
PRATİK ÇALIŞMA  

 

OLAY 

(S) Anonim Ortaklığının esas sözleşmesinde “Genel kurul toplantılarında bir pay sahibi en fazla 

diğer beş pay sahibini temsil edebilir” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.  

Bu hükmün hukuka aykırı olduğuna inanan pay sahibi (C), yönetim kuruluna başvurarak, genel 

kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ve esas sözleşmenin değiştirilerek bu sınırlamanın 

kaldırılmasını istemiş, yönetim kurulu ise genel kurulun bir ay sonra olağan toplantısını 

yapacağını, bu nedenle (C)’nin önerisinin bu toplantının gündemine alınacağını bildirmiştir. (S) 

Anonim Ortaklığının esas sermayesi 50.000-TL olup (C)’nin sahibi bulunduğu payların toplam 

itibari değeri ise 5.000-TL’dir. 

Genel kurulun olağan toplantıya çağrılması hakkındaki görüşmeye beş yönetim kurulu 

üyesinden sadece ikisi katılmış ve gerekli ilanlar esas sözleşmede öngörülen gazetelerde 

yapılmıştır. 

Toplantı günü, kapıdaki görevlilere beş adet hamiline yazılı pay senedi ibraz eden (D), genel 

kurula alınmamıştır.  

Genel kurul toplantısında, (1) (C)’nin bilanço görüşmelerinin ertelenmesi istemi gündemde yer 

almadığı gerekçesiyle reddedilmiş; (2) Yaşlılığı nedeniyle artık görevini yapamayacağını ileri 

süren yönetim kurulu üyesi (Y1) azledilerek yerine bir diğer kişi seçilmiş; (3) Yönetim kurulu 

üyesi (Y2)’nin evlatlığı, (Y2)’nin ibrası lehinde oy kullanmış; (4) Bir pay üzerinde intifa 

hakkına sahip bulunan (İ), olağan toplantıda esas sözleşmenin değiştirilemeyeceği gerekçesiyle 

karara muhalif kalmış ve ancak muhalefetini toplantı tutanağına geçirmesi yönetim kurulu 

tarafından engellenmiştir. 

SORULAR 

1. (S) Anonim Ortaklığının esas sözleşmesindeki pay sahibinin temsili hususundaki hüküm 

geçerli midir? Gerekçeli olarak tartışınız. 

2. (S) Anonim Ortaklığının esas sözleşmesinde pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

bizzat katılmakla yükümlü oldukları öngörülebilir miydi? 

3. Olaysa (C)’nin genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteme hakkı var mıdır? 

Yönetim kurulunun verdiği cevap kabul edilebilir mi? 

4. Genel kurulun olağan toplantıya çağrılması hakkındaki görüşmeye beş yönetim kurulu 

üyesinden sadece ikisinin katılmış olduğu hususunu değerlendiriniz.  

5. Olayda genel kurul usulüne uygun bir biçimde toplantıya çağrılmış mıdır? Çağrılmamışsa 

bu durum alınan kararların geçerliliğini etkiler mi?  

6. Toplantıdan hemen önce görevlilere beş adet hamiline yazılı pay senedi ibraz eden (D)’nin 

toplantıya alınmaması hukuka uygun mudur?  

7. Toplantıya alınmış olduğu varsayımda, (D)’nin aslında pay sahibi olmayıp genel kurula 

sadece (Y2)’nin yerine ibra kararında oy kullanmak amacı ile geldiği ileri sürülebilir 

miydi? Bu durumda (D)’nin oy kullanmasına itiraz eden bir pay sahibinin ne yapması 

gerekir?  

8. (C)’nin bilanço görüşmelerinin ertelenmesine yönelik isteminin reddi yerinde midir? 

9. (Y1)’in yaşlılığı nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden azledilmesi hukuka uygun mudur? 

10. (Y2)’nin evlatlığının, ibra kararında (Y2) lehinde oy kullanması mümkün müdür? Bu 

kararda (Y2)’nin öz çocuğu oy kullanabilir miydi? İbra kararına yönelik olası bir iptal 

davasında kullanılan oyların sonuca etkili olmadığı savunması yapılabilir mi? 

11. (İ)’nin olağan genel kurul toplantısında esas sözleşmenin değiştirilemeyeceği şeklindeki 

görüşüne katılıyor musunuz? 

12. Olayda (İ)’nin iptal davası açma hakkı var mıdır? Yönetim kurulunun, muhalefetin toplantı 

tutanağına geçirtilmesini önlemiş olması bu hakkı etkiler mi? 

  


