bir bilgi alma hakkı tanındığı vurgulanmıştır.249  

                                                 
248 Max Boemle/ Ralf Lutz, "Der Jahresabschluss: Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang", 
Verlag: SKV, Zürich 2008, s.63. 
249 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
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Bu nedenle olası uyuşmazlıklarda TTK m. 614/2’de belirtilen somut bir risk 

olmaması koşuluyla ortağın bilgi alma ve sorgulama hakkına ağırlık verilmesi gerekir. 

Ortak, bilgi alma ve inceleme hakkına göre elde ettiği bilgileri şirketin aleyhine ve 

zarara neden olacak şekilde kullanamaz. Ancak şirket müdürü, ortağın inceleme hakkını 

somut ve haklı bir gerekçe olmaksızın engelleyememelidir. Bu durumla ilgili karar 

verecek olan ortağın başvurusu üzerine genel kuruldur (TTK m. 614/2). Diğer taraftan 

kanun koyucu, bilgi alma ve inceleme hakkını genel kurulun haksız yere engel olması 

durumunu yargı önünde çözme imkânı tanımıştır. Bu konuda mahkemece verilecek 

karar kesindir.    

Müzakereler limited şirket genel kurulunun çağrı ve toplantı usullerine uygun 

şekilde gerçekleştirilen bir üst toplantı şeklinde gerçekleştirilir. Limited şirketlerde en 

üst organ olan genel kurulun toplantı çağrı usulüne uygun bir şekilde çağrılması, 

toplantının usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. 

Finansal tablolar bir ticari işletmenin mevcut mâli durumunu gösteren, muhasebe 

sistemine kaydedilen, belirli bir ilke ve standartta oluşturulan göstergelerdir. Limited 

şirketlerde finansal tablolar ve yedek akçelere dair anonim şirketlere dair 514 ilâ 527 nci 

maddeleri uygulanır (TTK m. 610/1). Anılan hükümler şirketin yönetim organının 

finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporlarını dürüst resim ilkesine göre hazırlama, 

şirketler topluluğunda uygulanacak ilkeler, kanuni yedek akçeler ve sır saklama 

yükümlülüğünü hüküm altına almıştır.  

Kanun koyucu yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin 

seçimini ise yılsonu finansal tabloların müzakeresine ilişkin gündem maddesiyle ilgili 

saymıştır (TTK m. 413/3). Bu hüküm aynı zamanda limited şirketlerde TTK m. 617/3 

hükmünün “gündem” konularında yaptığı atıfla ilgilidir. Yine TTK m. 617/3, 

“toplantıya çağrı”ya dair atfı anonim şirketlere ilişkin hükümlere yapmıştır. “Çağrı” ise 

anonim şirketlerde TTK m. 410 ilâ 416 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.  

Genel kurul gündeminde şirketin yönetim organının görevinin sonlandırılması ve yerine 

yenisinin seçilmesi ile ilgili gündemde bir madde olmasa bile finansal tabloların 

müzakeresine ilişkin gündem maddesi bu değişikliğin gerçekleştirilmesi için yeterlidir. 

Böylece yönetim organının “gündeme bağlılık ilkesi” ile getirilen yasal zorunlulukla 

şirketin işleyişi üzerindeki dokunulmazlığı en azından yıllık finansal tabloların 

görüşülmesi esnasında kaldırılmıştır. Bu hükmün limited şirketler için de uygulama 

alanı bulması şirketin işleyişinde önemli aksaklıklara neden olan şirket müdürlerinin 

görevden alınmaları ve yerlerine yenilerinin seçilmelerine olanak vermektedir. 6102 
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sayılı TTK, OECD kurumsal yönetim ilkeleri ile üye ülkelerin iç hukuklarına aktarılan 

“şirketlerin sürekliliğinin korunması” prensibine dayanarak bu düzenlemeyi 

öngörmüştür. Bu anlamda, şirkette süreklilik, denetim ve yönetimde bütünlüğü 

sağlayacaktır. 

 

3.4. Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesinin 

Hüküm ve Şartları 

 Finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresi genel kurulda görüşülecek 

gündem maddelerinin tartışılması, onanması, reddedilmesi, sessiz kalınması gibi 

şekillerde gerçekleştirilen ve şirket ortaklarının iradelerinin ortaya konulduğu 

görüşmelerdir. Bu görüşmelerde müzakerenin ertelenmesi bir talep üzerine gerçekleşir. 

Talep olmaksızın müzakerenin ertelenmesi mümkün değildir. Bu nedenle talep olmadan 

toplantı başkanının müzakereyi erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Talep olmaksızın 

verilen erteleme kararı yok hükmündedir (TTK m. 420). Zira kanun koyucu erteleme 

kararının verilmesini talep etme şartına bağlamıştır.  

Müzakerelerin ertelenmesi talebi üzerine toplantı başkanı müzakereleri erteleme 

kararı verir. Erteleme kararında talep reddedilebilir, genel kurulun onayına sunulabilir, 

kabul edilebilir veya erteleme hakkında bir karar verilmeyerek sessiz kalınabilir. Diğer 

taraftan, müzakerenin ertelenmesinden sonra azlık tarafından yeniden erteleme talep 

edildiğinde ve kanunda belirtilen şartlar gerçekleştiğinde müzakere ikinci kez 

ertelenebilir. 

 

3.4.1. Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi Talebi 

Toplantının ertelenmesi talebi paydaşlık haklarından olduğundan pay sahiplerine 

ait bir haktır. Genel kurul toplantılarının yapılması esnasında tüm pay sahiplerinin 

toplantının herhangi bir sebeple ertelenmesini talep etmesi halinde toplantının 

ertelenmesi gerektiği şüphesizdir. Anonim şirketlerde finansal tablolar ve buna bağlı 

konularda sermayenin yüzde onuna sahip paydaşların talepleri halinde genel kurulun 

kararına gerek kalmaksızın toplantı başkanı tarafından verilecek bir kararla toplantı bir 

ay sonraya ertelenir. Halka açık şirketlerde bu ertelemenin toplantı başkanınca karar 

altına alınabilmesi için yüzde beş paydaşın talebi gerekir (TTK m. 420). Aynı 

ertelemenin ikinci kez istenebilmesi için itiraza konu finansal tabloların tutanağa 
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geçirtilmiş olması, tutanağa geçen bu konulara ilgililer tarafından dürüstlük ilkelerine 

uygun şekilde cevap verilmemiş olması gerekir (TTK m. 420/2).  

Anonim şirketler için geçerli olan bu hükümlerin limited şirketler için uygulama 

alanı bulması ile ilgili yasal düzenlemelerde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle 

finansal tablolar ve buna bağlı konularda azlığın toplantının ertelenmesini talep etme 

hakkının limited şirketlerdeki hukuksal niteliğinin ortaya konulması gerekmektedir. 

 

3.4.2. Müzakerenin Ertelenmesi Kararı 

 Müzakerenin ertelenmesi fiili bir karar biçimidir. Aktif bir eylemle gerçekleşen 

bu karar, pasif olarak da ortaya çıkabilir. Toplantı başkanı, kendisine ulaşan talepleri 

aktif bir şekilde kabul ya da ret edebileeği gibi, karara karşı sessiz de kalabilir. 

Uygulamada çoğunlukla, şirket ortakları arasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle 

kavganın çıkmaması, uyuşmazlıkların mahkemede çözülmesi, azlık ortağın/ortakların 

hedefi olmamak için bazı talepler hakkında karar verilmediği gibi sorumluluk genel 

kurulun iradesine de taşınabilmektedir. Bu durumlarda talebi yerine getirmeye yetkili 

olan gerçek ya da tüzel kişinin ve talebin yapılma zamanının belirlenmesi 

gerekmektedir.  

 

3.4.2.1. Talebi Yerine Getirmeye Yetkili Olanlar (Toplantı Başkanı) 

Anonim şirketlerde toplantının ertelenmesi TTK m. 420’de düzenlenmiştir. 

Toplantının ertlenmesi kararını, genel kurul kararına gerek olmadan toplantı başkanı 

vermektedir. Anonim şirketlerde bu kararın toplantı başkanı tarafından verileceği ancak 

genel kurulun da bu kararı verip vermeyeceği hakkında kanuni bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Toplantı başkanı erteleme kararını vermez ve genel kurul ertelemeye 

karar verirse bu genel kurul kararının geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Zira 

genel kurul toplantı başkan ve yardımcısını seçmeye yetkili bir organdır. Toplantı 

başkanının kararı yasal bir düzenleme emretmiyorsa genel kurulun kararının üzerinde 

olamaz.  

Bunun istisnası TTK m. 420’de açıkça düzenlenmiştir. Böylece genel kurul bu 

madde hükmünün şartları yerine gelmiş bir erteleme talebi vukuunda toplantının 

ertelenmesine karar vermekten başka bir işlem tesis edemez. Genel kurul tarafından 

verilen tüm kararlar toplantıda hazır bulunsun bulunmasın, olumsuz oy kullansın 

kullanmasın tüm pay sahipleri için geçerlidir (TTK m. 423/1).  
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Karahan, erteleme talebinin genel kurul toplantısından önce de yapılabileceğini, 

azlık pay sahiplerinin birlikte erteleme talebinde bulunma zorunluluklarının olmadığını 

savunmaktadır.250 Bilgili ve Demirkapı ise toplantının ertelenebilmesi için toplantının 

açılması ve toplantı başkanı tarafından bu yönde (ertelemeye dair) bir karar alınması 

gerektiğini savunmaktadırlar. Yazarlar ayrıca genel kuruldan önce yapılan bu tür 

ertelemelerin takdir yetkisinin yönetim kuruluna bırakılmış olmasının keyfi 

uygulamalara neden olabileceğini ileri sürmektedirler.251  

Diğer taraftan, azlık pay sahiplerinin toplantı başkanlığına erteleme taleplerine 

işaret eden talepleri de işleme konulmalıdır. “TTK m. 420’ye göre haklarımı talep 

ediyorum”, “finansal tabloları incelemek için bir ay süre istiyorum” gibi ifadeler de 

erteleme talebinin işleme alınması için yeterli olmalıdır.  

Finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi ile etkilenecek gündem maddeleri 

hakkında Pulaşlı, erteleme kararının doğrudan etkileyeceği kararların da ertelenmesi 

gerektiğini savunmaktadır.252 Yazar, yeni üye seçimi dışında, ertelemenin konusuna sıkı 

sıkıya bağlı olan gündem maddelerinin de görüşülmesinin ertelenmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Yazar, TTK m. 395-396 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle iş 

yapma ve rekabet yasağına dair kararların erteleme kararından bağımsız gündem 

maddeleri olduğunu ve bu hususların ertelenen genel kurulda görüşülüp karara 

bağlanabileceğini düşünmektedir.253  

Şener de benzer bir görüş belirterek, finansal tabloların ertelenmesi durumunda 

bununla bağlantılı yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve ibrası, kârın belirlenmesi 

ve dağıtımının da görüşülemeyeceğini savunmaktadır.254 Yargıtay bir kararında yeni 

müdür seçimi, huzur hakkı, kâr payı dağıtımının finansal tabloların müzakeresi ile 

bağlantılı hususları içermediği ve bağlantılı konular kapsamında olmadığı yönünde 

karar vermiştir.255 Yargıtay bu kararında anılan konulara dair kararların yer aldığı 

tutanakta veya ekinde genel kurulun iptali davasının şartı olan muhalefet şerhinin 

bulunmadığından dolayı dava şartı yokluğu nedeniyle açılan davanın reddi gerektiğine 

hükmetmiştir. Yargıtay diğer bir kararında ise bilanço, kâr ve zarar hesaplarının 

görüşülmesinin finansal tabloların müzakeresi ile ilgili olmadığı, diğer taraftan yönetim 
                                                 
250 Sami Karahan, Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2013, ss. 670-671. 
251 Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2013, 
s. 536. 
252 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39,  N 28, s. 1561. 
253 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39 N 30 s. 1561-1562 
254 Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 468. 
255 Yargıtay 11 HD., T. 09/09/2019, E. 2018/3632, K. 2019/5154, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/, e.t.: 19/07/2020. 
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kurulu ibrası, yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesinin bağlantılı olduğuna 

hükmedilmiştir.256 

Şener’e göre, erteleme talep edilen genel kurul gündeminde yeni yönetim kurulu 

üyelerinin seçiminde, seçilmesi önerilen kişilerin tamamı yeni üye adaylarından 

oluşuyorsa erteleme kararı verilen toplantıda bu gündem maddesi görüşülebilir.257 Zira 

yazara göre tamamı yeni adaylardan oluşan bu seçimde bağımsız iradenin ortaya 

konulmasında objektiflik kıstası sağlanmaktadır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin 

ibrası ve bilançonun onaylanmasına ilişkin kararı hüküm altına alan TTK m. 424/1 ile 

bağlantılı olan genel kurulun “finansal tablolar ve buna bağlı konular nedeniyle 

ertelenmesi” hükmü, eski üyelerinin bir veya bir kısmının seçilmesi ihtimalinde genel 

kurulun TTK m. 445 vd. hükümlerine göre iptal ettirilebilmesini gerektirir. Yargıtay da 

bir kararında finansal tabloların görüşmelerinin ertelendiği toplantıda eski yönetim 

kurulu üyelerinin seçimine dair bir karar alındığında iptali yoluna gidilebileceğine 

hükmetmiştir.258  

Erteleme talep edilen genel kurulda eski yönetim kurulu üyelerinden bir veya 

daha fazlasının seçilebilme ihtimalinin sakıncalı olduğu yine Şener tarafından 

belirtilmektedir.259  Burada ayrımı şirketin işleyişinde aksaklık ve “şirketin sürekliliği 

ilkesi”nin zedelenmesi bağlamında değerlendirmek gerektiği düşünülmektedir.  

Şirketin yönetim süresi bağlamında işlevsel açıdan bir sorunu varsa (örn. yönetim 

veya denetim kurulunun süresi bitmişse) ve yönetim veya denetim organı adaylarının 

tamamı eski üyelerden farklı ve tamamen yeni adaylar içeriyorsa, bu durumda erteleme 

talep edilen genel kurulda seçime dair karar alınabilir. Şener, azınlığın bazı somut 

gerekçeler ve kanıtlar ortaya koyarak finansal tabloların bazı noktalarına itiraz etmesi 

durumunda diğer ortakların da bu konularla ilgili aydınlanacağını, tamamen yeni 

üyelerden oluşacak bir yönetim kurulunun genel kurul tarafından bağımsız bir şekilde 

değerlendirilebileceğini savunmaktadır.260  

                                                 
256 Yargıtay 11 HD., 06.05.2019, e. 2018/1766 , K. 2019/3423, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020. 
257 Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 468. 
258 Yargıtay 11. HD., T. 23/03/2016, E. 2015/7411, K. 2016/3247, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020. 
259 Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 468. 
260 Oruç Hami Şener, Yeni TTK Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen 
Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi, İkinci Baskı,  Seçkin Hukuk, Ankara 2020, s. 202. 
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Yargıtay’ın görüşü ise finansal tabloların görüşülmesinin ertelenmesi yeni 

yönetim kurulu üyelerinin seçimine de engel teşkil ettiği yönündedir.261 Yargıtay 

mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınarak yeniden seçilmelerinin de 

olanaksız olduğunu savunmaktadır.262 Bu görüşü kabul etmek, şirketin çoğu kez 

yönetim organının işlevini yitirmesine ve uygulamada şirketin bir aylık süre içinde 

önemli zararlarla karşı karşıya kalması anlamına gelebilir.    

Yönetim organının tamamen yeni olan üyelerinin seçimi halinde seçimin 

yapılmaması şirkette bir aksaklığa neden olmasa bile genel kurulda görüşülüp karara 

bağlanabilmelidir. Diğer taraftan, seçimi yapılacak üyelerin bir veya bir kısmı yeni 

olmakla birlikte, şirketin yönetim süresi bağlamında işlevsel açıdan bir sorunu yoksa, 

genel kurulda seçime ilişkin gündem maddesi görüşülmemelidir. Bu durumda erteleme 

ile bir hak kaybı meydana gelmeyecek, eski yönetime sonraki genel kurulda azlık 

tarafından açıklığa kavuşturulması gerekli noktalar sorulabilecek, böylece ortağın hesap 

sorma, bilgi alma ve inceleme hakkı da yerine getirilmiş olacaktır.  

Ancak seçime dair erteleme şirketin işleyişinde önemli aksaklıklara neden oluyor 

ve seçilecek üyeler tamamen yeni üyelerden oluşuyorsa bu durumda ertelenen genel 

kurulda seçim maddesi görüşülebilmelidir. Bu görüşün temel dayanak noktası, azlığa 

tanınmış ertelemeyi talep etme hakkı ile finansal tabloları inceleme olanağının yeni 

yönetim kurulu üyelerinin denetimi altında kullanılmasının, eski ve asıl sorumlu olan 

üyelerin hesap vermekten kaçınmalarının ortaya çıkaracağı hukuksal sorun ve 

sakıncaların giderilmesidir.  

Gerçekten de TTK m. 420/2 azlığın isteği ile ertelenen genel kurul sonrasında 

finansal müzakerelerin yeniden geri bırakılmasının talep edilmesini “finansal tabloların 

itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları” hakkında ilgililerin “dürüst hesap 

verme” ilkesine göre cevap verilmemiş olması şartına bağlamıştır. Eğer yeni üyelerin 

seçimine dair gündem maddesinin ertelenen genel kurulda görüşülmesine izin verilirse, 

azlık ibrasının görüşülmeyeceği bir yönetim kurulundan hesap sormak zorunda 

kalacaktır. Böylece azlığın muhatabı, finansal tabloları genel kurulun onayına sunmuş 

olan” ilgililer (eski yönetim kurulu üyeleri)” hesap vermeye dair son görevlerini (TTK 

m. 375), çağrı ve bildirim yükümünü (TTK m. 376), riskin erken saptanması ve 

                                                 
261 Yargıtay 11 HD.,T. 04/06/2018, E. 2016/11091, K. 2018/4259, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020. 
262 Yargıtay 11 HD.,T. 22/11/2017, E. 2016/4120, K. 2017/6419, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020. 
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yönetimini (TTK m. 378) ve kanun koyucu tarafından öngörülmüş diğer görev ve 

yükümlülüklerini bir aylık süre boyunca yerine getiremeyecektir.  

Belkide bu süre boyunca bazı hataları telafi ederek şirketin olası zararları 

bağlamında gerekli işlemler eski üyeler tarafından yerine getirilebilecektir. Böylece 

şirket ortakları ile yönetim organı üyeleri arasındaki bilgi boşluğu (Informationsgefälle) 

doldurulmuş olacaktır.263  

Bu nedenle erteleme nedeniyle oluşacak bir aylık bir ertelemenin şirkete zararları 

ile erteleme nedeniyle yeni üyelerin seçimi nedeniyle oluşacak zarar-fayda dengesi 

tartışılmalıdır. Genel kurula ait tüm gündem maddelerinin belirli bir kıstas 

getirilmeksizin ertelenmesi şirketin işleyişinin sürekliliği açısından sakınca 

doğurabilecektir. Ancak, süresi dolmamış veya süresi dolsa bile bir aylık bir 

ertelemenin şirketin işleyişi ve finansal durumu hakkında ciddi bir zarara neden 

olmayacak durumlarda genel kuruldaki diğer gündem maddelerinin müzakeresi de 

ertelenebilmelidir.  

Gündeme bağlılık ilkesinin bir istisnasını oluşturan ve genel kurul gündeminde 

yılsonu finansal tablolarının müzakeresinin olması durumunda “yeni yönetim kurulu 

üyelerinin seçimi” olgusu bu kıstaslar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yargıtay 

yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yerlerine yenilerinin seçilmesinin 

yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesinden sayılacağına dair “gündeme 

bağlılık ilkesi”nin istisnasını, finansal tabloların müzakeresine bağlı bir konu ve dolayısı 

ile azlığın erteleme talebinde ertelemeye tabi olduğunu savunmaktadır.264   

“…Asıl davaya yönelik temyiz itirazlarına gelince, asıl dava davalı şirketin 

25.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında alınan (4) numaralı kararın iptali istemine 

ilişkindir. Davacılar, davalı şirketin azınlık hisse ortağı olup, genel 

kurulda finansal tablolar, raporlar ve ibranın TTK 420. maddesi uyarınca ertelenmesini 

talep etmiş, genel kurul tarafından bu görüşmeler Yasa gereği ertelenmiştir. Ancak, 

aynı toplantıda mevcut yönetim kurulu üyeleri görevden alınmış ve yeni yönetim kurulu 

seçimine gidilerek eski yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı yeniden yönetim kurulu üyesi 

olarak seçilmiştir. TTK'nın 413 üncü maddesine göre, yönetim kurulu üyelerinin 

görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi 

                                                 
263 Peter Forstmoser/Marcel Küchler, “«Vertreter» im Verwaltungsrat und ihr Recht auf Weitergabe von 
Information”, Sethe ve Diğerleri (Hrsg.), Kommunikation, Festschrift für Rolf H. Weber zum 60. 
Geburtstag, Bern 2011, 35 ff., s. 48, https://www.forstmoser.ch/publications/articles/2011-vertreter.pdf 
e.t.: 26/07/2020. 
264 Yargıtay 11. HD., T. 12/12/2016, E. 2016/2098, K. 2016/9484. Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020.  
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yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Bu durumda 

yılsonu finansal tablolar müzakere edilip genel kurulca kabul edilmediği müddetçe 

yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeniden seçime gidilmesi mümkün 

olamayacağından asıl davanın kabulü ile 25.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında 

alınan (4) numaralı kararın iptali gerekirken, mahkemece yukarıda yazılı gerekçelerle 

asıl davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.”         

 

3.4.2.2. Talebin Yapılma Zamanı 

 Genel kurulda müzakerelere ilişkin talep iradi bir işlemdir. Genel kurulda ileri 

sürülmesi gereken bu iradi işlem, müzakerelerin öneminin ortaya koymaktadır. Ortada 

henüz bir müzakere bulunmaksızın yapılacak talepler, ertelemeye dair talep sayılamaz. 

Zira, müzakerenin ertelenmesine ilişkin irade görüşmeler esnasında ortaya çıkacak tablo 

ve bilgilerle netleşir. Öncesinde finansal tablolarla ilgili netleşen bir durum olsa bile 

müzakere başlamadan buna dair erteleme talep etmek genel kurul müzakeresini ve 

iradesini yok saymak olur. Diğer taraftan, TTK m. 420/2 bu durumu açıklığa 

kavuşturarak “…finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan 

noktaları…” ifadesi ile itirazların ve erteleme talebinin genel kurul müzakereleri 

esnasında yapılması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Ancak Karahan bunun aksine 

erteleme kararının genel kurul öncesinde, uygulamada da olduğu üzere, yapılabileceğini 

belirtmektedir.265 Bu görüşü kabul etmek, genel kurul müzakereleri ile belki de şirket 

müdürü veya yetkili tarafından finansal tablolar hakkında azlığın itiraz ve şüphelerinin 

giderilebilmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.  

Uygulamada gerçekleştirilen yazılı ya da sözlü erteleme talepleri, henüz 

müzakere başlamadan toplantı başkanına ulaşsa bile ortada bir müzakere olmadığı için 

görüş bildirmekten öteye gidememektedir. Çünkü henüz bu gündem maddesinin 

görüşülmesine geçilmemiştir. Bu görüş kabul edildiğinde, toplantıda yapılacak her itiraz 

ve işlemin de toplantıdan önce toplantı başkanına iletilmek suretiyle yapılabileceğini 

kabul etmek gerekir.  

Genel kurulda toplantı başkanlığını şirket sözleşmesinde aksine bir düzenleme 

yer olmadığı takdirde şirket müdürü temsil eder. Şirket müdürünün olmadığı 

durumlarda genel kurulun bir toplantı başkanı seçebileceğini kabul etmek gerekir.266 

                                                 
265 Sami Karahan, Şirketler Hukuku, ss. 670-671. 
266 Aynı görüş için bkz., Oruç Hami Şener, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, 
ss. 570-571. Yazar, limited şirket genel kurulundatek ortaklı şirketler hariç olmak üzere toplantı başkanı 
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Toplantı başkanının genel kurul tarafından seçimi, hazırlık işlemleri, hazırda 

bulunanların tespiti, asgari toplantı nisabı gibi işlemlerden sonra gündem maddelerinin 

görüşülmesine geçilir. Müzakereler, toplantının açılması ile başlar. Her gündem 

maddesi görüşülmeye başlandıktan sonra genel kurulun onayına ve görüşmelerine 

sunulur. Daha müzakereler başlamadan ve toplantı açılmadan yapılan bildirimler 

tutanağa geçilemez. Çünkü hazırlık işlemleri tamamlanmamıştır ve genel kurul resmi 

olarak açılmamıştır. Ancak gündem maddesi finansal tablolar olmamasına rağmen farklı 

bir gündem maddesinin görüşülmesi esnasında finansal tabloların müzakeresinin 

ertelenmesi talep edilebilir. Bu durum özellikler, finansal tablolara bağlı konularda 

kendini gösterir. Şirket yönetici ve denetçilerinin ibrası, yıllık faaliyet raporu ve finansal 

tablolara bağlı diğer konuların görüşülmesi esnasında müzakerelerin ertelenmesi talep 

edilebilir.        

 

3.4.3. Müzakerenin Ertelenmesine İlişkin Karar Türleri 

  Müzakerenin ertelenmesi talebin reddi, ertelemeye ilişkin kararın görüşülmek 

üzere genel kurulun onayına sunulması, toplantı başkanının müzakereyi resen 

ertelemesi ve müzakere hakkında karar vermeme şeklinde gerçekleşebilir. Karar genel 

kurulda alınacağı için toplantı başkanının TTK m. 420 ile kendisine tanınan yetkinin 

kullanılma biçimi ertelemeye dair karar türlerini belirlemektedir.   

   

3.4.3.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Reddi (Aktif Karar) 

Erteleme talebi toplantı başkanınca reddedildiğinde müzakerenin ertelenmesine 

sessiz kalma durumunun ortaya koyduğu hukuksal sonuç benzeri bir durum ortaya 

çıkacaktır. Kanunen azlık talebinin varlığı şartı gerçekleştiğinde erteleme kararı alma 

zorunluluğunu emreden TTK m. 420’ye göre finansal tabloların müzakeresini 

ertelemeyerek talebi reddeden toplantı başkanı veya bu yöndeki genel kurul kararı 

kanuna açıkça aykırı olacaktır. Birinci erteleme sonrasında ikinci, ikinci erteleme 

sonrasında üçüncü genel kurulda da bu yönde karar verilme ihtimali vardır. Ancak 

birinci erteleme kararını içerecek birinci genel kuruldan farklı olarak, ikinci erteleme 

kararını içerecek ikinci genel kurulda dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap 

                                                                                                                                               
seçilmesi gerektiğini, seçilmediği takdirde genel kurul tutanağının ve alınan kararların geçersiz olacağını 
savunmaktadır.  
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verilmemiş olma şartının gerçekleşmemiş olması ret sebebi olabilir. Müzakerelerin 

ikinci kez ertelenebilmesi için şu şartlar birlikte gerçekleşmelidir: 

 

 İkinci kez erteleme talebinin konusunu finansal tabloların itiraza uğrayan ve  

tutanağa geçmiş bulunan noktalarının oluşturması, 

 İlgililer (şirketin yönetim veya denetim organı) tarafından dürüst hesap verme 

ölçüsü ilkeleri uyarınca bu noktalara cevap verilmemiş olması.  

 

Bu kanuni şartlardan birinin yerine gelmemesi azlığın ikinci kez erteleme talebini 

reddetmesini gerektirir.267 Şener, genel kurulun toplantı tutanağına yazdırılan erteleme 

gerekçeleri hakkında haklılık araştırması ve yorumu yapamayacağını ileri 

sürmektedir.268 Yazar bu ret kararının TTK m. 445 vd hükümlerine göre iptal 

ettirilebileceğini savunmaktadır. Aynı şekilde iptal edilebilecek kararlar yazar 

tarafından finansal tablolar ve buna bağlı konular olarak ileri sürülmektedir.269 Bu karar 

azlık hakkının kullanımını zedeleyen, azlığın ve ortaklığın yönetim organı üzerindeki 

denetim ve inceleme yetkisini sınırlandıran, kanundan kaynaklı azlık hakkını 

sınırlandıran nitelikte olduğundan, kararın butlanla batıl olduğu düşünülmelidir (TTK 

m. 447; TTK m. 622/1; İsviçre BK. m. 706b). 

 

3.4.3.2. Ertelemeye İlişkin Kararın Görüşülmek Üzere Genel Kurulun Onayına 

Sunulması 

 TTK m. 420 finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesi 

yetkisini doğrudan toplantı başkanına vermiştir. Toplantı başkanı bu yetkiyi 

devredemez.270 Ancak, bu yetki genel kurulun iradesine devredilmişse bu durumda 

genel kurul talebi kabul edecek, reddedecek ya da sessiz kalacaktır.  

Toplantı başkanının ertelemesi gerekli bir müzakerenin başkan tarafından genel 

kurulun onayına sunularak ertelenmesinde herhangi bir hukuksal yaptırım olmamalı ve 

karar geçerli olmalıdır. Zira burada her ne kadar toplantı başkanına verilmiş açık 

devredilemez bir yetkiden bahsedilse de kanun koyucu tarafından ağırlıklı olarak azlık 

                                                 
267 Christa-Maria Harder Schuler/Patrik R. Peyer, Schweizerisches Gesellschaftsrecht: Fragen und 
Antworten - Leading Cases, 2. Auflage, Stämpfli Verlag 2013, s. 34. 
268 Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 467. 
269 Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 467. 
270 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku, Temel Esaslar, 4, Baskı, Karahan Kitabevi, Adana 2006, s. 259. 
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hakkının korunması lehine bir menfaat dengesi kurmaya çalıştığı düşünülmeli, 

ertelemeye dair genel kurul kararı geçerli olmalıdır.  

Şener, azlığın erteleme talebine rağmen bu konuda bir karar verilmeyerek 

toplantının devam ettirilmesi ve genel kurulun bu şekilde sonlandırılması işleminin 

“iptal edilebilirlik” yaptırımına tabi olduğu görüşündedir.271 Pulaşlı, bu hakkın bir talep 

hakkı olduğu ve açılacak bir iptal davasına konu edilebileceğini savunmaktadır.272 

Kanımca, genel kurulca ret ya da sessiz kalma gibi durumlarda azlık pay sahibi şirket 

ortaklarının finansal tablolar ve buna bağlı konulara dair bilgi alma, inceleme ve 

denetleme haklarını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandırıldığı düşünülerek söz 

konusu kararların butlanla batıl olduğu kabul edilmelidir. 

 

3.4.3.3. Toplantı Başkanının Müzakereyi Resen Ertelemesi 

 Toplantı başkanı, finansal tablolar ile buna bağlı konuların müzakeresini resen 

erteleyebilir. Resen erteleme, toplantının yasal şartlar oluşmaması nedeniyle ertelenmesi 

gibi tutanağı geçirilerek gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu karar için toplantı başkanı 

genel kuruldan görüş ya da izin almaz, uzman bir kişiye görüş açıklatmaz. Ertelemeyi 

talep eden azlığın TTK m. 420’de belirtilen şartları haiz bir talepte bulunup 

bulunmadığı toplantı başkanınca resen belirlenir. Kanunda azlık için belirlenen oran, 

itiraza uğrayan konular tutanağa açık bir şekilde toplantı başkanınca yazılır.  

Toplantı başkanı, erteleme talebinin genel kurulun yapılmasını sürüncemede 

bırakmak, ibrayı engellemek, şirketin işleyişini yavaşlatmak ve şirketi zarara uğratmak 

gibi düşüncelerle yapıldığı gerekçesi ile yasal şartları oluşmuş bir erteleme talebini 

reddedemez. Karahan da toplantı başkanının erteleme kararında bir takdir yetkisi 

olmadığını savunmaktadır.273 Ancak, toplantı başkanı bu takdir yetkisi yokluğunu ileri 

sürerek azlığın ertelemeyi belirten bazı ifadelerini talep olmadığı yönünde de 

yorumlayamaz. Azlığın “TTK m. 420’ye göre haklarımı talep ediyorum”, “finansal 

tabloları incelemek için bir ay süre istiyorum”, “bilançoyu inceleyeceğiz” gibi ifadeler 

de erteleme talebinin işleme alınması için yeterlidir. Toplantı başkanı, tereddüt halinde 

TTK m. 420’ye göre azlığa erteleme ile ilgili haklarını hatırlatabilir, müzakerede 

belirttiği kelimelerin bu erteleme için kullanılıp kullanılmadığını açıklığa kavuşturabilir.   

                                                 
271 Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, s. 
467; Aynı görüş için bkz. Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 28, s. 1560.  
272 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 28, s. 1560.  
273 Sami Karahan, Şirketler Hukuku, s. 670. 
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3.4.3.4. Müzakere Hakkında Karar Vermeme (Pasif Karar) 

 Finansal tabloların müzakeresinin azlık tarafından ertelenmesi talebine rağmen 

toplantı başkanının bu konuda erteleme kararı vermeyerek gündem maddelerini 

görüşmeye devam etmesi, diğer bir deyişle azlık hakkının erteleme talebini görmezden 

gelmesi ve genel kurulda bu yönde bir karar alınmaması azlığın hakkını ihlal edici 

nitelikte bir pasif eylemdir. Bu eylemde kanun tarafından hak sahibine sağlanan 

hukuksal haklar yok sayılarak, kanuna açıkça aykırı bir hareketle pasif karar 

alınmaktadır. Pulaşlı, böyle bir durumda genel kurulun iptali cihetine gidilmesi 

gerektiğini savunmaktadır.274  

 Pasif karar, kanun koyucu tarafından emredilen bir erteleme durumunu veya bir 

kararın alınmasını başka bir kararın alınmasına bağladığı durumlarda ortaya çıkar. Bu 

karar türünde toplantının ertelenmesi veya başka kararların alınması kanun tarafından 

belirli şartlara bağlı kılındığında ve bu şartların ortaya çıkmasına rağmen toplantı 

ertelenmeyerek gündem maddeleri görüşülmeye devam edildiğinde genel kurul kanuni 

şartlara karşı sessiz kalmayı tercih etmektedir. Aktif olarak kanuni şartlara göre alınacak 

karar yerine bu şartlara karşı sessiz kalmak pasif kararı oluşturur. TTK m. 420’nin 

uygulanmasında bu durum çoğunlukla ortaya çıkabilmektedir. Yargıtay bir kararında 

TTK'nın 420/1. maddesine göre bilanço, karar, zarar hesaplarının görüşülmesinin 

ertelenmesi taleplerinin kabul görmemesi ve genel kurulun bir ay süreyle ertelenmemesi 

nedeniyle, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının görüşülmesine ilişkin kararın iptalnin 

gerektiği, finansal tabloların müzakeresi ile yönetim kurulunun ibrası, yönetim kurulu 

faaliyet raporunun görüşülmesi hususlarının da birbiri ile bağlantılı konulardan olduğu 

yönündeki istinaf başvurusunda verilen ek kararın onanmasına hükmetmiştir.275 

 

3.4.4. Müzakerenin İkinci Kez Ertelenmesi 

Erteleme kararı toplantı başkanı tarafından yasal gerekliliklere uygun şekilde 

verildiğinde bu karar da tıpkı genel kurul kararları gibi tüm pay sahipleri hakkında 

geçerli olacaktır. Azlığın talebi halinde TTK m. 420 gereğince genel kurulun bir ay 

sonraya bırakılması kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.276 Bu ilan aynı 

zamanda internet sitesi açma yükümlülüğü olan şirketlerin internet sayfalarında kararın 
                                                 
274 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 28, s. 1560. 
275 Yargıtay 11 HD., 06.05.2019, e. 2018/1766, K. 2019/3423, Kaynak: 
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, e.t.: 24/07/2020. 
276 Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası, Oniki 
Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s.319. 
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verildiği tarihten engeç beş gün sonrasına kadar yayımlanır (Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 10/4).277  

Müzakerenin ertelenmesi sonucunda yapılacak genel kurul toplantısı ilk veya bir 

önceki toplantının devamı niteliğindedir. Bu nedenle Bilgili ve Demirkapı tarafından 

erteleme sonrası yapılacak bu genel kurul toplantılarında gündeme madde 

eklenemeyeceği, ilk toplantı gündeminde bulunmayan bir konu hakkında ikinci 

toplantıda görüşülemeyeceği savunulmaktadır.278  

 

3.4.4.1. Müzakerenin İkinci Kez Ertelenmesinin Şartları 

 Finansal tabloların müzakeresinin bir kez ertelendikten sonra ikinci kez 

ertelenmesinin talep edilebilmesi için finansal tabloların itiraza uğrayan konuları 

olmalıdır. İtiraz azlık tarafından finansal tablolarda yer alan bilanço, gelir tablosu, bakit 

akış tablosu içeriği ile ilgili olmalıdır. Finansal tablolarla ilgili olmayan konulara 

yapılan itirazlar toplantı başkanınca TTK m. 420 kapsamında değerlendirilmez. 

Tablolar görüşülürken azlığın ortaya attığı şirketin kötü yönetimine dair genel itirazlar 

da bu kapsamda değerlendirilmez. Azlık, itiraz konularını finansal tablolara ilişkin açık 

ve özel olarak belirtmelidir. Tablolarla ilgili itiraz konuları tutanağa geçirilmelidir. 

Toplantı başkanı itiraz konularını ilk toplantıda şüphe oluşmayacak şekilde toplantı 

tutanağına geçirmelidir.  

 İkinci kez erteleme talebinde ilk toplantıda tutanağa geçirilen itiraz konuları 

hakkında şirket müdürleri, denetçiler ve yetkililer dürüst hesap verme ölçüsüne göre 

cevap vermemişlerse finansal tabloların müzakeresi ikinci kez ertelenir. Müzakerenin 

ikinci kez ertelenmesi talep edilen genel kurul toplantısında TTK m. 420/2’de belirtilen 

“dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri” kriterini kimin, hangi ölçüte göre değerlendireceği 

hususu tartışmalıdır. Şener, azlığa finansal tablolar ile ilgili bir bilgi verilmemesi 

durumunda azlığın talebi üzerine genel kurulun ertelenmesini savunmaktadır. Yazar, 

azlığın itiraz ettiği finansal tablolara ait noktalar hakkında yapılan açıklamaların 

yetersiz olmasının ertelemeyi gerektirdiğini belirtmektedir. Her iki koşul için belirtilen 

                                                 
277 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, 2012, 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16800&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, e.t.: 
03/07/2020 
278 Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2013, 
s. 293.  
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görüş kanuni bir zorunluluktur. Ancak aynı yazarın “dürüst hesap verme ölçüsü ilkesi” 

için finansal tabloların itiraza uğrayan tüm noktalarının herkesçe kabul edilebilir şekilde 

açıklığa kavuşturulması ve duraksanan konuların giderilmesi olarak anlaşılması 

gerektiğini savunmaktadır.279  

Ancak finansal tablolarda bahsi geçen ilke, OECD ilkelerini benimsemiş ülkeler 

tarafından iç hukuklarına aktarılan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda 

belirtilen ilkeler ışığında belirlenir. Dürüst hesap verme ilkesinin ilk koşulu finansal 

tabloların 6102 sayılı TTK’nın benimsemiş olduğu “dürüst ve adil görünüş (true and 

fair view) ilkesi”, diğer bir ifade ile TTK m. 515/1’de düzenlemiş  kanunun deyimi ile 

“dürüst resim ilkesi”ne uygun olarak hazırlanmış ve TMS’ye göre çıkartılmış 

olmasıdır.280 İkinci temel unsur ise TTK m. 437/2 ile şirket ortaklarına tanınan bilgi 

alma ve inceleme hakkının, bilgiyi sağlayacak yönetim veya denetim organı tarafından 

dürüstlük ve hesap verme ilkeleri bağlamında özenli ve gerçeğe uygun şekilde 

sağlanmasıdır. TTK m. 516/1 yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için bu ilkede 

finansal durumun doğru, eksiksiz, dolambaçsız, dürüst ve gerçeğe uygun şekilde 

hazırlanıp sunulması gerektiğine vurgu yapmaktadır.  

Limited şirketlerde şirket müdürlerinin görevleri nedeniyle gerekli özeni 

göstermeleri, şirketin menfaatini gözetmek zorunda oldukları TTK m. 626/1’de hüküm 

altına alınan “özen ve bağlılık yükümü” ile açıkça belirtilmiştir. Yine şirket müdürleri 

işlemlerini gerçekleştirirken ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yapmakla da 

yükümlüdürler (TTK m. 627/1). Bu nedenle, dürüst hesap verme ölçüsüne ait ilkelerin 

“dürüst ve adil görünüş” ilkesini doğru, dürüst ve şeffaf bir şekilde yansıtılmasını içerir. 

Ayrıca, kriter kanun tarafından yönetim ve denetim organına yüklenmiş yükümlülük ve 

görevlerde sayılan ilkelerle bağdaştırılmalıdır. 

 

3.4.4.2. Talebi Yerine Getirmeye Yetkili Olanlar (Toplantı Başkanı) 

 İlk müzakerelerin ertelenmesi sonucunda usulüne uygun şekilde kanunda 

belirtildiği gibi yapılan bir ay sonraki genel kurulda ikinci kez müzakereleri erteleme 

yetkisi toplantı başkanına aittir. Burada toplantı başkanı ilk toplantıdaki toplantı başkanı 

ile aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Zira, finansal tabloların müzakeresi nedeniyle 

eski müdürler kurulu üyelerinden olmayan ve tamamen yeni üyelerden oluşan bir 

                                                 
279 Oruç Hami Şener, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, 
Ankara 2017, s. 580. 
280 Alan Millichamp, Auditing, Thompson Learning, London 2007, s. 75. 
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müdür/ler seçiminde toplantı başkanı değişebilecektir. Bu durumda yeni toplantı 

başkanı önceki tutanaklarda belirtilen ve itiraza uğrayan noktalarda ilgililerin dürüst 

hesap verme ölçütüne göre cevap verip vermediklerini değerlendirecek ve bu ilkeye 

aykırılık bulunduğunda müzakereleri ikinci kez erteleyebilecektir. Birinci toplantıda 

ertelemeyi talep eden azlık ile ikinci toplantıda erteleme talep eden azlık birbirinden 

farklı ise bu durumda ikinci kez ertelemeden bahsedilemez.281  

  Toplantı başkanı dürüst hesap verme ölçütüne göre hiç cevap verilmediğinde 

veya bu ölçüte uygun bir cevap verilmediğinde toplantıyı erteleyebilecektir. Bu 

durumda dürüst hesap verme ölçütüne göre toplantı başkanının yorum yapma yetkisi 

kriteri tartışmalı hale gelmektedir. Şener, bu ilkeyi herkesçe kabul edilebilir şekilde 

açıklığa kavuşturulması, bütün duraksamaların giderilmesi, yeterli açıklama yapmama 

olarak yorumlamaktadır. Şener, bu ilkeye uygun olarak yeterli bilginin verilip 

verilmediğinin kararını genel kurulun vereceğini savunmaktadır.282 Pulaşlı, verilen 

cevapların yeterli ve tatminkar olması gerekmediğini, ikinci kez erteleme için azlığın 

gerekçe göstermesinin zorunlu olduğunu ileri sürmektedir.283  

Ancak, kanun koyucu erteleme yetkisini toplantı başkanına vermiştir. İlk 

toplantıyı toplantı başkanı erteleyip, ikinci erteleme yetkisinin genel kurulda olduğunu 

savunmak TTK m. 420’nin amacıyla bağdaşmamaktadır. Zira, genel kurul bu konuda 

yetkili değildir ve toplantı başkanı TTK m. 420/2’de belirtilen şartları resen 

değerlendirmek zorundadır. Azlık ilk erteleme talebinde sunduğu üzere ikinci erteleme 

talebinin gerekçelerini de tutanağa geçirmelidir. İlk ertelemenin şartları, ikinci erteleme 

için de geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken, birinci toplantıda ileri sürülen ve 

itiraz uğrayan konular hakkında ilgililerin dürüst hesap verme ölçütüne uygun şekilde 

cevap verilip verilmediğinin toplantı başkanı tarafından objektif olarak 

değerlendirilmesidir. Toplantı başkanı azlığa verilen cevapta aşağıdaki hususlara dikkat 

edecek ve ikinci kez erteleme kararını bu kriterlere göre verecektir: 

 

 İlgililer tarafından talepte bulunan azlığın itiraz ettiği konular hakkında bir cevap 

verilmiş olmalıdır. 

 İlgililer tarafından verilen cevaplar, 6102 sayılı TTK’nın benimsemiş olduğu 
“dürüst ve adil görünüş (true and fair view) ilkesi”, diğer bir ifade ile TTK m. 

                                                 
281 Aynı görüş için bkz., Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 27, s. 1560. 
282 Oruç Hami Şener, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, s. 580. 
283 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 27, s. 1560. 
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515/1’de düzenlemiş kanunun deyimi ile “dürüst resim ilkesi”ne uygun 
olmalıdır. 

 İlgililer tarafından verilen cevaplar, özenli, tutarlı ve gerçeğe uygun olmalıdır. 
 İlgililer tarafından verilen cevaplar, azlığın itiraz ettiği konuların dışında 

olmamalı, itiraz edilen tüm noktaları kapsamalıdır. 
 İlgililer tarafından verilen cevapların tatmin edici olmasına gerek yoktur. Ancak, 

verilen cevapların gerçeği yansıtması, ihtilafa konu konuyu kapsaması 
gerekmektedir. Çünkü burada amaç, azlığı tatmin etmek değil azlığın itiraz ettiği 
konuları açıklığa kavuşturarak bilgilendirmektir. 

 İlgililer tarafından verilen cevaplar, TTK m. 627/1 bağlamında eşit işlem 
ilkesine göre sağlanmalı, azlığın bir kısmına farklı cevaplar verilerek, diğer 
kısmına ayrıntılı veya eksik cevap verilmemelidir.  

  İlgililer tarafından verilen cevaplar için uzman görüşü alınabilir. Ancak bu 
görüşler yansıtılırken yukarıdaki ilkelere dikkat edilmelidir.  

 

3.4.4.3. Talebin Yapılma Zamanı 

 Azlığın talebi halinde müzakerelerin ilk kez ertelenmesi toplantı başkanının 
kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Bu sürenin asgari bir süre olduğunu kabul etmek 
gerekir.284 Zira, azlık hakkı için tanınmış olan ertelemeyi talep hakkı, inceleme ve bilgi 
alma hakkının devamı niteliğinde bir haktır. Bu hak ile azlık, müzakeresi ertelenen 
finansal tablolara dair konuların incelenmesi, ilgililerce cevap verilmesi imkanı 
sağlanmıştır. Bir aylık sürenin düşürülmesi ise ancak azlığın açık kabulü ile 
mümkündür. Toplantı başkanı şirketin mevcut durumunu gerekçe göstererek ve azlığın 
onayını almadan bir aylık süreden aşağı bir süre belirleyemez. Şirket sözleşmesinde de 
bu sürenin altında bir süre olacak şekilde düzenleme öngörülemez. Ayrıca, azlığın bir 
kısmı sürenin bir aydan düşük belirlenmesini kabul etse bile tamamı kabul etmediği için 
bir aydan önce bir süre belirlenemez. 
 Toplantı başkanına ertelemeye dair bildirim toplantı açıldıktan sonra azlık 
tarafından bildirilir. Toplantı açılmadan yapılan bildirim, gündemin görüşülmesine 
ilişkin olmadığından, müzakereler henüz başlamadığından ve toplantıya katılmaya 
yetkili olanlarla toplantı nisapları henüz tespit edilmediğinden kişisel görüşten öteye 
gidemez. Bu nedenle ilk kez ertelemede, erteleme için olması gereken zaman ikinci kez 
erteleme için de geçerlidir.    

                                                 
284 Aynı görüş için bkz. Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 29, s. 1561. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

LİMİTED ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİN 

ERTELENMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

 

4.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Kabulüne İlişkin Kararların 

Hükümsüzlüğü 

Finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi azlık hakkı, ortakların inceleme ve 

bilgi alma hakları, şirket müdürlerinin denetlenmesi, yönetsel yıllık raporların 

denetlenmesi bağlamında önemli hukuksal sonuçlar doğurur. Müzakerenin ertelenmesi 

talebi kabul veya ret şeklinde gerçekleşebilir. Her iki durumda hakları ihlal edilen 

ilgililerin dava açma hakları bulunmakla birlikte, müzakerelerin ertelenmesi nedeniyle 

butlan ve iptal edilebilirlik yaptırımları hukuksal sonuçlar arasında yer almaktadır.  

 

4.1.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Kabulüne İlişkin Kararlarda 

Hükümsüzlük Halleri 

 Azlık tarafından finansal tabloların ve buna bağlı konuların ertelenmesi talebi 

toplantı başkanınca kabul edilerek müzakere ertelenebilir. Bu erteleme kararlarında 

yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik yaptırımları ortaya çıkabilmektedir.   

 

4.1.1.1. Yokluk 

Butlan bir hukuki işlemin başlangıcından itibaren hüküm doğurmamasına neden 

olan, sonradan geçerli olmasına olanak bulunmayan, mahkeme tarafından re’sen dikkate 

alınan hukuksal geçerlilik durumudur.285 Ancak butlan yokluktan farklıdır. Genel kurul 

kararlarının hangi durumlarda yokluk yaptırımına tabi olduğu 6102 sayılı TTK’da 

açıkça öngörülmemiştir. Bu nedenle genel hükümlere, yargı kararları ve doktrine 

başvurmak gerekmektedir.286 Genel kurul kararının kurucu unsurlarının yokluğu 

“yokluk” yaptırımını gerektirir.287 Kanunda belirtilen şekilde yapılmayan, toplantıya 

katılmaya hakkı olan paydaşların dışında vekaleti de olmayan kişilerce yapılması, 

                                                 
285 Hasan Pulaşlı, “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi”, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 2, 2013, s. 891; Mehmet Fahrettin Önder, 
“Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, 2005, s. 108 
286 Pulaşlı, s. 892.  
287 Topaloğlu, Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davaları, s. 46. 
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yetkisiz kişiler tarafından yapılan çağrı üzerine alınan kararlar, ilan ve tebliğ edilen 

toplantı yer ve saati dışında yapılacak toplantılarda alınan kararlar yokluk yaptırımına 

tabi olmalıdır.288 Yok hükmündeki genel kurul kararlarının ticaret siciline tescil edilmiş 

olması, geçerliliğini sağlamaz. Bu nedenle yok hükmünde olan bir kararın tescil ve ilan 

edilmiş olması genel kurul kararının “yok” hükmünü ortadan kaldırmaz.289  

Kanun koyucu butlanla batıl olan genel kurul kararlarında ikili bir ayrıma 

gitmiştir. Bunun nedeni sınırlı sayı (numerus clausus) bir belirlemenin somut olaylarda 

kanun koyucu tarafından belirlenmemiş birçok batıl genel kurulun kapsam dışı 

kalmasının önüne geçmektir.  

 

4.1.1.2. Butlan 

 Limited şirketlerde genel kurul kararlarının butlanı TTK m. 622/1’de 

düzenlenmiştir.290 Anılan hüküm 6762 sayılı TTK m. 536/4 hükmünün tekrarından 

ibarettir. Butlan ise anonim şirketlerde TTK m. 447 ilâ 451 inci maddelerinde 

düzenlenmiştir. TTK m. 447 butlanı, TTK m. 448 ilan, teminat ve kanun yolunu, TTK 

m. 449 kararın yürütülmesinin geri bırakılmasını, TTK m. 450 kararın etkisini, TTK m. 

451 ise kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğunu düzenlemektedir. 

İsviçre Borçlar Kanunu’nda butlan (Nichtigkeit), İsviçre BK. m. 706b’de düzenleme 

alanı bulmaktadır.291   

 Batıl genel kurul kararları başlangıçtan itibaren hüküm doğurmazlar. Mahkeme 

bu geçersizlik durumlarını resen dikkate almak durumundadır.292 Ancak yokluktan 

farklı olarak butlanın süresiz olarak mahkeme önünde ileri sürülmesi ve tespiti ise 

önemli sakıncaları ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle TTK m. 447’nin gerekçesi 

konuya temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Anılan hükmün gerekçesinde “Bâtıl 

                                                 
288 Sanal ortamda genel kurulun çağrılarak yapılması durumunda alınacak kararların yokluk yaptırımına 
tabi olduğuna ilişkin görüşü için bkz. Önder, s. 107. 
289 Aynı görüş için bkz. Pulaşlı, s. 893; Hasan Pulaşlı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre 
Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara 2011, § 29, N. 356. 
290 Anılan hüküm limited şirketlerin genel kurul kararlarının iptal ve butlanına dair konularda anonim 
şirketlere dair hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağını öngörmektedir.    
291 Anılan hüküm şu şekildedir: “Nichtig sind insbesondere Beschlüsse der Generalversammlung, die: 
1.das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung, das Mindeststimmrecht, die Klagerechte oder 
andere vom Gesetz zwingend gewährte Rechte des Aktionärs entziehen oder beschränken; 
2.Kontrollrechte von Aktionären über das gesetzlich zulässige Mass hinaus beschränken oder 
3.die Grundstrukturen der Aktiengesellschaft missachten oder die Bestimmungen zum Kapitalschutz 
verletzen.” 
292 Açık butlan durumunda ticaret sicili müdürlüğü önüne gelen bir tescil talebinde sicil müdürünün bu 
durumu resen gözeterek talebi reddetmesi gerektiği yönündeki Topaloğlu’nun görüşü için bkz. Topaloğlu, 
Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Islah, s. 87.  
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genel kurul kararlarının baştan itibaren hüküm doğurmayacağı ve daha sonra sağlığa 

kavuşturulamayacağı; mahkemece resen dikkate alıncağı; def'i olarak ileri 

sürülebilecekleri gibi süreye bağlı olmaksızın bir tespit davasının konusunu da 

oluşturabileceği, söz konusu kararların işlem güvenliği açısından önemli bir sakıncayı 

içerdiği, şirketin bir kararının, kararın alınmasından yıllar sonra bile butlanının ileri 

sürülebilmesi tehlikesi ve tehdidinin, şirket yönetiminde paysahiplerinde, alacaklılarda 

ve sermaye piyasasındaki potansiyel yatırımcılarda büyük tedirginliğe sebep 

olabileceği, yıllar sonra butlanın mahkemece tespiti ise o kararın kurduğu bir çok 

ilişkiyi çoğu kez geriye etkili olarak ortadan kaldırabileceği, bu sakıncası nedeiyle de 

mahkemelerin geçersizlik kararlarını ayrıntılı ve çok yönlü değerlendirmeler sonucu 

sakınarak vermeleri yanında, kanun koyucunun da iptal edilebilirlik ile butlanın 

sınırlarını açıkça belirlemesi gerektiği, hükmün mehazı olan İsviçre BK m. 706b’nin, bu 

yönden İsviçre doktrininde eleştirildiği, anılan hükmün çizgiyi iyi çizemediği, tehlikeyi 

ortadan kaldıramadığının İsviçre doktrini tarafından ileri sürüldüğü, ancak,  daha iyi 

bir düzenlemeye ilişkin herhangi bir öneri de yapılmadığı” belirtilmiştir.293 Gerçekten 

de bir anonim veya limited şirketin genel kurul kararlarındaki butlan durumunun 

“şirketin devamlılığı” ilkesine aykırı olarak menfaat dengesinin sağlanmasında zaman 

açısından bir önemin kalmadığı durumlarda bu durumu ileri sürmek TMK’daki 

dürüstlük ilkesi ile bağdaşmayacaktır.  

   Toplantı başkanının veya toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına 

sunulmak suretiyle finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi durumunda iki önemli 

durum ortaya çıkmaktadır. Bunlar, finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi ancak 

buna bağlı konuların ertelenmesi hakkında karar verilmemesi veya reddedilmesidir. Bu 

durumlarda azlık hakkı kısmen de olsa zedelenmekle birlikte menfaat dengesi “butlanla 

batıl olma” hukuksal yaptırımının ağır bir sonuç oluşturacağını gösterir. Bu durumda 

iptal edilebilirlik yaptırımı düşünülebilir. Ancak müzakerelerin reddinin kesin bir 

şekilde reddedilmesi ise butlan yaptırımını gerektirmelidir. Diğer bir durum da finansal 

tablolara bağlı konuların müzakeresinin ertelenerek, finansal tabloların müzakeresinin 

ertelenmesi talebinin reddedilmesi veya sürüncemede bırakılmasıdır. Bu durumda da 

butlana dair hüküm ve sonuçlardan bahsetmek mümkündür.  

 

                                                 
293 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1138.pdf, e.t.: 06/06/2020. 



129 

4.1.1.2.1. Şekil Yönünden Butlan 

Butlanla batıl olan genel kurul kararlarının belirlenmesinin hukukun tali 

kaynaklarından olan doktrin ve içtihata bırakıldığı butlan türü şekli butlandır.  Şekil 

yönünden butlanın belirlenmesinde tehdit ve tehlikelerden sakınma prensibi 

gözetilmelidir. Bu prensip şirketin işleyişi, butlan nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlike 

ve tehditler, butlanın ortaya çıkaracağı olası sonuç ve zararların gözetilmesini içerir.294 

Genel kurulun şirketin bir karar organı olduğu ve bu organın alacağı bazı kararların 

şirketin mevcut finansal ve hukuksal durumunu önemli düzeyde etkileyeceği sayısız 

durumlar ortaya çıkabilecektir.295 Her somut olayın paydaşların, sermayenin ve şirketin 

esaslı yapısına aykırılık teşkil etmesi hususlarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Şekil yönünden butlanda doktrin ve içtihada bırakılan butlan sebepleri ve kararlarda 

konu yönünden butlan sebeplerinin çizdiği sınır ve yol esas alınmalıdır. Tehdit ve 

tehlikelerden sakınma prensibi yorumun sınırlarının çizilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır.296  

 

4.1.1.2.2. Konu Yönünden Butlan 

Çerçevesi belirli ancak sınırlayıcı olmayan ve örneklerle kanun koyucu tarafından 

açıklanmış butlan ise konu yönünden butlandır. Konusuna göre butlan genel kurul 

kararları paysahipliği haklarını sınırlandıran veya kaldıran, sermayenin korunması 

prensibine aykırı olan, anonim şirketin esaslı yapısını bozan kararlardır. Bu kararların 

dışındakilerin tespitinde butlanın ikincilliği ilkesi uygulama alanı bulmaktadır. Butlanın 

ikincilliği az önce bahsedilen konu itibariyle batıl olan kararların dışındaki kararların 

mevcudiyetinde tatmin edici ve yeterli bir yaptırım oluşturma prensibini içerir. Eğer 

butlan sebebi hukuksal ve esasa dair yeterli ve tatmin edici değilse hukukun genel ilke 

ve hükümleine göre butlana karar verilmelidir.  

Kanun koyucu tarafından TTK m. 447/1’de belirtilen “özellikle” kelimesi ile 

örneklendirilen butlan halleri dışında şekil yönünden butlan durumu butlanın ikincilliği 

                                                 
294 Hans Schmid ve Diğerleri (Hrsg.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Art.  1–456 ZGB, 4.  
Aufl., Basel 2010, N 1, m. 7; Hans Michael Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage im 
schweizerischen Gesellschaftsrecht, Eine materiell- und prozessrechtliche Darstellung, Bern 1998, N 
1. 
295 Roland Truffer ve Diğerleri (Hrsg.), Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, Art.  530–964 
OR, 4.  Aufl., Basel 2012, N 4,  m. 706b. 
296 Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Band I: Einleitung und Personenrecht, 3. Abteilung: 
Die juristischen Personen, 2. Teilband: Die Vereine, Systematischer Teil und Art.  60–79 ZGB, Bern 
1990, N 92 vd., m. 75. 
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prensibine göre dikkate alınır. Konu yönünden nisbi olarak ortaya konulmuş butlan 

halleri İsviçre Borçlar Kanunu (İsviçre BK. m. 706b) ile aynı yönde bir düzenleme ile 

şu şekilde sayılmıştır: 

 

 Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan 

vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran genel 

kurul kararları,  

 Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen 

ölçü dışında sınırlandıran genel kurul kararları, 

 Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine 

aykırı olan genel kurul kararları (TTK m. 447/1).297 

 

Yönetim kurulu genel kurulun butlanına ilişkin dava açıldığı bilgisini ve duruşma 

gününü şirketin internet sistesine koyarak ilan etmekle yükümlüdür. Limited şirketlerde 

bu ilanı şirket müdürleri gerçekleştirir. Şirket muhtemel zararlara karşılık davacılardan 

teminat istenmesini mahkemeden talep etme hakkına sahiptir (TTK m. 448/3). 

Mahkeme bu talep üzerine gerekli görürse davacıların teminat vermesine karar verebilir. 

Bu teminatın miktar ve niteliğine mahkemece karar verilir. Genel kurul kararının şekil 

veya konu bağlamında butlanına karar verilmesi için dava açıldığında mahkeme 

yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini alarak davaya konu genel kurul kararının 

yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir (TTK m. 449/1). Butlan davasının 

kötüniyetle açılması durumunda davacılar şirketin uğradığı zararlardan dolayı 

müteselsilen sorumludurlar.298 Mahkeme bu durumun mevcudiyetini tespit ettiği 

takdirde şirketin uğradığı zararlara davacıları mahkum edebilir (TTK m. 451/1). 

Mahkeme genel kurulun butlanına karar verdiğinde ve kesinleştiğinde tüm pay sahipleri 

hakkında hüküm ve sonuçlarını doğurur. Yönetim kurulunca bu karar ticaret siciline 

tescil ettirilmek zorundadır. Diğer taraftan, aynı karar yönetim kurulunca internet 

sitesine konulmak zorundadır. Limited şirketlerde bu görev şirket müdürlerine aittir.   

  

                                                 
297 Madde gerekçesi TTK m. 391’in gerekçesine gönderme yapmaktadır. Bu göndermenin sebebi iptal 
edilebilirlik ile butlan arasındaki ayrımda izlenmesi gereken yöntemde sınırın çizilmesidir. Bkz., Hediye 
Bahar Sayın, Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında: Anonim Şirket Yönetim Kurulu 
Kararlarının Butlanı, Oniki Levha Yayıncılık 2015, s. 119. 
298 Hediye Bahar SAYIN, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Kişisel Haklarının Kurul Kararı ile İhlal Edilmesi 
ve İlgili Kararların Butlanı", Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 3, 2016, s. 202. 
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4.1.1.3. Genel Kurul Kararlarının İptali 

Genel kurul kararlarının iptali TTK m. 445 ve 446 ncı maddelerinde 

düzenlenmiştir.299 Anılan madde hükümlerine göre anonim şirket genel kurul 

toplantısında toplantıda hazır bulunarak karara olumsuz oy veren ve bu olumsuz oy 

şerhini veya karşı görüşünü tutanağa geçirten,  toplantıda hazır bulunup bulunmadığına, 

karşı görüş ve oy sunmuş olup olmadığına bakılmaksızın toplantıya çağrının usulsüz 

olduğu, gündemin ilanında gerekli koşulların sağlanmadığı, genel kurula yetkisiz 

katılmanın ve temsilin gerçekleştiği ve oy kullanıldığı, toplantıya katılım, temsil ve oy 

kullanma hakkının engellendiği ve tüm bu aykırılıkların kararın alınmasında etkili 

olduğunu iddia eden pay sahipleri iptal davası açmaya yetkilidirler (TTK m. 446/1).300 

Aynı şekilde yönetim kurulu, kararın icrası kendilerini etkileyecek yönetim kurulu 

üyeleri de genel kurulun iptalini isteyebilir. Yine, genel kurul kararlarının iptali ticaret 

siciline tescil ve TTSG’de ilana bağlı değildir. Yargıtay bir kararında tescil ve ilan 

edilmeyen genel kurul kararlarının geçersiz hale gelmeyeceğine hükmetmiştir.301  

İsviçre Borçlar Kanunu’nda genel kurul kararlarına itiraz/ iptal davası 

(Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen) İsviçre BK. m. 706 ve 706a 

hükümlerinde düzenlenmiştir.302 303 İsviçre BK. m. 706/1 hükmü gereğince şirket 

müdürleri ve pay sahipleri şirket aleyhine dava açarak kanunları veya esas sözleşmeyi 

ihlal eden genel kurul kararlarının iptalini dava yoluyla mahkemeden isteyebilirler. 

Genel kurul kararları özellikle pay sahiplerinin kanuna veya esas sözleşmeye aykırı 

                                                 
299 TTK m. 445 hükmü “İptal Sebepleri” başlığı altında düzenlenmiştir: “(1) 446 ncı maddede belirtilen 
kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul 
kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.” 
300 TTK m. 446 hükmü “İptal Davası Açabilecek Kişiler” başlığı altında düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Topaloğlu, Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Islah, s.641-
655 
301 T. 25/06/2018, E.  2016/10025,  K. 2018/4770. 
302 İsviçre BK. m. 706 hükmü “Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen” başlığı altında şu 
şekilde düzenlenmiştir: “1. Legitimation und Gründe  
1 Der Verwaltungsrat und jeder Aktionär können Beschlüsse der Generalversammlung, die gegen das 
Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Richter mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten. 
2 Anfechtbar sind insbesondere Beschlüsse, die 
1.unter Verletzung von Gesetz oder Statuten Rechte von Aktionären entziehen oder beschränken; 
2.in unsachlicher Weise Rechte von Aktionären entziehen oder beschränken; 
3.eine durch den Gesellschaftszweck nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung oder Benachteiligung der 
Aktionäre bewirken; 
4.die Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft ohne Zustimmung sämtlicher Aktionäre aufheben.” 
303 İsviçre BK. m. 706a hükmü “Verfahren” başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir:  
“1 Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei Monate nach der 
Generalversammlung angehoben wird. 
2 Ist der Verwaltungsrat Kläger, so bestellt der Richter einen Vertreter für die Gesellschaft.” 
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olarak haklarını ortadan kaldıran veya kısıtlayan, paydaşların haklarını uygun olmayan 

bir şekilde ortadan kaldıran veya kısıtlayan, şirket amaçlarına uygun olmayan pay 

sahiplerine eşit olmayan muamele veya dezavantajlı bir durum yaratan, tüm pay 

sahiplerinin rızası olmadan kâr payını ortadan kaldıran kararlar olması durumunda iptal 

davasına konu edilebilir (İsviçre BK. m. 706/ 2). Dürüstlük kurallarına aykırı olarak 

alınan kararlar da iptal edilebilecektir.304  

İptal veya butlana ilişkin verilen mahkeme kararları kesinleştiklerinde tüm pay 

sahipleri için hüküm ve sonuçlarını doğurur. Anonim şirketlerde yönetim kurulu limited 

şirketlerde ise müdürler kurulu bu kararın tescili için ticaret siciline başvurmak ve 

şirketin web sitesinde ilan etmek zorundadırlar (TTK m. 450/1).305 Butlan ve iptal 

davasını kötüniyetle açan davacılar bu dava sebebiyle şirketin uğradığı zararlardan 

müteselsilen sorumlu olurlar (TTK m. 451/1). 

Genel kurul kararlarının butlanı veya iptali davalarında mahkeme anonim 

şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler kurulunun görüşünü aldıktan 

sonra kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir (TTK m. 449/1). Geri 

bırakma kararı mahkemece verilecek nihai hükme kadar oluşabilecek olası zararlar 

nedeniyle verilir. Yönetim kurulunun görüşünün alınması gerekliliği ise şirketim 

mevcut durumu hakkında gerekli bilgilerin alınması nedeniyledir. Zira her şirketin genel 

kurulunca alınan kararların akıbeti şirketin finansal, hukuksal, ticari durumuna göre 

değişiklik gösterebilir. Genel kurul ile ilgili açılan bir iptal davasında genel kurulun 

uygulanması olası bir yönetim ataması ile kötü bir yönetime neden olabilir.  

 

4.2. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Reddine İlişkin Kararların 

Hükümsüzlüğü 

 Ret kararı aktif bir karardır ve toplantı başkanı ya da genel kurulca alınabilir. 

Toplantı başkanı ret kararını resen verebileceği gibi, erteleme talebini genel kurulun 

onayına sunarak da ret kararı alınabilir. Ret kararı, genel kurul tutanağına geçirilen 

olumsuz bir karardır. Bu karar çoğunlukla bir hakkın kullanımı, bir şeyin yerine 

getirilmesi taleplerine karşı verilir. Ancak, olumsuz yönde talepler için de ret kararı 

verilebilir. Buna örnek olarak finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesinin 

                                                 
304 Rauf Karasu, Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 
2015, s. 93. 
305 Anılan hüküm şu şekildedir: “Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, 
kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir 
suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.” 
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kabulüne dair toplantı başkanının kararına diğer ortakların itiraz ederek bu kararın geri 

alınmasını istemeleri sonucunda verilen ret kararı buna örnek verilebilir.   

 

4.2.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Reddine İlişkin Kararların 

Hükümsüzlüğü Halleri 

 Toplantı başkanı ya da genel kurulca alınacak azlığın finansal tabloların 

müzakeresinin ertelenmesi talebinin reddine dair kararlar durumun gerektirdiği ölçü ve 

şartlarda yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik yaptırımlarına tabidir.  

 

4.2.1.1. Yokluk 

 Genel kurulun kurucu unsurlarında gerçekleşecek bir sakatlık yokluk 

yaptırımına tabidir. Kanunda belirtilen usul ve şartlara uygun olmayan bir genel kurul 

yokluklukla maluldür. Şirket müdürü dışında bir kişinin yaptığı çağrı üzerine yapılan 

genel kurul, sirküler kararlar hariç olmak üzere ilan edilen toplantı yer ve saati dışında 

yapılan genel kurul kararları yok hükmündedir. Bu kararlarda alınan finansal tabloların 

onanması, ibra, seçim gibi kararlar ile ertelemeye dair kararlar da yok hükmündedir. Bu 

nedenle finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi kararı alınabilmesi için kanun 

tarafından öngörülen usul ve şartlara uygun bir genel kurul toplantısı olmalıdır.   

 

4.2.1.2. Butlan 

Hukuki işlem niteliğindeki genel kurul kararlarının butlanı, yasal geçerlilik 

şartlarını taşımaması nedeniyle işlemin başlangıcından itibaren hüküm ve sonuçlarını 

doğurmamasıdır. Butlanda işlemin kurucu unsuru bulunmakta, ancak geçerliliğini 

etkileyecek şartlar bulunmamaktadır.  

TTK m. 622/1’nin yaptığı atıf nedeniyle TTK m. 447 hükmü numerus clausus 

yani sınırlı sayı ilkesine göre düzenlenmemiştir. Tadadi olarak ortaya konulan hüküm, 

esasen yargı ve doktrin için önemli bir öngörü şekli düzenlemeyi amaçlamaktadır. 

Böylece anılan hükümde sayılan sebepler yargı ve doktrin için önemli öngörüler 

sağlayacaktır. Teknolojik ve dijital dönüşümler, pandemi ve olağanüstü durumlar 

nedeniyle gelişebilecek durumlar, siyasi, politik ve hukuksal değişimler sebeplerin 

genişlemesini ve farklılaşmasını gerektirebilir. Böyle bir durumda TTK m. 447 

gerekçesinde de belirtildiği üzere gelişen ticari hayatın karşısında ortaya çıkabilecek 

somut olaylardaki farklılıklar sebeplerin sınırlı sayı ilkesinin benimsenmemesini gerekli 
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kılmaktadır. Anılan gerekçede “tasarının bâtıl genel kurul kararlarını sınırlı sayı 

(numerus clausus) ile belirlemesinin doğru olmayacağı, bu şekilde bir düzenlemenin 

öngörülmesi durumunda bâtıl sayılabilecek bir çok genel kurul kararının hükmün 

dışında kalabileceği, bütün butlan hallerinin ve sebeplerinin kanunda gösterilmesi veya 

tanımlanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle de bâtıl kararların iki kategoriye 

ayrılmasının, şekil yönünden bâtıl genel kurul kararlarınının veya sebeplerinin 

belirlenmesinin içtihata ve öğretiye bırakılmasının, konu açısından bâtıl genel kurul 

kararlarına da -sınırlayıcı olmamakla birlikte, örnekler göstererek - kesin çizgilerle 

işaret etmenin en isabetli yol olacağı” belirtilmiştir.  

Aynı gerekçede “şekil yönünden geçersiz kararların saptanmasında tehlike ve 

tehditlerden sakınma ilkesine ağırlık verilerek mahkemelerin gerekli özeni 

gösterecekleri inancı ile bu sistemin benimsendiği, bu nedenle Kanunun 447 nci 

maddesinin genel kurulun özellikle bâtıl olan kararlarını kategoriler halinde 

gösterdiğini, hükümdeki, "özellikle" sözcüğünün geçersiz genel kurul kararlarının 

sadece maddede belirtilen kararlardan ibaret olmadığını, yani maddenin sınırlı sayı 

(numerus clausus) niteliği taşımadığını ifade ettiğini, hem "özellikle" sözcüğünün nispî 

bir sınırı ifade ettiği hem de seçilen karar kategorilerinin, kanun koyucunun konuya 

sakınarak ve ihtiyatla yaklaştığını ortaya koyduğunu, sakınmanın, hükmün içerdiği bir 

ilke olduğu, özellikle sözcüğünün ise bu sebeple sınırlayıcı bir işleve de sahip olduğu.” 

ortaya konulmuştur.306 Madde metnindeki “özellikle” kelimesi örnekleyici anlatımı 

içermekle birlikte sayılan sebeplerin somut olayın yorumlanmasında bir klavuz olarak 

öngörülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Böylece ortaya çıkabilecek olası butlan 

durumlarının tespitinde bu sebepler önemli bir yol göstericidir. 

 Finansal tabloların görüşüldüğü bir genel kurulda talebin reddi kurucu unsurları 

hukuksal zeminde tam olan bir genel kurul tarafından gerçekleştirilmiş, müzakerelerin 

ertelenmesi talebi azlık tarafından değil de kanunda tanımlanmış azlık oranının altında 

bir pay sahibi/ sahipleri tarafından yapılmışsa, bu durumda alınan ret kararı butlanla 

batıldır. Yine, toplantı başkanı tarafından yasal şartları oluşmasına rağmen azlığın 

müzakerenin ertelenmesi talebini reddetmesi veya sessiz kalması da butlan edilebilirlik 

yaptırımını ortaya çıkarır.  

Aynı şekilde, toplantı başkanı müzakereyi ret konusunu genel kurulun onayına 

sunması ve genel kurulun bu talebi reddetmesi durumunda butlan yaptırımından 

                                                 
306 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
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bahsetmek mümkündür. Eğer iptal edilebilirlik yaptırımı düşünülürse, finansal tablolara 

bağlı olan konular görüşülebilecek, temsilci atanabilecek, ibra onanabilecektir. Bu 

durumda finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesinden dolayı açılacak bir iptal 

davası sonulanıncaya kadar ortaya çıkan hukuksal işlemler hukusal zeminde kendini 

gösterecektir. Böylece azlığa tanınan hakların TTK m. 446’da belirtiken iptal davası 

açabilecek şirket ortaklarından bir farkı kalmayacaktır. Kaldı ki TTK m. 447/1 butlan 

hallerini de saymıştır. Azlık hakkı şirket ortağına aynı zamanda bilgi alma ve inceleme 

hakkı vermektedir. TTK m. 447/1-b hükmü TTK m. 420 ile ilişkilidir.     

 

4.2.1.2.1. Şekil Yönünden Butlan 

 Şekil yönünden butlan kanun koyucu tarafından butlana ilişkin belirlemenin 

takdir yetkisinin içtihat ve doktrine bırakıldığı bir butlan türüdür. Bu butlan türünde 

dikkat edilmesi gereken genel kurulun butlanına ilişkin belirlemelerde olası tehlike ve 

tehditlerin dikkate alınmasıdır. Genel kurulda alınan kararların, butlanın hüküm ve 

sonuçlarının şirketin sürekliliği ve ortaklık hakları bağlamında bir menfaat dengesi 

zeminine oturtulması gereklidir. Genel kurulun bir hukuksal işlem olduğu ve bu 

hukuksal işlemin kurucu unsuru bulunmasına rağmen geçerliliğini etkileyecek şartlar 

bulunmaması durumunun her somut olayda beklenen hukuksal ve finansal menfaat 

dengesini sağlamayacağı dikkate alınmalıdır.   

 

4.2.1.2.2. Konu Yönünden Butlan 

 Konu yönünden butlan kanun koyucu tarafından sayılan butlan türüdür. TTK m. 

447/1 konu yönünden butlana örnek verilebilir. Konu yönünden butlanın tespitinde 

kanun koyucunun açık iradesi belirlenmelidir. Finansal tablolar ve buna bağlı konuların 

müzakeresinin reddedilmesinin somut olaya göre TTK m. 447/1’de sayılan durumlara 

girip girmediği şüphe götürmeyecek şekilde belirlenmelidir. Bu nedenle, azlığın TTK 

m. 420’de belirtilen hakkının kullandırılmaması pay sahibinin bilgi alma ve inceleme 

hakkının tamamen sınırlandırılmasına yönelik bir işlemdir. Bu işlem toplantı başkanınca 

ya da genel kurulca gerçekleştirilebilir.  

 

4.2.1.3. Genel Kurul Kararlarının İptali 

 TTK m. 445 ve 446 ncı maddeleri genel kurulun iptalini düzenlemiştir. İptal 

Sebepleri kanun koyucu tarafından iki ana başlıkta ortaya konulmuştur. İlki kanun veya 
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esas sözleşme hükümlerine aykırılık, ikincisi ise dürüstlük kuralına aykırılıktır. Aşağıda 

belirtilen kişiler iptal davası açmaya yetkilidirler: 

 

 Anonim şirket genel kurul toplantısında toplantıda hazır bulunarak karara 

olumsuz oy veren ve bu olumsuz oy şerhini veya karşı görüşünü tutanağa 

geçirten pay sahipleri,   

 Toplantıda hazır bulunup bulunmadığına, karşı görüş ve oy sunmuş olup 

olmadığına bakılmaksızın toplantıya çağrının usulsüz olduğu, gündemin ilanında 

gerekli koşulların sağlanmadığı, genel kurula yetkisiz katılmanın ve temsilin 

gerçekleştiği ve oy kullanıldığı, toplantıya katılım, temsil ve oy kullanma 

hakkının engellendiği ve tüm bu aykırılıkların kararın alınmasında etkili 

olduğunu iddia eden pay sahipleri, 

 Kararın icrasından etkilenecek şirket müdürleri. 

 

 İptal veya butlana ilişkin verilen mahkeme kararları kesinleştiklerinde tüm pay 

sahipleri için hüküm ve sonuçlarını doğurur. Anonim şirketlerde yönetim kurulu limited 

şirketlerde ise müdürler kurulu bu kararın tescili için ticaret siciline başvurmak ve 

şirketin web sitesinde ilan etmek zorundadırlar (TTK m. 450/1).307 Butlan ve iptal 

davasını kötüniyetle açan davacılar bu dava sebebiyle şirketin uğradığı zararlardan 

müteselsilen sorumlu olurlar (TTK m. 451/1). 

Genel kurul kararlarının butlanı veya iptali davalarında mahkeme anonim 

şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler kurulunun görüşünü aldıktan 

sonra kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir (TTK m. 449/1). 

Genel kurul kararlarının uygulanması şirketin finansal açıdan denetim sorunlarına, 

dürüst resim ilkesine aykırı raporlara neden olabilir. Özellikle finansal verilerde ortaya 

çıkabilecek manipülatif işlemler şirketin özvarlığında kayıplara neden olur. Şirketin 

rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilirliği, yeni pazarlara giriş, likidite varlıkların 

artırılması, karlılığın ve verimliliğin yükseltilmesi, borçların yapılandırılması ve 

alacakların şirket varlıklarına kazandırılması genel kurul kararının uygulanmasına veya 

                                                 
307 Anılan hüküm şu şekildedir: “Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, 
kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir 
suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.” 
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uygulanmamasına bağlı olabilir.308 Bu durumu en iyi şirketin yönetim organı tayin 

edebilmelidir. Ancak kanun koyucunun bu amacına dayanarak yönetim organı yanında 

denetim organının görüşü de aranmalıdır. Zira denetim organı şirketin finansal 

tablolarını şeffaf bir şekilde rapor etmek durumunda olan önemli bir organdır.  

Geri bırakma kararı genel kurul kararının icrası ile ortaya çıkabilecek şirket 

faydası ve zararı ile geri bırakma kararının ortaya koyacağı olası faydalar arasındaki 

fark gözetilerek verilmelidir. Yönetim veya müdürler kurulundan alınacak görüş 

şirketin menfaati için yeterli olmayabilir. Bu nedenle genel kurul kararının esas amacı, 

kararın arkasında yatan gizli nedenler, uygulanması ile ilgili zorluklar, şirkete ve pay 

sahiplerine etkileri etraflıca incelenmelidir. 

TTK m. 446 ncı maddede öngörülen kişiler tarafından, karar tarihinden itibaren üç 

ay içinde, esas sözleşme veya kanun hükümlerine, özellikle dürüstlük kuralına aykırı 

olan genel kurul kararlarının iptaline dair, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesinde iptal davası açılabilir (TTK m. 445/1). Üç aylık süre hak 

düşürücü süredir (TTK m. 448/2). İsviçre BK. m. 706a/ 1 ile bu süre iki ay olarak 

hüküm altına alınmıştır. İsviçre Borçlar Kanunu’na göre genel kurulun iptali davasında 

dvacı yönetim kurulu/ şirket müdürü ise, hâkim şirket için bir temsilci atar (İsviçre BK. 

m.706a/ 2). Mahkeme bu hak düşürücü süre sona ermeden duruşmaya başlayamaz. 

Ayrıca başka iptal davaları varsa bu davalar birleştirilir (TTK m. 448/2).309 

Finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi konusunda toplantı başkanınca 

kanuni şartların sağlandığı durumlarda ertelemeye dair karar verilmesine rağmen genel 

kurulca reddine dair karar verilmesi, TTK m. 420’ye aykırı olup toplantı başkanının 

kararı geçerlidir. Genel kurul toplantı başkanının kanundan doğan yetkilerini 

kullanmasına dair işlemlerini kaldıramaz. Burada toplantı başkanı kanun tarafından 

belirlenmiş yetkiyi doğru bir şekilde kullandığı için butlan yaptırımı daha ağır neticeler 

doğuracağından, iptal edilebilirlik düşünülmelidir.  

Müzakerelerin ertelenmesi talebinin önce toplantı başkanı tarafından kabul edilip 

sonra reddedilmesi durumunda, yasal şartları haizse bu karar butlanla batıldır. Ancak, 

toplantı başkanı talebi önce reddetmiş sonra kabul etmişse ve yasal şartları haizse, bu 

durumda son karar geçerlidir.  
                                                 
308 Peter Forstmoser / Marcel Küchler, Schweizerische Aktienrechtsreform: Die Schlussrunde ist 
eingeläutet!, in: Jusletter 10. Februar 2020, s.22, https://www.forstmoser.ch/publications/articles/2020-
schluss.pdf, e.t.: 27/07/2020. 
309 “İlan, teminat ve kanun yolu” başlığı altında düzenlenmiş fıkra şu şekildedir: “İptal davasında üç aylık 
hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı 
takdirde davalar birleştirilerek görülür.” 
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4.3. Ticaret Siciline Tescil 

Ticaret siciline tescilde kural talep üzerine gerçekleştirilen sicile kayıt işlemidir 

(TTK m. 27/1). Mahkemeler, yetkili merciler, kanunda belirtilen yetkili makamlar ve 

ticaret sicili müdürlükleri tarafından resen gerçekleştirilecek tescil işlemleri bu ana 

kuralın istisnalarıdır. Ticaret Sicili Müdürlükleri TTK m. 32 ve Ticaret Sicili 

Yönetmeliği gereğince kanuni şartları tam olan tescil taleplerine istinaden kanun ve 

yönetmelikte belirtilen hususları tescil etmekle yükümlüdür.310 Ancak somut olaya göre 

sicil müdürü talebi kesin, kısmen, geçici tescil eder veya reddeder. Berzek, tescil 

türlerini ilgili makamın bildirmesi üzerine tescil, talep üzerine tescil, resen tescil olmak 

üzere üç şekilde açıklamaktadır.311  

 

4.3.1. Talebin Tescili (Kesin tescil) 

Talebin tescili, tescil talebinin kanuna uygunluk denetiminden sonra 

gerçekleştirilen kabul işlemidir.312 Kanunun, olguların hukuksal sonuçlarının tescile 

bağlaması bu tescilin kurucu etkisini ortaya koyar.313 Kesin tescil için olgunun kanunun 

emredici kurallarına bağlı olması gerekir. Kesin tescilde sicil müdürünün tescil işlemi 

için duraksamaya yer bırakmayacak açıklıkta bir hüküm ve olgu olmalıdır.    

Azlığın TTK m. 420/1 gereği erteleme hakkını kullanmasına rağmen genel 

kurulda ibra kararı alınması ve genel kurulun ertelenmemesi durumunda ticaret sicil 

müdürü tescil talebini reddetmelidir.314 Yine, finansal tablolar buna bağlı konular için 

müzakerelerin ertelenmesi talebi toplantı başkanı tarafından kabul edilmiş ve buna bağlı 

olmayan konular için erteleme kararı verilmemişse, tescile tabi olgular (kanun 

tarafından tescili emredilen olgular) sicil müdürü tarafından kesin olarak tescil 

edilmelidir. Ancak gelişen somut olaylar ve genel kurulun şekline göre ticaret sicili 

müdürü üç farklı işlem de tesis edebilir: talebin geçici tescili, talebin kısmen tescili, 

talebin reddi.  

                                                 
310 Fahri Özsungur, “Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1, İzmir 2014, s. 271. 
311 Ayşe Nur Berzek, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2008, s. 64 
vd. 
312 Özsungur, Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri, s. 277. Ayrıntılı bilgi için bkz., Arthur 
Meier-Hayoz/Peter Forstmoser/Rolf Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht: Mit neuem Firmen-
und künftigem Handelsregisterrecht und unter Einbezug der Aktienrechtsreform, 12. Auflage, 
Stämpfli Verlag, Bern 2018, s. 153 vd. 
313 Fahri Özsungur, “Ticaret Sicilinde Tescil ve İlanın Etkileri Sorunu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 2, Konya 2014, s. 135. 
314 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39 N 31, s. 1562. 
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4.3.2. Talebin Geçici Tescili 

Bir olgunun tescilinde sicil müdür veya yardımcısı tarafından duraksanıyor veya 

bu olgunun çözümü bir mahkeme kararına bağlı ise geçici tescil söz konusudur (TTK 

m. 32/4; TSY m. 40).315 Geçici tescil, sicil müdürünün bildirimi ve ilgililerin istemi 

halinde gerçekleştirilir.316 İlgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya 

taraflarla anlaştıklarını ispatlayamazlarsa bu tescil işlemi sicil müdürü tarafından resen 

silinir. Bu süre sicil müdürünün geçici tescili gerçekleştirdiği tarihten başlar. 

Mahkemenin geçici tescille ilgili verdiği kararın sonucuna göre sicil müdürünce işlem 

tesis edilir (TSY m. 26).  Geçici tescil sicil müdürüne tescil edilecek olgunun tescili 

hakkında yorum yapma yetkisi vermez.317  

TTK m. 420/2 gereğince azlığın erteleme talebinin ikinci kez yenilenmesi 

durumunda finansal tablolarla ilgili itiraz azlık tarafından tutanağa geçirilmiş ancak 

hesap vermesi gereken ilgililer dürüst hesap verme ölçüsü ilkelerine uygun olmayan bir 

cevap vermişse bu durumda sicil müdürünün yorum yapma yetkisi bulunmamaktadır. 

Zira, azlık bu durumda mahkemeye dava açma hakkına sahiptir ve somut olay olgunun 

sicil müdürü tarafından tescilinde kesin olarak duraksamaya neden olmaktadır. Çözümü 

mahkeme kararına bağlı bir olgu da gerçekleşebilir.318  Ancak somut olay, TTK m. 

446’da belirtilen kişiler tarafından, örneğin, çağrının usulüne göre yapılmadığı, 

gündemin gereği gibi ilan edilmediği, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişi ve 

temsilcilerin toplantıya katıldıkları ve oy kullandıkları, oy kullanmaya haksız olarak izin 

verilmediğini ileri süren pay sahiplerince TTK m. 445/1’de belirtilen iptal sebeplerine 

göre dava açmayı gerektiren bir olguyu içeriyorsa bu durumda sicil müdürü olguyu 

geçici olarak tescil etmelidir. Yine, kanun, esas sözleşme ve dürüstlük kuralına aykırılık 

iddialarına karşı karar tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılabilir. Genel kurulun 

iptaline yönelik bir dava açılmışsa olgu çözümü mahkeme kararına bağlı bir hale gelir. 

Bu durumda sicil müdürü geçici tescil işlemi gerçekleştirebilir.    

  

                                                 
315 Özsungur, Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri, s. 285. 
316 Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı, Ticari İşletme Hukuku, 9. Basım, Dora Yayınevi, Bursa 2013, s. 155-
159. Yazarlar ticaret sicilinde işlemlerin yapılışını, istem üzerine işlem, resen işlem ve işleme davet, ilgili 
makamın bildirmesi üzerine işlem ve hataların düzeltilmesi şeklinde bir ayrıma tabi tutmaktadırlar.   
317 İsviçre TSY m. 28; Michael Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 3. 
Auflage, Schulthess, Zürich 2016, s. 43.  
318 Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auflage, Stämpfli 
Verlag, Bern 2009, § 6 s. 17 ff. 
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4.3.3. Talebin Kısmen Tescili 

Ticaret siciline tescil edilecek olgular kanun ve yönetmelikte gösterilmiştir. Ancak 

olguların birbirinden bağımsız olmaları her zaman düşünülemez. Çoğu kez olgular 

birbirinden ayrılmaz bütün şeklinde ticaret sicili müdür veya yardımcıları önüne gelir. 

Böyle bir durumda tescili kanun veya Yönetmelikte öngörülen hususlar bu bütün olgu 

içinden seçilerek kısmi tescil işlemi gerçekleştirilir.319 Erteleme talebini içeren genel 

kurulda tamamen yeni adaylardan oluşan yönetim kurulu üyelerinin seçilebilmesi 

durumunda, finansal tablolara bağlı konular genel kurulda kabul edilmiş olsa bile tescil 

edilmez, bağlı olmayan konular ise (olgular) sicil müdürü tarafından tescil edilir. Bu 

tescil işlemi kısmi tescildir. Kısmi tescil işlemi “bütün olgular” ın bileşenlerinin 

bölünemez olduğu durumlarda gerçekleşir. Genel kurul tutanağı müzakereleri tescile 

tabi ve tabi olmayan olguların birleşiminden oluşur. Tescile tabi olguların bir kısmının 

tescili mümkünse kısmi tescil işlemi gerçekleştirilir.  

 

4.3.4. Talebin Reddi 

Tescil talebi gerçeği tam olarak yansımıyor, kanuni unsurları taşımıyor, üçüncü 

kişilerde yanlış bir izlenim yaratıyor, kamu düzenine aykırılık oluşturuyorsa, bu 

durumların herhangi biri veya tamamnının birarada gerçekleşmesi durumunda sicil 

müdür veya yardımcısı tarafından reddedilmesidir.320 Bu işlem olumsuz bir işlem olup, 

talebin kısmi veya kesin olarak karşılanmaması durumunda verilir. Pulaşlı, azlığın TTK 

m. 420/1’deki erteleme talep etme hakkını kullanmasına rağmen, genel kurulda ibra 

kararı alınması ve sicile tescil için başvurulması durumunda bu talebin sicil müdürü 

tarafından reddedilmesi gerektiğini haklı olarak savunmaktadır.321 Toplantı başkanı 

erteleme talebini genel kurulun onayına da sunamaz.322 Eğer toplantı başkanı erteleme 

talebini genel kurulun onayına sunmuş ve ilk erteleme talebi genel kurulca 

reddedilmişse ticaret sicili müdürü bu genel kurula dair tescil talebini de koşulları 

oluşmuşsa reddetmelidir. Bu şartlar finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi ile 

etkilenecek gündem maddeleri dışında bir gündem olmaması durumudur. Finansal 

tablolar ve buna bağlı konularla ilişkili olan konuların dışında bir gündem maddesi 

yoksa, erteleme talebi toplantı başkanı veya genel kurul tarafından reddedilmişse bu 

                                                 
319 Özsungur, Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri, s. 286. 
320 Özsungur, Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri, s. 278. 
321 Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, 39  N 31, s. 1562 
322 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku, Temel Esaslar, 4, Baskı, Karahan Kitabevi, Adana 2006, s. 259. 
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genel kuruldaki olgular sicil müdürü tarafından reddedilmelidir. Ayrıca sicil 

müdürünün, erteleme talebi hakkının kullanılmaması durumunda ertelemeye dair olgu 

hakkında nasıl bir yol izleyeceği de açık değildir.  

Azlığın bir talebi olmamasına rağmen finansal tabloların müzakeresi ve buna 

bağlı konuların ertelenmesine dair genel kurul kararı sicil müdürü önüne geldiğinde 

nasıl bir yol izleyecektir? Azlığın talebi, TTK m. 420’ye göre ertelemenin yapılabilmesi 

için azlık hakkına yönelik zorunlu bir şarttır. Ancak genel kurulun veya finansal 

tabloların müzakeresinin ertelenmesi kararı, azlık talebi olmaksızın genel kurul kararı 

ile de verilebilir. Buna engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Genel kurulun 

gerekçesinde TTK m. 420’yi göstermesi de ertelemeyi engellemeyecektir. Zira genel 

kurul, toplantıyı ortakların inceleme ve yönetim veya denetim organının hesap 

verebilmelerine olanak sağlamaları için toplantıyı her zaman erteleyebilir. Ayrıca genel 

kurul bu ertelemenin gerekçesi olarak TTK m. 514 vd. maddelerini (özellikle TTK m. 

515) gösterebilir. Bu ertelemenin azlık tarafından talep edilmediğini ileri sürerek genel 

kurulda alınan finansal tablolar ve buna bağlı olan konular dışındaki hususların tescili 

talebini sicil müdürü reddedemez. Böyle bir durumda somut olaya göre kısmi veya 

geçici tescil gerçekleştirilebilir.323 Bu kararın iptali TTK m. 446’da belirtilen kişilerce 

TTK m. 445’teki sebeplere göre dava konusu yapılabilir. Ancak bu kararlar TTK m. 

447’deki butlan şartlarını karşılıyorsa bu genel kurul kararları batıldır.     

  

4.3.5. Tescile İlişkin Başvurulacak Hukuksal Yollar 

 Ticaret sicili müdürlüklerinin işlemleri idari işlemlerdir. Ancak, Ticaret Sicili 

Yönetmeliği m. 39/1 ve TTK m. 34 gereğince tescile ilişkin itiraz mercii adli yargı 

olarak belirtilmiştir. Tescil, değişiklik ve silmeyle ilgili talep etmeye yetkili olan ilgililer 

sicil müdürlüğü tarafından verilen kararlara karşı, kendilerine tebliğden itibaren sekiz 

gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret 

mahkemesine itiraz edebilirler.  

İtiraz, kanun tarafından verilen bir yetkiyle bakanlık denetimi altında tutulan bir 

sicilin işlemine karşı gerçekleştirilir. Ticaret sicili müdür ya da yardımcısının 

yürüttükleri işlemler idari ve kamusal işlemlerdir. Tescil, şirketlerin ve ilgililerin 

hukuksal durumlarında bir yenilik doğurduğu için idari işlemlerdeki yenilik doğurucu 

özelliği tescil işlemleri için de geçerlidir. İdari sahaya dahil olan işlemlerine rağmen 
                                                 
323 Rino Siffert/Florian Zihler, Handelsregisterrecht Entwicklungen 2012, Stämpfli Verlag, Bern 2013, 
s. 56 vd. 
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ticaret sicili işlemleri, yargısal denetim anlamında itiraz yoluyla adli yargı denetimi 

altındadır. İtiraz kanun yolu özel hukuka ilişkin bir uyuşmazlığı tam olarak karşılamaz. 

İtirazda uyuşmazlık sicil müdürlüğü ile ilgililer arasındadır. Mahkemece verilecek karar 

ise tescilin emri ya da itirazın reddine yöneliktir. 

İtiraz Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 22’de sayılan ilgililer tarafından dilekçe ile 

mahkemeye başvurularak gerçekleştirilir. İtiraz mahkeme tarafından dosya üzerinden 

gerçekleştirilir ve karara bağlanır (TTK m. 34/2). Mahkeme menfaatleri zedelenen 

üçüncü kişilerin ve itiraz eden ilgilinin dinlenmesine karar verebilir. Usulüne uygun 

çağrıya rağmen üçüncü kişilerin ve itiraz edenin gelmemeleri halinde dinlenmelerinden 

vazgeçilerek dosya üzerinden karar verilir.  

 Kanun koyucu mahkemeye açılacak davalarda, itiraza konu sicil işlemleri ile 

ilgili bir ayrım yapmamıştır. Tescilin kısmi, kesin veya geçici tescil olması davaya konu 

olmasını engellemez. Geçici tescilde ilgililer mahkemeye, üç ay içinde bu tescilin kesin 

tescile dönüştürülmesi için istemde bulunurlar (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 40/1). 

Diğer taraftan mahkeme dosya üzerinden vereceği kararda tescilin gerekliliği kanısına 

varırsa tescilin yapılmasını sicil müdürlüğüne emreder. Dosya üzerinden tescilin 

gerekliliğine dair bir sonuç elde edilemezse, mahkeme tescile dair istemi reddeder. 

Mahkeme, idari yargıda olduğu gibi ticaret sicili müdür ya da yardımcılarının tescil 

ilgililerinin talepleri ile ilgili verdikleri ret, kısmi ret gibi kararların iptaline karar 

vermemelidir. Mahkeme, kararın dayandığı hukuksal temeli ve aykırılığı ortaya koyarak 

tescile hükmetmelidir. Mahkeme tarafından hükmedilen resen tescil emri, Ticaret Sicili 

Yönetmeliği m. 26/1 gereğince sicil müdürlüğünce resen tescil edilir. Mahkeme sicil 

müdürlüğünü resen tescil ile sorumlu tutmamışsa, tescil talebi başvuruya yetkili kişiler 

tarafından gerçekleştirilir.    
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SONUÇ 

Şirketler hukuku gelişen dünya ekonomisinde dijital ve teknolojik yeniliklerle 

önemli bir ivme kazanmıştır. Bu ivme Avrupa Ekonomik Topluluğu, uluslararası hukuk, 

OECD üyesi ülkeler bağlamında üye ülkelerin iç hukuklarında önemli değişimlere 

neden olmuştur. Bu değişimlerden biri kurumsallık ilkesidir. Bu ilke şirketin yabancı 

ortaklarının varlığının uluslararasılaşma ile birlikte önem kazanması sonucunda 

ortakların hesap sorma hakları ile azlık haklarına gerekli önemin verilmesi gerektiğini, 

şirketin sürekliliği ilkesinin benimsenmesi gerektiğini, finansal tabloların hazırlanması 

ve sunulmasında uluslararası bir ilke olan “dürüst ve adil görünüş” ilkelerini ülke iç 

hukuklarına kazandırmıştır. Bu sağlanan ilkelerle, ekonominin uluslararası dolaşımının 

hızlanması, ülke ekonomilerine olan güvenin artması hedeflenmektedir.  

6102 sayılı TTK, bu gelişmeler ışığında ortaya konularak 6762 sayılı TTK’nın 

gelişen teknoloji ve ekonomik gelişmelerin gerekliliklerine ilişkin eksiklerini gidermeye 

çalışmaktadır. Alman, İsviçre ve Fransız Ticaret Hukuku’na ilişkin gelişmeler ve 

hükümlerin Türk şirketler hukukunda önemli etkilerinin görüldüğü 6102 sayılı TTK, 

anonim şirket yapısının daha kurumsal ve somut olaylarda daha çözüm odaklı bir 

yaklaşım sergilemeye çalışmıştır. Kanun metinlerinin gerekçeleri incelendiğinde 

özellikle şirketlerin finansal konuları ve yönetim organının yıllık raporları ile ilgili 

şeffaflık ve dürüst hesap verme ilkelerinin benimsendiğini söylemek mümkündür.324 

Anonim ve limited şirketlerin hesap verilebilir bir finansal görünüşe sahip olması 6102 

sayılı TTK’nın temel amaçları arasındadır.  

Limited şirketlere getirilen hükümlerin özellikle genel kurul toplantıları, 

organsal yapı, finansal tablolar, denetim bağlamında anonim şirketlere ilişkin 

hükümlere atıfta bulunulmuş olması bu şirket yapısının anonim şirketin kurumsal 

yapısına yaklaştırılmaya çalışıldığını açıkça göstermektedir. Diğer taraftan genel kurul 

toplantılarında Bakanlık temsilcisine ilişkin hükümlerin hariç tutulması, şirketin anonim 

şirket türü kadar kurumsal ancak daha özgür bir genel kurul ile alternatif bir şirket türü 

oluşturulmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu alternatif şirket türünün gerekliliği, 

ulusal ve uluslararası ekonomide alternatif şirket türlerinin yatırımcı profiline uygun 

olmasını sağlamaktır. Yatırımcılar, ülkede gerçekleştirecekleri ihracat ve yatırıma 

ilişkin ekonomik eylemlerinde kurumsallık yanında işveren statüsüne benzer bir 

yapılanma da isteyebilmektedir. Anonim şirketlerde “işveren benzeri” statü yerine 
                                                 
324 6102 sayılı TTK Gerekçesi, 2005, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf, e.t.: 27/10/2020. 
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“şirketin kurumsal yapısının üstünlüğü” benimsenmektedir. Ancak limited şirketlerde 

ise ortakların şirket nezdindeki durumu “işveren benzeri” statüye yaklaşmaktadır. 

Özellikle Bakanlık temsilcisine dair hükümlerin limited şirketler için hariç tutuluyor 

olması bu statüye yaklaşıldığının bir göstergesidir. 

Şirketler hukukundaki değişimlerle birlikte gerçekleştirilen revizyonlar bazı 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Limited şirketlerde azlığın TTK m. 420 hükmüne 

bağlı olarak genel kurulun ertelenmesini talep etme haklarının olup olmadığı konusu 

önemlidir. Zira azlığın çağrı ve öneri hakkı, toplantıya çağrı, öneriler, gündem, genel 

kurul tutanağı, genel kurula yetkisiz katılma, hazırlık önlemleri, çağrısız genel kurul 

konularında anonim şirketlere atıf yapılırken TTK m. 420’nin uygulanmaması 

düşünülemez. Atfın gerçekleştirildiği birçok madde TTK m. 420’yi işaret etmektedir. 

Bunun yanında limited şirketler için getirilen düzenlemeler, Alman ve İsviçre 

hukukunun limited şirket ortaklarının inceleme ve hesap sorma haklarına vermiş olduğu 

ağırlıklı haklar azlık hakkına gerekli önemin verilmesi gerektiğini göstermektedir.  

TTK m.610/1 ve m. 644 yollamasında her ne kadar TTK m.420 yer almasa da 

TTK m.617/3 yollaması ile TTK m.413 hükmünün uygulanacağı, TTK m.413/3 

hükmünün ise “Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi 

yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır” hükmünü içerdiği, 

işbu hükmün açıkça TTK m.420/1 hükmünü bağladığı, kaldı ki TTK m.622/1 

yollamasıyla TTK m. 447 hükmüne göre  pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve 

denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran genel kurul 

kararlarının butlanla batıl olduğu, butlan ve iptal edilebilirlik konularında ise anonim 

şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği konusunun TTK m. 622 ile 

düzenlendiği, anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptalinin ise TTK m. 445, 

446’da ve butlanının TTK m. 447’de hüküm altına alındığı, böylece TTK m.420 

hükmünün limited şirketler için de uygulama alanı bulmasının  kanunun lafzına ve 

ruhuna uygun olacağı kanısına varılmıştır.  

Ayrıca, TTK m. 617/3’te «gündem» konusunda anonim şirketlere ilişkin 

hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanacağı açıkça 

hüküm altına alınmıştır. Anonim şirketlerde «gündem» ise TTK m. 413’te 

düzenlenmiştir. TTK m. 413/3 ise «Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve 

yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.» 

hükmünü amirdir. Finansal tabloların müzakeresi ise TTK m. 420’de düzenlenmiştir. 
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Böylece TTK m. 420 hükmünün limited şirkete de uygulanması gerektiği açıkça ortaya 

çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, TTK m. 420’nin limited şirketlere tartışmasız uygulanması 

gerektiği düşünülmektedir. Yine limited şirket genel kuruluna anonim şirket genel 

kuruluna benzer bir yapıda işlevsellik sağlanmalıdır. TTK m. 420’nin limited şirket için 

de uygulanması ile ilgili sonuca yönelik öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Genel kurul toplantıları toplantıya hazırlık, müzakerelere hazırlık, müzakereler 

ve karar aşamalarından oluşmaktadır. 

 Finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı konuların ertelenmesinde 

toplantı başkanı olarak karar vermeye yetkili kişi şirketin müdürüdür. Şirket 

sözleşmesi veya genel kurul kararı ile aksine bir düzenleme öngörülebilir.  

 Toplantı başkanı genel kurulun kararı ile belirlenebilir. 

 Şirket müdürleri birden fazla ise müdürler kurulu başkanı toplantı başkanı olarak 

görevi yürütebilir. 

 Ertelenen bir genel kurul yeniden ertelenebilir. Ancak ertelemenin kanun, azlık 

hakkı, şirketin sürekliliği ilkesi, dürüst resim ilkesine aykırı olmaması ve şirket 

alacaklılarının haklarını engellememesi gerekmektedir. 

 Üç ve daha fazla ertelemeye karar verilememelidir. Bu durumda TTK m. 614/3 

ve TTK m. 437/5 gereğince mahkemeden bilgi alma ve inceleme haklarının 

yerine getirilmesi talep edilebilir. Salgın hastalık, yasal zorunluluklar, 

olağanüstü ve zorunlu durumlar istisna teşkil etmelidir. 

 Limited şirketlerde toplantı nisabı göz ardı edildiğinden ortaklar toplantıya 

katılmamışlarsa, toplantı bir sonraki genel kurul için ertelenmelidir. Ancak bu 

erteleme finansal tabloların ertelenmesi sebebini içermemelidir. Çünkü toplantı 

başkanı müzakereleri başlatamamıştır.  

 Azlık erteleme talebini müzakereler öncesinde şirkete bildirmiş olabilir. Toplantı 

başkanı bu talebi aldığında müzakereyi ertelemelidir. Azlık erteleme talebini 

toplantı esnasında veya öncesinde yapabilir. Ancak genel kurulun onayına 

sunulmuş bir finansal tablo yoksa, müzakere öncesi sunulmuş bu talep bir 

hakkın kullanılması yönünden müstakbel bir hakkın kullanılmasını 

içereceğinden talebin finansal tablolar genel kurula sunulduktan sonra yapılması 

gerektiği şirket tarafından azlığa bildirilmelidir.  
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 Tek ortaklı limited şirketlerde TTK m. 623/1 gereğince tek ortağın şirket 

müdürü olma zorunluluğu nedeniyle tek ortak/müdür toplantının ertelendiğini 

tutanak altına alıp genel kurulu erteleyebilir. 

 Ertelemenin ikinci kez istenebilmesi için itiraza konu finansal tabloların tutanağa 

geçirtilmiş olması, tutanağa geçen bu konulara ilgililer tarafından dürüstlük 

ilkelerine uygun şekilde cevap verilmemiş olması gerekir. 

 Tek ortaklı ve aynı ortağın şirket müdürü olduğu şirketlerde alınacak kararlarda 

genel kurul gündeminin oluşturulması, oylamanın yapılması işlemlerinin tamamı 

düşünüldüğünde kaynağı tek ortaktan çıkan genel kurul kararlarının kendine özel 

bir hukuksal bir yapısı mevcuttur. Şirketin tek ortağı bulunduğunda ve aynı 

ortağın müdür olması (başka bir müdür veya temsilci atanmamış olması) 

durumunda finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi ancak şirket için 

atanmış bir denetçi olması durumunda düşünülebilir. Çünkü bu tek ortak 

kendisine ait işlemleri bu genel kurulda ibra da edemeyecektir.  

 Azlığın erteleme talebine rağmen toplantıya devam edilmesi, talebin toplantı 

başkanınca tamamen reddedilmesi, talebin genel kurulun onayına sunulması ve 

genel kurulca reddedilmesi veya sessiz kalınması durumlarında, somut olayın 

niteliğine göre bu hakkı sınırlandıran veya ortadan kaldıran nitelikteki, pay 

sahibinin bu finansal tablolar ve buna bağlı konulara dair bilgi alma, inceleme ve 

denetleme haklarını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandırmaya yönelik 

genel kurul kararlarının butlanla batıl olduğu düşünülmelidir. 

 Genel kurul kararları aktif bir kararın yanısıra sessiz kalmak, yok saymak 

şeklinde de gerçekleşebilir.   

 Azlık pay sahiplerinin toplantı başkanlığına erteleme taleplerine işaret eden 

talepleri de işleme konulmalıdır. “TTK m. 420’ye göre haklarımı talep 

ediyorum”, “finansal tabloları incelemek için bir ay süre istiyorum” gibi ifadeler 

de erteleme talebinin işleme alınması için yeterli olmalıdır. 

 Finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi ile etkilenecek gündem maddeleri 

de ertelenmelidir. Yönetim kurulu/müdürlerin seçiminin ertelenmeden 

etkilenecek gündem maddesi olup olmadığı, şirketin işleyişinde aksaklık ve 

“şirketin sürekliliği ilkesi”nin zedelenmesi bağlamında değerlendirilmelidir. 

Şirketin yönetim organının süresi bağlamında işlevsel açıdan bir sorunu varsa 

(örn. müdürlerin veya denetim kurulunun süresi bitmişse) ve yönetim veya 
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denetim organı adaylarının tamamı eski üyelerden farklı ve tamamen yeni 

adaylar içeriyorsa, bu durumda erteleme talep edilen genel kurulda seçime dair 

karar alınabilmelidir. Seçimi yapılacak üyelerin bir veya bir kısmı yeni olmakla 

birlikte, şirketin yönetim süresi bağlamında işlevsel açıdan bir sorunu yoksa, 

genel kurulda seçime ilişkin gündem maddesi görüşülmemelidir. 

 TTK m. 420/2’de belirtilen “dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri” iki koşulda 

değerlendirilmelidir:  

a) Finansal tabloların 6102 sayılı TTK’nın benimsemiş olduğu “dürüst ve 

adil görünüş (true and fair view) ilkesi”, diğer bir ifade ile TTK m. 

515/1’de düzenlemiş kanunun deyimi ile “dürüst resim ilkesi”ne uygun 

olarak hazırlanmış ve TMS’ye göre çıkartılmış olması, 

b) TTK m. 437/2 ile şirket ortaklarına tanınan bilgi alma ve inceleme 

hakkının, bilgiyi sağlayacak yönetim veya denetim organı tarafından 

dürüstlük ve hesap verme ilkeleri ile TTK m. 626/1’de hüküm altına 

alınan “özen ve bağlılık yükümü” bağlamında özenli ve gerçeğe uygun, 

TTK m. 627/1 bağlamında eşit işlem ilkesine göre sağlanması. 

 Toplantı başkanının azlık hakkının erteleme talebini görmezden gelmesi (pasif 

karar) ve genel kurulda bu yönde bir karar alınmaması azlığın hakkını ihlal edici 

nitelikte bir pasif eylem olarak görülmelidir. 

 Müzakerelerin ikinci kez ertelenebilmesi için iki şart birlikte gerçekleşmelidir:  

a) İkinci kez erteleme talebinin konusunu finansal tabloların itiraza uğrayan 

ve tutanağa geçmiş bulunan noktalarının oluşturması, 

b) İlgililer (şirketin yönetim veya denetim organı) tarafından dürüst hesap 

verme ölçüsü ilkeleri uyarınca bu noktalara cevap verilmemiş olması. 

 Azlığın TTK m. 420/1 gereği erteleme hakkını kullanmasına rağmen genel 

kurulda ibra kararı alınması ve genel kurulun ertelenmemesi durumunda ticaret 

sicil müdürü tescil talebini reddetmelidir. 

 Finansal tablolar buna bağlı konular için müzakerelerin ertelenmesi talebi 

toplantı başkanı tarafından kabul edilmiş ve buna bağlı olmayan konular için 

erteleme kararı verilmemişse, tescile tabi olgular (kanun tarafından tescili 

emredilen olgular) sicil müdürü tarafından kesin olarak tescil edilmelidir. 

 TTK m. 420/2 gereğince azlığın erteleme talebinin ikinci kez yenilenmesi 

durumunda finansal tablolarla ilgili itiraz azlık tarafından tutanağa geçirilmiş 
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ancak hesap vermesi gereken ilgililer dürüst hesap verme ölçüsü ilkelerine 

uygun olmayan bir cevap vermişse bu durumda sicil müdürünün yorum yapma 

yetkisi bulunmamaktadır. 

 TTK m. 446’da belirtilen kişiler tarafından, örneğin, çağrının usulüne göre 

yapılmadığı, gündemin gereği gibi ilan edilmediği, genel kurula katılma yetkisi 

bulunmayan kişi ve temsilcilerin toplantıya katıldıkları ve oy kullandıkları, oy 

kullanmaya haksız olarak izin verilmediğini ileri süren pay sahiplerince TTK m. 

445/1’de belirtilen iptal sebeplerine göre dava açmayı gerektiren bir olguyu 

içeriyorsa bu durumda sicil müdürü olguyu geçici olarak tescil etmelidir. 

 Genel kurulun iptaline yönelik bir dava açılmışsa olgu çözümü mahkeme 

kararına bağlı bir hale gelir. Bu durumda sicil müdürü geçici tescil işlemi 

gerçekleştirebilir. 

 Öngörülen hususlar bu bütün olgu içinden seçilerek kısmi tescil işlemi 

gerçekleştirilir. Erteleme talebini içeren genel kurulda tamamen yeni adaylardan 

oluşan yönetim kurulu üyelerinin seçilebilmesi durumunda, finansal tablolara 

bağlı konular genel kurulda kabul edilmiş olsa bile tescil edilmez, bağlı olmayan 

konular ise (olgular) sicil müdürü tarafından (kısmen) tescil edilir. 

 

Limited şirketlerin kurumsal yapılarının İsviçre, Fransız, Alman ve Avrupa 

Ekonomik Topluluğu yönergelerinden elde edilmiş kuralların iç hukuka aktarılması 

sonucunda elde edilecek yapının Türk hukuk sistemine uyumunu beklemek yerine, 

uygulamada ortaya çıkan sorunların ve Türk ticari yapısının gerekliliklerini ortaya 

koyacak bir yapının hukuk sistemine dâhil edilmesinin daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Genel kurulun finansal tabloların müzakeresi nedeniyle ertelenmesi 

kurallarının limited ve anonim şirketler için benzer şekilde yürütülmesi kazandırılmaya 

çalışılan kurumsal yapı ve olası sorunları çözümü açısından daha faydalı olacaktır. 
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