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[1] GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (ÖZEL DENETÇİ 

ATANMASI) 

1 

 Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin bir davada kararın 
alındığı tarihte yürürlükte olan kanunun uygulanacağı – eTK 

döneminde özel denetçinin doğrudan genel kurul tarafından 
seçilebileceği – Genel kurulun azınlığın önerdiği kişiyi seç-
mek gibi bir zorunluluğunun bulunmadığı – Seçilen özel 
denetçinin taraflı olduğunu gösterir bir kanıt sunulmadığı 
takdirde seçim kararının objektif iyiniyet kurallarına aykırılı-
ğından da söz edilemeyeceği – Aynı zamanda yönetim kurulu 
üyesi olan bir pay sahibinin kendisine bilgi alma hakkının 
kullandırılmadığı yönündeki iddiasının inandırıcı olmadığı – 

Son on yıllık tüm kayıtların incelenmesine yönelik bir bilgi 
alma talebinin kanuna aykırı olduğu – Azlığın talebi üzerine 
ertelenen genel kurulun sadece bir aylık süreden sonra ya-

pılmasının kanuna aykırılık oluşturmayacağı – Azlığın talebi 

üzerine bilanço görüşmelerinin ertelenmesinin yönetim kuru-

lu üyeleri ile denetçinin seçimine engel oluşturmadığı 

 

[1.1] Hukukî Mütalâa 1 

[1.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 26 

 

[2] GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (ESAS SERMAYE-

NİN ARTIRILMASI) 

31 

 Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin bir davada kararın 
alındığı tarihte yürürlükte olan kanunun uygulanacağı – 

Azınlık konumunda olmayan pay sahiplerinin özel denetçi 
atanmasını talep edemeyecekleri – Son on yıllık tüm kayıtla-

rın incelenmesine yönelik bir bilgi alma talebinin kanuna 
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aykırı olduğu – Bir şirketin geçmiş dönemde zarar etmesinin 

otomatik olarak yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerinin 
sorumluluğunu gerektirmeyeceği – İhtiyaç duyulduğunda 
şirketin sermayesinin artırılabileceği 

[2.1] Hukukî Mütalâa 31 

[2.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 51 

 

[3] GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (KÂR PAYININ 

DAĞITIMI) 

55 

 Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin bir davada kararın 
alındığı tarihte yürürlükte olan kanunun uygulanacağı – eTK 

döneminde özel denetçinin doğrudan genel kurul tarafından 
seçilebileceği – Genel kurulun azınlığın önerdiği kişiyi seç-
mek gibi bir zorunluluğunun bulunmadığı – Seçilen özel 
denetçinin taraflı olduğunu gösterir bir kanıt sunulmadığı 
takdirde seçim kararının objektif iyiniyet kurallarına aykırılı-
ğından da söz edilemeyeceği – Aynı zamanda yönetim kurulu 
üyesi olan bir pay sahibinin kendisine bilgi alma hakkının 
kullandırılmadığı yönündeki iddiasının inandırıcı olmadığı – 

Son on yıllık tüm kayıtların incelenmesine yönelik bir bilgi 
alma talebinin kanuna aykırı olduğu – Azlığın talebi üzerine 
ertelenen genel kurulun sadece bir aylık süreden sonra ya-

pılmasının kanuna aykırılık oluşturmayacağı – Azlığın talebi 
üzerine bilanço görüşmelerinin ertelenmesinin yönetim kuru-

lu üyeleri ile denetçinin seçimine engel oluşturmadığı – Da-

ğıtım konusunda alınmış bir genel kurul kararı olmadıkça kâr 
payının bir alacak davasıyla talep edilemeyeceği – Yedek 

akçelere ayrılan geçmiş dönem kârlarının dağıtımı konusunda 
da pay sahibinin bir talep hakkının bulunmadığı 

 

[3.1] Hukukî Mütalâa 55 

[3.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 88 

 

[4]  GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (ESAS SERMAYE-

NİN ARTIRIMI) 

89 

 Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin bir davada kararın 
alındığı tarihte yürürlükte olan kanunun uygulanacağı – Bir 

anonim şirketin bilançosunun gerçeği yansıtmadığı yönünde-
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ki soyut iddianın dinlenemeyeceği – Kârın bir kısmının önce 
serbest yedek akçeye aktarılmasında ve ardından sermayeye 
eklenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı – 

Dağıtım konusunda alınmış bir genel kurul kararı olmadıkça 
kâr payının bir alacak davasıyla talep edilemeyeceği – Yargı-
tay’ın limited şirketler hakkında verdiği bazı kararlarının 

anonim şirket açısından emsal oluşturamayacağı – Sermaye-

ye eklenen yedek akçelerin kâr payı olarak dağıtılması tale-

binin sermayenin iadesi yasağı nedeniyle kabul edilemeyece-

ği – Kaldı ki yedek akçeye ayrılan geçmiş dönem kârlarının 
dağıtımı konusunda da pay sahibinin bir talep hakkının bu-

lunmadığı – Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan dava-

cıların şirketin işleri hakkında bilgi sahibi olmamalarının 
düşünülemeyeceği – Tamamı iç kaynaklardan karşılanan bir 
sermaye artırımının pay sahiplerine ek bir mali külfet yükle-

meyeceği – Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma 
ve rekabet yasağını kaldırma konusunda genel kurulun karar 
verme yetkisinin sınırları 

[4.1] Hukukî Mütalâa 89 

[4.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 122 

 

[5] GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (KÂR PAYININ 

DAĞITIMI) 

123 

 Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin bir davada kararın 
alındığı tarihte yürürlükte olan kanunun uygulanacağı – Bir 

anonim şirketin bilançosunun gerçeği yansıtmadığı yönünde-

ki soyut iddianın dinlenemeyeceği – Bilgi alma hakkının 
kullandırılmadığı iddiasının tek başına yönetim kurulu üyele-

ri ile denetçinin ibrasına engel oluşturmayacağı – Pay sahip-

lerine dağıtılan kârın yeterli olup olmadığının davalı şirketin 
somut hukuki ve mali durumuna bakılarak tespit edilebilece-

ği – Dağıtım konusunda alınmış bir genel kurul kararı olma-

dıkça kâr payının bir alacak davasıyla talep edilemeyeceği –
Yedek akçelere ayrılan geçmiş dönem kârlarının dağıtımı 
konusunda da pay sahibinin bir talep hakkının bulunmadığı – 

Nihayet kâr payı hakkının sınırsız olmadığı ve özellikle şir-
ketin bağlı malvarlığını aşan tüm aktiflerinin pay sahiplerine 
dağıtılması anlamına gelmediği 

 

[5.1] Hukukî Mütalâa 123 
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[5.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 147 

 

[6] ÖZEL DENETÇİ ATANMASI 148 

 Aynı döneme ilişkin olarak birbirini takip eden iki genel 
kurul toplantısında da özel denetçi atanması talebinin dile 
getirilmesi – İlk talebin kabulü hâlinde ikinci talebin reddedi-

lebileceği – Azınlık tarafından açılan özel denetçi atanmasına 
yönelik bir davada ikinci talebin reddi kararına karşı açılan 
iptal davasının bekletici mesele yapılmasına gerek olmadığı; 
buna karşılık genel kurulda özel denetçi atanmasına yönelik 
ilk karara karşı açılan iptal davasının bekletici mesele yapıl-
masının zorunlu olduğu – Özel denetçi atanması talebinde 
bulunulabilmesi için öncelikle bilgi alma veya inceleme hak-

kının kullanılması gerektiği – Özel denetim ile bilgi alma 
veya inceleme konularının “özdeş” olmasının zorunlu bulun-

duğu – Özel denetim talebinin kabul edilmesi için özel dene-

timin pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması 
– Özel denetime konu oluşturacak hususlarının “belirli” ol-

ması, bir başka deyişle somut olayları kapsaması zorunluluğu 
– Özel denetim aracılığıyla anonim ortaklık iş ve işlemlerinin 

yerindelik veya amaca uygunluk denetiminin yapılamayacağı 
– Bu bağlamda anonim ortaklığın tüm hesaplarının ve yazış-
malarının özel denetime konu oluşturamayacağı – Nihayet 

mahkemece özel denetime karar verilebilmesi için ayrıca 
şirket veya pay sahiplerinin bir zarara uğradıklarının da ikna 
edici bir şekilde ortaya konulmasının zorunlu olduğu 

 

[6.1] Hukukî Mütalâa 148 

[6.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 178 

 

[7] BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 182 

 Bağımsız denetçi olabilme engellerinin TK 400’de toplam 
sekiz bent hâlinde sayıldığı – Bunlardan birinin kapsamına 

giren kişinin bağımsız denetçi olarak görevlendirilemeyeceği 
– Ancak engellerden birinin varlığını iddia eden kişinin bunu 
ispat etmekle de yükümlü olduğu – TK 400/1-(e) hükmü 
anlamında bir engelden söz edilebilmesi için denetçinin, ilgili 
şirketin doğrudan muhasebe uygulamalarına etki etmesinin 
şart olduğu – Denetçi olarak seçilen şirketin ortaklarından 
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birinin eTK döneminde denetçi olarak görev yapmasının TK 
400 anlamında bir engel sayılamayacağı – Dolayısıyla yorum 

yoluyla yeni bir denetçi olabilme engeli yaratılamayacağı – 

Denetçilik için öngörülen sürelerin hesabında ihtiyari bağım-

sız denetim hizmetinin dikkate alınamayacağı – Bağımsızlık 
ve tarafsızlık ile ilgili iddiaların da kanıtlanmasının zorunlu 
olduğu 

[7.1] Hukukî Mütalâa 182 

[7.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 208 

 

[8] ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI 210 

 Sermaye artırımı yapılmasının mali zorunluluktan kaynak-

landığının açık olduğu bir uyuşmazlıkta artık azınlığın zarara 
uğratılmasından ve bu nedenle sermaye artırımının afaki 
iyiniyet kurallarına aykırı olmasından söz edilemeyeceği – 

Bu değerlendirme yapılırken azınlık pay sahiplerinin rüçhan 
haklarını kullanmaları olasılığında ödemek zorunda kalacak-

ları (cüz’i) miktarın da dikkate alınması gerektiği – Kulla-

nılmayan rüçhan haklarına karşılık gelen payları gerçek kişi 
ortakların iştirak ettiği hâkim şirketin taahhüt etmesi karşı-
sında (dolaylı) pay oranlarında da bir değişiklik meydana 

gelmeyeceği – Sermayeye ihtiyaç duyan bir anonim ortaklı-
ğın elde edilen kârı dağıtmayıp şirket bünyesinde muhafaza 

etmesinin hukuka aykırı sayılamayacağı – TK 462/3 uyarınca 
dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılabilmesi için serma-

yeye ilave edilmesi zorunlu kılınan iç kaynakların sadece 

fonlardan ibaret olduğu, dolayısıyla bu hâlde yedek akçelerin 
sermayeye eklenmesinin zorunlu olmadığı 

 

[8.1] Hukukî Mütalâa 210 

[8.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 225 

[8.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 232 

 

[9] YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI / 

(ŞİRKETİN ÖNEMLİ MİKTARDA MALVARLIĞININ DEVRİ) 

234 

 Somut uyuşmazlığa konu sözleşme eTK döneminde akdedil-
diği için uyuşmazlık hakkında da eTK hükümlerinin uygula-

ma alanı bulacağı – Bu dönemde aktif hâldeki bir anonim 
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şirketin malvarlığının toptan satılması konusunda yönetim 
kurulunun yetkisini sınırlandıran bir düzenlemenin bulunma-

dığı – Ne var ki tasfiyeye ilişkin düzenlemeden hareketle 

Yargıtay tarafından benimsenen uygulama kapsamında (sa-

dece) şirketin yegâne veya faaliyeti bakımından hayati önemi 
haiz malvarlığı unsurlarının satışı için genel kurul kararının 
arandığı – Somut uyuşmazlığa konu “hasılat/gelir paylaşımlı 
inşaat sözleşmesi” uyarınca bir malvarlığı devri söz konusu 
olmadığı gibi, sözleşmeye konu taşınmazın da şirketin 
“yegâne” veya faaliyeti için “hayati önemi haiz” bir malvar-

lığı olmadığı – Bu nedenlerle Yargıtay uygulaması kapsa-

mında aranan bir genel kurul kararına kesinlikle ihtiyaç du-

yulmayacağı – Bir an için Yargıtay içtihadının somut uyuş-
mazlıkta uygulama alanı bulacağı kabul edilse dahi, yetkisiz 
temsil hükümleri kapsamında genel kurulun yapılan işleme 
sonradan onay verebileceği 

[9.1] Hukukî Mütalâa 234 

[9.2] Ek Hukukî Mütalâa 250 

[9.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 265 

 

[10] GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (ESAS SERMAYE-

NİN ARTIRIMI) 

266 

 İlk erteleme talebinde herhangi bir gerekçe göstermeyen 
azınlığın artık ikinci kez bilançonun görüşülmesinin ertelen-

mesi talebinde bulunamayacağı – Bir aylık sürenin azınlık 
yararına öngörülmesi nedeniyle genel kurulun bu süre geçtik-

ten sonra yapılmasının bir iptal sebebi oluşturmayacağı – 

Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev alan bir kişinin 
finansal tabloların gerçeği yansıtmadığı veya bilgi alma hak-

kının kısıtlandığı iddiasının samimi olamayacağı – Pay sahip-

leri tarafından genel kurulda dile getirilen sorumluluk davası 
açılması talebinin yönetim kurulu üyelerinin ibralarına engel 
oluşturmayacağı – Anonim şirketin ihtiyaç doğrultusunda 
esas sermayesini her zaman artırabileceği – Tamamı iç kay-

naklardan karşılanan bir esas sermaye artırımının pay sahip-

lerinin esas sermayeye katılım oranlarını değiştirmeyeceği 
gibi, onlara ek bir mali külfet de yüklemeyeceği – Dağıtım 
konusunda alınmış bir genel kurul kararı olmadıkça kâr payı-
nın bir alacak davasıyla talep edilemeyeceği – Yargıtay’ın 
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limited şirketler hakkında verdiği bazı kararlarının anonim 
şirket açısından emsal oluşturamayacağı – İlgili yıllarda elde 

edilen dağıtılabilir kârdan bile, diğer kısmı serbest yedek 
akçelerden karşılanmak üzere, daha fazla kâr payı dağıtılması 
olasılığında artık dağıtım kararının iyiniyet kurallarına aykırı-
lığından da söz edilemeyeceği 

[10.1] Hukukî Mütalâa 266 

[10.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 303 

 

[11] ÖZEL DENETİMİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ 307 

 Genel kurul tarafından özel denetim kararı alınması olasılı-
ğında her bir pay sahibinin yanı sıra bizzat şirketin de özel 
denetçi atanması amacıyla mahkemeye başvurabileceği – 

Özel denetimin kapsamı konusunda pay sahipleri ve/veya 
şirket arasında görüş ayrılığı bulunması hâlinde denetimin 

kapsamının mahkeme tarafından belirleneceği – Özel dene-

time konu oluşturan olgu, işlem veya olayın “belirli” olması-
nın zorunlu olduğu – Özel denetim kapsamında yerindelik, 
amaca veya hukuka uygunluk denetimi yapılamayacağı – 

Özel denetim konusu olarak gündeme getirilen hususun ön-

ceden bilgi alma veya inceleme hakkına konu oluşturmasının 
da zorunlu bulunduğu – Bu sınırları aşan özel denetim talebi-

nin mahkeme tarafında da reddedilmesi gerektiği 

 

[11.1] Hukukî Mütalâa 307 

[11.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 344 
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