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TİCARET HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI
1 

(02.05.2017 - ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) 

 

Kısmen yabancı sermayeli ve halka açık olmayan bir şirket olan (X) AŞ’nin ana 
sözleşmesine göre: 

(1) Paylar (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmış ve esas sermayenin % 51’ini 
temsil eden (B) grubu paylar tamamen yabancı ortaklar tarafından taahhüt edilmiştir. 

(2) Şirket yönetim kurulu beş üyeden oluşacak, bunların ikisi (A) üçü ise (B) 
grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. 

(3) Ana sözleşmenin değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin % 60’ını 
temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir. 

Kuruluştan sonra yabancı ortaklardan (Y) esas sermayenin % 32’sine karşılık 
gelen paylarını yerli ortaklardan (V)’ye devretmiş, böylece şirketteki yabancı ortakla-
rın tüm paylarının oranı % 19’a inmiştir. 

Şirketin 01.03.2016 tarihinde tüm pay sahiplerinin katılımı ile yapılan genel kurul 
toplantısında özellikle; 

(a) ana sözleşmenin toplantı ve karar yetersayısına ve yönetim kurulunun olu-
şumuna ilişkin yukarıda anılan hükümlerinin kaldırılmasına, 

(b) yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ve bu kişilerin TK 395 ve 396 hükümleri 
kapsamında izinli sayılmalarına, 

(c) ve ana sözleşmenin yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin yeni şekli doğrul-
tusunda herhangi bir pay grubuna aday gösterme imkânı tanınmaksızın yeni yönetim 
kurulu üyelerinin seçilmesine 

yerli ortakların olumlu oylarına karşılık yabancı ortakların olumsuz oylarıyla karar ve-
rilmiştir. 

Bu kararlara karşı yabancı ortaklar aşağıdaki gerekçelerle bir iptal davası aç-
mışlardır. 

(1) Genel kurul toplantısına çağrı, yabancı gerçek kişi ortağın önceki hazır bu-
lunanlar listesinde gösterilen değil, başka bir adresine yapılmıştır. Bu nedenle geçerli 
bir çağrıdan söz edilemeyecektir. 

(2) Yerli ortaklara ait payların tamamının olumlu oyu ile alınan ibra kararında 
yönetim kurulu üyeleri de oy kullanmıştır. Geriye kalan tek bir yerli ortağa ait olup 
esas sermayenin % 15’ini temsil eden oylar ise gerekli yetersayıyı sağlamamaktadır. 

(3) Kendilerine verilen izne ilişkin kararlarda da yönetim kurulu üyeleri oy kul-
lanmışlardır. 

(4) Ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar (B) grubu pay sahiplerince onay-
lanmadığı için, bunların infazına olanak yoktur; infaz edilmişlerse de iptal edilmeleri 
gerekir. 
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(5) Nihayet bu açıklamalar kapsamında yeni yönetim kurulunun seçimine ilişkin 
karar da geçersizdir ve şirket organsız kalmıştır. 

 

SORULAR 

1. Şirket paylarının (A) ve (B) grubu şeklinde ikiye ayrılması ve bu paylara aday 
önerme hakkı tanınmasının anlamı nedir? 

2. (B) grubu paylardan esas sermayeye göre % 32’lik bölümünün sonradan yerli 
ortağa devredilmiş olmasının yapılacak nitelendirmeye bir etkisi olur mu? 

3. Toplantıya çağrının pay sahibinin bir önceki hazır bulunanlar listesinde göste-
rilen değil de şirket tarafından herhangi bir şekilde öğrenilen son adresine yapılması 
yerinde midir? 

4. Ortağa iadeli taahhütlü mektup ile yapılan çağrının kanuna uygun olmadığı 
kabul edildiği takdirde bunun hukukî sonucu ne olacaktır? 

5. Somut olayda geçerli bir ibra kararının varlığından söz edilebilir mi? 

6. Yönetim kurulu üyelerinin, kendilerine TK 395 ve 396’da öngörülen izinlerin 
verilmesine ilişkin genel kurul kararında oy kullanması mümkün müdür? 

7. İmtiyazlı pay sahiplerinin onay kararı almamaları, ana sözleşme değişikliğine 
ilişkin kararın geçerliliğini etkiler mi? 

8. Yönetim kurulunun seçimine ilişkin kararda bir hukuka aykırılık var mıdır? 


