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Bu çalışmanın konusunu, Türk Ticaret Kanunu’nun 208. maddesi ile Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenen; farklı hukuk sistemlerinde genellikle 

squeeze-out ya da freeze-out olarak anılan hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı 

oluşturmaktadır. Anılan hükümlerde düzenlenen çıkarma haklarının kullanılma şartları 

ve usulü tamamen farklı olsa da her iki hak da aynı kuramsal temele dayanmaktadır. 

Klasik anlamdaki çıkarma düzenlemelerinin kuramsal temelinde yer alan haklı sebep 

olgusundan farklı olarak, squeeze-out düzenlemelerinin temelinde hâkimiyet olgusu yer 

almaktadır. Bu anlamda squeeze-out hakkı, şirkette nitelikli bir sermaye ve/veya oy 

çoğunluğunu temsil eden paylara sahip olan hâkim pay sahibine tanınmış olup, -kural 

olarak- herhangi bir haklı sebep şartının gerçekleşmesi aranmadan kullanılabilen bir 

çıkarma hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakkı kullanabilecek olan hâkim pay sahibi, 

kanunda öngörülen kullanım usulüne göre, âdil bir bedel karşılığında, ya azınlığın sahip 

olduğu payların mülkiyetinin kendisine geçirilmesini ya da azınlığın paylarının itfa edilip 

onun bu şekilde şirketten çıkarılmasını talep edebilmektedir. 

Klasik anlamdaki çıkarma düzenlemelerinin hizmet ettiği amaçtan farklı olarak, 

squeeze-out düzenlemeleri, hâkim pay sahibinin, ortağı olduğu şirkette kurumsal 

nitelikteki birtakım amaçları gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Konzernleşme ve 

tek elden yönetimi kolaylaştırmak, alenî pay alım tekliflerini ve birleşmeleri cazip kılmak, 

şirketi borsa kotundan çıkarmak ve/veya halka kapatmak, şirketi tek pay sahipli bir 

yapıya kavuşturmak, azınlığın yarattığı masrafları/riskleri azaltmak/ortadan kaldırmak 

olarak sayılabilecek olan söz konusu kurumsal amaçların ortak paydasında, şirketin daha 

etkin bir şekilde yönetilmesi amacı bulunmaktadır. Kurumsal nitelikteki bu amaçlar 

doğrultusunda squeeze-out hakkı; pek çok hukuk sisteminde birleşme hukuku, şirketler 

topluluğu hukuku ve şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk (takeover hukuku) alanlarının 

biri ya da birkaçı içerisinde düzenlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, bu çalışmada TTK 208 ve SerPK 27’de 

düzenlenen iki farklı squeeze-out türü inceleme konusu yapılmaktadır. Ticaret 

şirketlerinin birleşmesine ilişkin hükümler kapsamında TTK 141/2’de düzenlenen ve 

yabancı hukuklarda squeeze-out merger, freeze-out merger ya da cash-out merger olarak 
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anılan squeeze-out türü ise tezimizin kapsamı dışında tutulmuş olup, bu hususta yalnızca 

karşılaştırmalı hukukta yer alan bazı düzenlemelere genel olarak işaret edilmiştir. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü, şirketten 

çıkarmaya ilişkin teorik açıklamaları konu almaktadır. Bu açıklamaların yapılması, 

squeeze-out’un şirketten çıkarma sistemi içerisindeki yeri ve dayandığı kuramsal temelin 

anlaşılması bakımından gereklidir. Ayrıca öğretide TTK 208’e ilişkin olarak yapılan bazı 

değerlendirmelerde, söz konusu hakkın “satım sözleşmesi kuran bir hak” olduğu görüşü 

savunulduğu için tezimizin birinci bölümde özellikle çıkarma hakkının karakteristik 

özelliklerine yer verilmesi, hukukî nitelendirmenin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 

için gerekli olmuştur.  

İkinci bölümde, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının kavramsal çerçevesi, 

tarihsel gelişimi ve hakkın düzenlenmesinin altında yatan sebeplere yer verilmektedir. Bu 

bölüm, kimi zaman birbiri yerine kullanılan, kimi zaman da farklı anlamlara gelecek 

şekilde kullanılan squeeze-out ve freeze-out terimlerinin açıklığa kavuşturulması ile 

başlamakta; daha sonra hâkimiyete dayalı çıkarma hakkının, Amerikan hukuku ile Kıta 

Avrupası hukukunda ne şekilde ortaya çıktığı meselesine eğilmektedir. Bu bölümde son 

olarak, yukarıda sözünü etmiş olduğumuz kurumsal amaçların ne olduğuna açıklık 

getirilmekte; bu bağlamda hakkın kanun koyucu tarafından düzenlenmesinin altında 

yatan düşünceye yer verilmektedir.  

Üçüncü bölüm karşılaştırmalı hukuktaki squeeze-out düzenlemelerine ayrılmıştır. 

Bu bölümde Kıta Avrupası hukukuna dâhil olan Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin 

hukuk sistemlerinin yanı sıra squeeze-out/freeze-out alanında çok sayıda içtihadın ve 

bilimsel çalışmanın bulunduğu Amerikan hukukuna da yer verilmiştir. Amerikan 

hukukunda squeeze-out/freeze-out, esas olarak birleşme ve takeover işlemiyle birlikte 

gündeme geliyor olsa da bu sistemin özel olarak incelenmesi gerekli görülmüştür. Zira 

Amerikan içtihat hukukunun gelişimi, hâkim pay sahibi ile azınlık arasında tesis edilmeye 

çalışılan dengenin zaman içinde nasıl sağlandığını ve âdil değer kavramına nasıl bir anlam 

atfedildiğini göstermekte; bu anlamda müessesenin kuramsal temelini tüm açıklığıyla 

ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde, TTK 208 ve SerPK 27’de düzenlenen çıkarma 

haklarının kullanılabilmesi için gerekli olan şartlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, TTK 208 

özelinde ilk olarak, söz konusu hakkın şirketler topluluğu ilişkisi dışında kullanılıp 

kullanılamayacağı sorununa yer verilmiştir. Bu sorunu takiben, çıkarma hakkının hangi 

şirket türlerinde kullanılabileceği, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibinin 
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hukukî formu, hâkim pay sahibinin sahip olması gereken pay oranı ve bu oranın 

hesaplanması ile TTK 208’in atipik bir squeeze-out düzenlemesi olmasına yol açan “haklı 

sebep” şartına ilişkin meseleler incelenmiştir. Yine bu bölümde SerPK 27’de düzenlenen 

çıkarma hakkını kullanabileceği şirket türleri, hükmün uygulama alanına ilişkin olarak II-

27.3 sayılı Tebliğ ile öngörülmüş olan bazı hususlar, çıkarma hakkının pay alım 

teklifleriyle olan bağlantısı, hakkı kullanacak olan hâkim pay sahibinin sahip olması 

gereken pay miktarı ve bunun hesaplanması konularına yer verilmiştir. 

Çalışmanın son bölümü ise çıkarma hakkının kullanım usulü ve hakkın 

kullanılmasının doğurduğu hukukî sonuçları konu almaktadır. Bu bölümde hakkın 

kullanım usulüne ilişkin farklı sistemler incelendikten sonra, TTK 208 ve SerPK 27’deki 

hakların kullanım usullerine yer verilmektedir. Bu kapsamda özellikle, TTK 208’de 

düzenlenen hakkın mahkeme aracılığıyla kullanılmasının gerekli olup olmadığı meselesi 

üzerinde durulmaktadır. Bu açıklamaları takiben, çıkarmanın ortaya çıkardığı hukukî 

sonuçlar açıklanarak çalışmamız tamamlanmaktadır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

ŞİRKETTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE 

§ 1.   Ş irketten Ayrılma ve Çıkarma Kavramları   

I. Ayrılma Kavramı  

Şirketler hukukunda “ayrılma” kavramı, kimi zaman ortağın şirketten iradî olarak 

ayrılması anlamına gelen “çıkma” kavramını ifade etmek üzere kullanılıyor olsa da1, bir 

üst kavram olarak ele alındığında bu kavram sadece çıkmayı değil, çıkar(ıl)mayı ve 

ortaklık (üyelik, pay sahipliği) ilişkisinin2  sona ermesine yol açan diğer durumları da 

içine alan bir anlamı ihtiva etmektedir. Genel bir tanım vermek gerekirse, ayrılma, 

şirketin varlığını sürdürmesi koşulu ile, ortağın şirket birliğine olan aidiyetinin sona 

ermesi; diğer bir deyişle, ortak ile şirket arasındaki ortaklık ilişkisinin son bulması 

anlamına gelmektedir3. Şirketin sona ermesini takiben tasfiye aşamasına geçilmesi ve 

                                                
1  Örneğin SerPK 24’de düzenlenen “ayrılma hakkı”, haklı sebep temeline dayalı çıkmadan farklı 

özellikler gösterse de buradaki hak da özü itibarıyla bir “çıkma hakkı”dır. Anılan düzenlemede 
“ayrılma”, bir “hak” olarak düzenlendiği için sözü edilen durum “çıkma” hâline ilişkindir. Öte 
yandan, ayrılma hadisesi, ayrılacak ortağın değil de diğer ortaklar ya da şirketin iradesine bırakılmış 
veyahut bunlardan birinin talebi ile mahkemenin vereceği bir karara bağlanmışsa; diğer bir deyişle 
ayrılan ortak bakımından bir “hak” olarak öngörülmemişse, artık burada “çıkma”dan değil 
“çıkarma”dan söz edilir. O hâlde, SerPK 24’de düzenlenen teknik anlamdaki “ayrılma hakkı”nı bir 
kenara koyacak olursak, şirketler hukuku terminolojisinde “ayrılma” kavramı bir üst kavram olarak 
hem çıkmayı hem de çıkarmayı kapsamaktadır. 

2  Hukukî bir varlık olarak şirket, yalnızca dış ilişkide üçüncü kişiler ile yapılan hukukî işlemlerin ve 
fiillerin süjesi olmakla kalmamakta, aynı zamanda iç ilişkide kendisini oluşturan ortaklar ile kendisi 
arasında kurulan hukukî ilişkinin de tarafı olmaktadır. Şirket ile ortaklar arasında kurulan ortaklık 
ilişkisi, üçüncü kişilerle şirket arasında kurulan salt borçlar hukuku karakterli hukukî ilişkilerin 
ötesinde, özel bir hukukî ilişkidir (Sonderrechtsbeziehung), Schmidt, § 19 III 1; Lutter, 
Mitgliedschaft, s. 98; Meier, s. 19; Baştuğ, s. 1. Hatta bu özel hukukî ilişkinin ortaklar arasında da 
mevcut olduğu bazı yazarlarca kabul edilmektedir. Bu yönde bkz. Schmidt, § 19 III 1; Immenga, s. 
272 vd.; Lutter, Mitgliedschaft, s. 98; 127. Türk hukukunda aynı görüşü benimseyen Nomer, s. 62; 
Akın, Sadakat Borcu, 141. Ayrıca bkz. age, s. 134 vd. 

 Şirketin kurulmasıyla birlikte kurucu ortaklar ile şirket arasında kurulan bu özel hukukî ilişki, 
giderek şirkete yeni ortakların katılmasıyla birlikte, şirket ile her bir ortak arasında kurulan yeni 
hukukî ilişkileri de içine alır. Şirket ile ortaklar arasındaki bu ilişki, her iki taraf için de çeşitli hak 
ve yükümlülükler doğurmaktadır. Hem taraflar arasında kurulan bu ilişkiye, hem de ortağın şirkete 
olan aidiyeti dolayısıyla kazanmış olduğu hukukî statüye ortaklık (şirketin türüne göre, üyelik - pay 
sahipliği) denilmektedir, Lutter, Mitgliedschaft, s. 86; Schmidt, § 19 I 1; Wiedemann, 
Gesellschaftsrecht I, s. 382; Habersack, Mitgliedschaft, s. 16. 

3  Pugatsch, s. 11; Meier, s. 23; Bollmann, s. 4; Sönmez, s. 1. 
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bunun neticesinde tüm ortaklık ilişkilerinin son bulması durumu, bu anlamda ayrılma 

kavramına dâhil değildir.  

Ayrılmanın gerçekleşmesi ile birlikte ayrılan ortak, şirkete olan aidiyetini ve bu 

hukukî statünün kendisine kazandırdığı hak ve yükümlülükleri bir bütün olarak 

kaybetmektedir. Ortaklık ilişkisini oluşturan hak ve borçlar nasıl bir bütün olarak iktisap 

ediliyorsa, aynı şekilde ortağın şirketten ayrılması ile de bir bütün olarak 

kaybedilmektedir. Sadece bazı istisnaî durumlarda, ayrılan ortak bakımından birtakım 

kanunî ya da sözleşmesel yükümlülüklerin devam etmesi durumu söz konusu 

olabilmektedir4. Sözü edilen istisnaî durumlar dışında, ortaklık ilişkisinin bazı 

malvarlıksal haklar devam ettirilmek koşuluyla kısmî olarak sona erdirilmesi kural olarak 

mümkün değildir5. 

Ortağın şirketten ayrılması, ilgili ortağın ölümü ya da payını bir başkasına 

devretmesi suretiyle meydana gelebileceği gibi, ortağın şirketten çıkması veya 

çıkarılması yahut sahip olduğu payların tümünün itfa edilmesi yoluyla da gerçekleşebilir. 

Ayrılmaya ilişkin olarak yukarıda verilmiş olan geniş tanım, ortaklık (üyelik, pay 

sahipliği) ilişkisini sona erdiren bütün bu durumları içine almaktadır. Bu yüzden 

doktrinde ayrılma kavramına ilişkin olarak farklı tasnifler yapılmaktadır. Bu tasnifler 

arasında en çok “dar anlamda - geniş anlamda ayrılma” ve “teknik - teknik olmayan 

ayrılma” ayrımları benimsenmiştir.  

Belirtmek gerekir ki yapılan bu ayrımlara, çeşitli çalışmalarda farklı anlamlar 

yüklenmektedir. Örneğin bir görüş, “dar anlamda ayrılma” kavramını, ortaklık payının 

devrinde olduğu gibi, yalnızca ayrılmanın taraflar arasında bir uzlaşmanın sağlanması 

suretiyle gerçekleştiği durumlar için kullanmakta; uzlaşmanın söz konusu olmadığı diğer 

hâller olan çıkma, çıkarılma ve hatta ortağın ölümü neticesinde şirketten ayrılmayı ise 

“geniş anlamda ayrılma” kavramı içinde ele almaktadır6. Bir diğer görüş ise teknik-teknik 

olmayan ayrılma ayrımı içerisinde, ortaklık payının uzlaşmaya dayalı olarak devrini 

                                                
4  Ortak ile şirket arasındaki ortaklık ilişkisinin sona ermesine rağmen birtakım ortaklıksal 

yükümlülüklerin devam etmesine, TTK 604 hükmü örnek olarak gösterilebilir. Buna göre, limited 
şirket ortağının ayrılmasının tescil edildiği tarihten iki yıl içinde şirket iflâs etmiş ise eski ortaktan 
da ek ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenir. Bir diğer örnek ise, kollektif şirkete ilişkin 
TTK 263 hükmüdür. Buna göre, çıkan veya çıkarılan ortak, ayrılmadan önce şirketin başlamış 
olduğu işlerin doğrudan doğruya sonuçları olan hak ve borçlara katılır. Bu son ihtimâlde, sözü edilen 
hak ve borçlar ortaklıksal hak ve borçlar olmayıp, üçüncü kişilerle yapılan işlemlerden doğan hak 
ve borçlardır. Ancak çıkarılan ortağın, şirket borçlarından dolayı mevcut ortaklar gibi ikinci 
dereceden sorumluluğunun devam etmesi ve TTK 263’ün ikinci fıkrasında belirtilen işlemlere 
ilişkin bilgi alma hakkını kullanabilmesi ortaklıksal hak ve borçlardandır. Ayrıca bkz. KoopK. 27. 

5  Meier, s. 24; Baştuğ, s. 5. 
6  Öztürk Dirikkan, s. 1. 
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“teknik olmayan anlamda ayrılma”; tek taraflı ve varması gerekli bir irade beyanı ile 

ortaklık/pay sahipliği ilişkisinin sonlandırıldığı durumları ise “teknik anlamda ayrılma” 

olarak nitelendirmektedir7. Son olarak, yapılan bir diğer sınıflandırmada geniş anlamda 

ayrılma başlığı altında üç ana ayrılma hâlinin olduğu belirtilmektedir. Buna göre, geniş 

anlamda ayrılmaya, “dar anlamda ayrılma”, “çıkma” ve “çıkar(ıl)ma” durumları dâhildir8. 

Bu son görüş çerçevesinde “dar anlamda ayrılma”ya farklı bir anlam yüklenmiş olup 

bununla kastedilen, ayrılma sonucunun herhangi bir irade beyanı söz konusu olmadan, 

bir olguya bağlanarak kendiliğinden gerçekleşmesi durumudur. Buna göre, şirket 

sözleşmesinde daha önceden belirlenmiş olan koşulların gerçekleşmesi hâlinde ortaklık 

ilişkisi kendiliğinden sona eriyorsa dar anlamda ayrılmadan söz edilir9. Bu ihtimâlde 

ayrılma sonucunu doğuracak olan sebep/olgu daha önceden şirket sözleşmesinde 

kararlaştırılmış olduğundan, ayrılmanın gerçekleşmesi için herhangi bir irade 

açıklamasında bulunulmasına gerek yoktur. Somutlaştırmak gerekirse; belirli bir yaş 

haddinin aşılması veya mesleki bir faaliyeti yürütebilmek için gereken iznin/ruhsatın 

kaybedilmiş olması gibi belirli sebeplerin ortaya çıkması durumunda ortaklık (üyelik) 

sıfatının kendiliğinden sona ereceğini, diğer bir ifadeyle düşeceğini düzenleyen hükümler 

bu türdendir10. Görüldüğü üzere, yapılan bu son sınıflandırmada ayrılmanın kendiliğinden 

mi yoksa bir irade beyanı ile mi gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durulmaktadır. Bu 

ayrıma göre, dar anlamda ayrılmadan farklı olarak çıkma ve çıkar(ıl)ma hâllerinde 

mutlaka bir irade beyanına lüzum vardır11.  

II. Çıkarma Kavramı  

Genel bir tanım verilecek olursa, çıkarma, bir ortağın ortaklık ilişkisinin onun rızası 

dışında sona erdirilmesi, diğer bir deyişle ortaklık sıfatının onun iradesi dışında elinden 

                                                
7  Sanwald, s. 34. 
8  Bollmann, s. 19. 
9  Bkz. şahıs şirketlerine ilişkin değerlendirme yapan Bollmann, s. 19; Schmidt, §50 II 2. Bu son yazar, 

şirketin belirli bir süre sonunda kendiliğinden sona ermesini mümkün kılan kollektif şirkete ilişkin 
HGB 131/1/b.1 hükmünden yola çıkarak, ortaklık ilişkisinin de belirli bir süre sonunda 
kendiliğinden sona erdirilebileceğini savunmaktadır. 

10  Daha ziyade dernek tüzüklerinde yer alan bu türden hükümlere, genellikle çıkma ve çıkarmadan ayrı 
bir başlık altında yer verilmektedir. Ör. bkz. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü md. 16/1/a; 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü md. 15. Kendiliğinden sona ermeye ilişkin şirket 
sözleşmesi hükümlerinin her şirket türünde mümkün olmayacağı hususunda bkz. Grunewald, 
Ausschluß, s. 203-204. 

11  Bkz. aşağıda § 1, II. 



 
 

 
   

7 
  

 

alınması anlamına gelmektedir12. Çıkarmanın gerçekleşmesi ile birlikte, çıkarılan ortak 

ile şirket arasındaki hukukî ilişki sona ermekte, ortağın şirketle olan bağı kesilmektedir. 

Bu genel tanım, çıkarmanın şirketin korporatif yapısına özgü olan anlamı, kuramsal 

temeli ya da usulüne ilişkin birtakım özellikleri üzerinde durmadan, yalnızca ortaklık 

ilişkisinin “rıza dışında” sona erdirilmesi olgusuna yer vermektedir. Dolayısıyla söz 

konusu tanım çerçevesinde bakıldığında, ortaklık ilişkisinin ortağın iradesi olmaksızın 

sona erdirildiği her durumun ilk bakışta çıkarma kavramına dâhil edilebileceği 

düşünülebilir. Örneğin, çıkarma tanımı bu denli geniş ele alındığında, ortaklardan birinin 

pay(lar)ının şirket sözleşmesinde yer alan yenilik doğurucu ve korporatif etkiyi haiz bir 

alım hakkına dayanılarak diğer ortaklar ya da şirket tarafından satın alınması durumu da 

çıkarma olarak nitelendirilebilecektir. Zira burada ayrılma hadisesi diğer ortakların ya da 

şirketin tek taraflı bir irade beyanı ile gerçekleşeceği için yukarıda verilen tanım 

çerçevesinde ilgili ortak, “rızası dışında” şirketten ayrılmış olmaktadır13. Yine çıkarma 

tanımı bu denli geniş tutulduğunda, şirket genel kurulunda alınmış olan bir sermaye 

azaltımı kararının, bu karara olumsuz oy veren ortaklardan birinin tüm paylarının itfa 

edilmesi suretiyle icra edilmesi ve böylece payları itfa edilen ortağın ortaklık ilişkisine 

son verilmiş olması da14 -her ne kadar bu karar, iptal müeyyidesiyle karşı karşıya olsa da- 

çıkarma olarak nitelendirilebilecektir. Zira şirket genel kurulu tarafından alınmış olan söz 

konusu itfa kararı çerçevesinde, ilgili ortağın ortaklık ilişkisine, rızası dışında son 

verilmiş olmaktadır. Son olarak, ortaklık sıfatının “rıza dışında” sona erdirilmesi, çıkarma 

tanımı bakımından yegâne ayırt edici unsur olarak kabul edilirse, herhangi bir kanun 

                                                
12  Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 375; Baştuğ, s. 54; Çamoğlu, s. 137; Şener, Adi 

Ortaklık, s. 388; Üçışık, s. 191; Grunewald, Ausschluß, s. 1; Reinisch, s. 1; Hirte, § 4 Rn. 84; 
Mengiardi, s. 273; Schmidt, §50 III; Sanwald, s. 34. 

13  Bazı yazarlar, alım hakkına dayalı olarak payların diğer ortaklar ya da şirket tarafından satın 
alınmasını ve böylece hakkın muhatabı olan ortağın şirketten ayrılmasını, “uzlaşmaya dayalı bir 
devir” olduğundan bahisle teknik olmayan anlamda ayrılma olarak nitelendirmektedirler. Bkz. 
Sanwald, s. 35. Kanaatimizce burada bir ayrıma gitmek gerekir. Esas sözleşmede yalnızca ilgili 
ortaklar arasında etkili olacak bir borç sözleşmesi şeklinde düzenlenen alım haklarına dayalı olarak 
gerçekleşen bir devir bu şekilde nitelendirilebilir. Zira burada alım hakkının muhatapları önceden 
anlaşmış olduklarından, devir de uzmaşmaya dayalı olarak nitelendirilebilir. Ancak sözü edilen 
hakların korporatif niteliği haiz bir esas sözleşme hükmü şeklinde düzenlenmeleri hâlinde, hakkın 
kullanılması neticesinde gerçekleşen devri, her durumda uzlaşmaya dayalı bir devir olarak 
nitelendirmek yerinde değildir. Korporatif bir esas sözleşme hükmünden doğan talepler, ortaklık 
mevkiine bağlı olduğu için, payın devriyle birlikte yeni ortaklara karşı da ileri sürülebilecektir. 
Bunun anlamı, sözü edilen alım hakkının esas sözleşmede kararlaştırılması safhasında ortak 
olmayan bir kişinin, sonradan payı edinmekle birlikte hakkın muhatabı haline gelecek olmasıdır. Bu 
kişi bakımından söz konusu olacak bir devir yükümlülüğünün ise doğrudan uzlaşmaya dayalı olduğu 
söylenemeyecektir. 

14  Bu konu hakkında aşağıda bkz. § 1, IV, 2. 
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hükmü çerçevesinde ortaklık sıfatının kaybedildiği her durumu da çıkarma olarak 

adlandırmak gerekecektir15.  

Her üç örnekte de ortaklık ilişkisi, ilgili ortağın rızası dışında son bulmaktadır. 

Ancak bu unsur tek başına ortaya çıkan ayrılma durumunun “çıkarma” olarak 

nitelendirilmesi için yeterli değildir. Nitekim çıkarmayı en genel şekliyle tanımlayan 

yazarların dahi yukarıda vermiş olduğumuz örnekleri, her ne kadar ayrılma ortağın rızası 

olmadan gerçekleşiyor olsa da çeşitli gerekçelerle çıkarma kavramı içinde ele almadıkları 

görülmektedir.  

Kimi yazarlar, teknik-teknik olmayan ayrılma tasnifinde olduğu gibi çıkarmayı da 

teknik-teknik olmayan, geniş-dar anlamda çıkarma gibi kategorilere ayırmakta ve az önce 

zikrettiğimiz örneklerden ilk ikisini teknik olmayan ya da geniş anlamda çıkarma kavramı 

içerisinde kategorize etmektedirler. Bu ayrımın dayandığı iki temel hareket noktası 

bulunmaktadır:  

a) Bunlardan ilki, müessesenin öngörülme amacı, diğer bir deyişle ratio legis’tir. 

Buna göre, eldeki hukukî müessesenin kanun koyucu tarafından öngörülme amacı, 

ortaklara ya da şirkete herhangi bir ortağın şirketle olan ilişkisini sona erdirmek yönünde 

bir hak tanımak değilse, sözü edilen düzenlemeler teknik anlamda çıkarma düzenlemeleri 

olarak nitelendirilemez. Ratio legis ile ilgili açıklamalara aşağıda “doğrudan” ve 

“dolaylı” çıkarma başlıkları altında yer verilecektir16.  

b) Teknik-teknik olmayan çıkarma ayrımında belirleyici olan diğer hareket noktası 

ise çıkarılan ortağa varması gerekli olan bir irade beyanının mevcut olup olmadığıdır. 

Buna göre, çıkarmadan söz edebilmek için mutlaka çıkarılmak istenen ortağa varması 

gerekli olan bir irade beyanının bulunması gerekmektedir. Bu irade beyanı, tüzel kişiliği 

bulunan şirketlerde genellikle şirket tarafından, “ortağın çıkarılması” yönünde ya da 

                                                
15  Bu konuda verilebilecek örneklerden birisi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinde yer 

almaktaydı. SerPK’nın Anayasa Mahkemesince bazı cümleleri iptal edilen 13. maddesinin 4. fıkrası 
gereğince, kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının, ortak/yatırımcı tarafından 
(ihraççı kuruluşlara) teslimi zorunludur. Bu fıkranın iptal edilen dördüncü cümlesi gereğince, 
sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci senenin sonuna 
kadar teslim edilmemiş olması hâlinde, bunların mülkiyeti, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) 
intikal edecektir. Şu durumda anılan hüküm iptal edilmemiş olsaydı, kaydileştirmeyi takiben 
öngörülen süre içinde pay senetlerini ihraççıya teslim etmemiş olan bir pay sahibi, bu payların 
mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olacağından, pay sahipliği sıfatını (şayet bu sıfatı başka paylar 
aracılığıyla sürdürmüyorsa) kaybedebilecekti. Diğer bir deyişle, bu pay sahibi, teslimini 
gerçekleştirmediği pay senetlerinden doğan pay sahipliği hakkını “rızası dışında” kaybedecekti. 
Sözü edilen karar için bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve E. 2015/29 K. 2015/95 
sayılı Kararı, 12.10.2015 tarih ve 29530 sayılı Resmî Gazete. 

16  Bkz. aşağıda § 1, IV, 1-2. 
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“ortak hakkında çıkarma davası açılması” yönünde alınan bir karar17 neticesinde 

karşımıza çıkmaktadır. Çıkarmaya yönelik irade beyanı, her iki durumda da şirket 

tarafından ileri sürülmekle birlikte; ilk durumda çıkarma, ortaklar kurulunun bu yönde 

alacağı karar ile; ikinci durumda ise mahkemenin vereceği inşaî hüküm ile 

gerçekleşmektedir18. Kollektif şirkette haklı sebeple çıkarmaya ilişkin TTK 255 hükmü 

ilk duruma, limited şirkette haklı sebeple çıkarmaya ilişkin TTK 640/3 hükmü ise ikinci 

duruma örnek olarak gösterilebilir19.  

Öte yandan, çıkarmaya ilişkin irade beyanının her çıkarma düzenlemesinde şirket 

tarafından yöneltilmediği görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan diğer ihtimâl, 

çıkarmaya yönelik irade beyanının belirli bir ortak tarafından yöneltiliyor olmasıdır. 

Örneğin, TTK 208’de düzenlenen squeeze-out hakkı, hâkim ortağın azınlık 

ortağa/ortaklara mahkeme aracılığıyla yönelteceği çıkarmaya yönelik bir irade beyanı ile 

kullanılmaktadır. Bu hüküm, yabancı hukuk sistemlerindeki bir kısım squeeze-out 

düzenlemelerinden (Ör. AktG § 327a) farklı olarak, bir şirket kararının alınması şart 

koşmamış; irade beyanının yalnızca hâkim pay sahibince yöneltilmesini yeterli 

görmüştür. Detaylarına squeeze-out hakkının kullanım şartları ve usulünde yer 

vereceğimiz bu konu hakkında burada daha fazla ayrıntıya girmiyoruz.  

Çıkarmaya yönelik irade beyanının şirketçe değil ortaklarca yöneltildiği bir diğer 

ihtimâlin adî şirkette çıkarmaya ilişkin hükümler çerçevesinde ortaya çıkabileceğini 

belirtelim. Tüzel kişiliği bulunmayan adî şirket bakımından bu beyanın ortaklarca ileri 

sürülüyor olması doğaldır. Bu açıklamalardan çıkan sonuç şudur: Çıkarma için şirket ya 

da ortaklar tarafından yöneltilen bir irade beyanının varlığı, teknik-teknik olmayan 

çıkarma ayrımında ayırt edici bir kriter olarak kullanılmaktadır.  

Kimi yazarlar ise çıkarmanın tanımını yaparken kavrama ayırt edicilik 

kazandırmaya yönelik birtakım özellikler üzerinde durmaktadırlar. Bu yazarlar, 

çıkarmanın korporatif yapıya özgü anlamı, kuramsal temeli ve usulüne ilişkin olarak 

birtakım değerlendirmeler yapmak suretiyle teknik anlamda çıkarmayı tanımlamaya 

çalışmaktadırlar. Bu özellikler bir yönüyle, çıkarma hakkını alım ve benzeri diğer 

haklardan ayırt etmek için kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlara kısaca değinelim: 

                                                
17  Ortaklar kurulu/genel kurul kararlarının şirketin irade beyanı olarak bir hukukî işlem olduğu 

hususunda bkz. Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 11-13; Paslı, “Oy”un Hukukî Niteliği, s. 170. 
18  Çıkarmanın hüküm ifade ettiği an için bkz. Çamoğlu, s. 163. 
19  Bu düzenlemeler hakkında açıklamalar için bkz. aşağıda § 2, I ve II. 
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a) Bir görüş çıkarmayı, ortaklık (pay sahipliği) ilişkisinin kişi birliği temelinde 

(verbandsrechtlicher Grundlage) sona erdirilmesi olarak anlamaktadır20. Bunun anlamı, 

çıkarmanın yalnızca ortaklıksal (korporatif) yapıya ilişkin ve şirketler hukukuna özgü bir 

kavram olduğudur. Böylelikle ortaklıksal yapıya ilişkin olmayıp, borçlar hukuku 

karakterli sözleşmesel yükümlülükler neticesinde ortaklık payının devredildiği ve bu 

şekilde ortaklık ilişkisinin sona erdirildiği hâller, daha baştan çıkarma kavramı dışında 

bırakılmaktadır. Örneğin, esas sermaye payının alımı konusunda diğer ortaklara ya da 

şirkete tanınan yenilik doğurucu nitelikteki sözleşmesel bir alım hakkı, bu özellik dikkate 

alındığında çıkarma kavramı dışında kalmaktadır.  

Belirtmek gerekir ki alım hakkı sonuçları itibariyle çıkarma hakkına en çok 

benzeyen haktır21. Zira alım hakkının kullanılmasıyla birlikte hak sahibi ile hakkın 

muhatabı (yükümlüsü) arasında bir satım sözleşmesi kurulmakta ve bu sözleşmenin 

ifasıyla alım hakkı yükümlüsü, pay sahipliği sıfatını -pay sahipliğini başka paylar 

vasıtasıyla sürdürmüyorsa-22 kaybetmektedir. Ancak borçlar hukuku karakterli bir 

sözleşme ilişkisi şeklinde düzenlenen alım hakkında, yalnızca hakkın sahibi ile 

muhatabını bağlayan nispi nitelikte bir ilişki söz konusudur. Bu özelliği gereği, alım 

hakkının kullanılmasından önce ya da hemen sonra hakkın konusunu oluşturan sermaye 

payının üçüncü bir kişiye devredilmiş olması durumunda, hakkın üçüncü kişiye karşı ileri 

sürülebilmesi mümkün olmamaktadır. Diğer bir deyişle, taraflar arasında kararlaştırılan 

borçlar hukuku karakterli bir alım hakkı, ortaklıksal alana etki etmediğinden mutlak bir 

                                                
20  Grunewald, yaptığı tanımda bu unsura açıkça yer vermektedir. Bkz. Grunewald, Ausschluß, s. 1. 
21  Hatta bazı yazarlarca alım hakkı ile çıkarma hakkının birbiriyle eş tutulduğu görülmektedir. Örneğin 

Sanwald, çıkarmaya ilişkin eserinde, “esas sözleşmesel çıkarma düzenlemeleri” başlığı altında, 
şirketin pay sahiplerine ve pay sahiplerinin diğer pay sahiplerine karşı sahip oldukları “alım 
hakkının” geçerliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bu hakkı anonim şirket düzeninde 
geçerli kabul eden yazarların bir listesini vermektedir. Hâlbuki bu yazarların eserleri incelendiğinde, 
yazarların esas sözleşmesel “alım hakkını” değil bizzat “çıkarma hakkını” ele aldıkları ve hangi 
hâllerde esas sözleşmesel bir çıkarma hakkının geçerli olacağını tartıştıkları görülmektedir. Bkz. 
Sanwald, s. 277 ve orada dn. 1478’de anılan yazarlar. Örneğin, Sanwald’in vermiş olduğu listede 
adı geçen yazarlardan Mengiardi, Pfitzmann, Lüscher ve Kunz; eserlerinde esas sözleşmesel 
çıkarma hakkının geçerliliğine ilişkin açıklamalara yer vermektedirler, bkz. Mengiardi, 280; 
Pfitzmann, s. 145; Lüscher, s. 151-153; Kunz, s. 96. Gerçi Sanwald, limited şirkete ilişkin olarak 
yapmış olduğu açıklamalarda esas sözleşmesel bir çıkarma hakkı ile alım hakkı arasındaki farkları 
ortaya koymak suretiyle bu ikisinin farklı kavramlar olduğuna dikkat çekmektedir. Bkz. Sanwald, 
s. 403. Ancak yazarın belirtmiş olduğu farklar, hakkın kullanım usulü ve sonuçlarına ilişkin olup, 
kuramsal temele ilişkin bir farktan söz edilmemektedir. 

22  Bu hakların kullanılmasının her durumda ortaklık/pay sahipliği ilişkisini sona erdireceği de 
söylenemez. Zira alım hakkının yalnızca muhatap ortağın sahip olduğu bir kısım paylar üzerinde 
kullanılabilmesi, dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmediği sürece -kural olarak- mümkündür. 
Dolayısıyla teorik olarak hakkın muhatabı olan ortağın pay sahipliğini, hakka konu edilmeyen bir 
kısım paylar aracılığıyla sürdürmesi mümkündür. 
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etkiyi haiz değildir. İşte bu yüzden sonuçları çıkarma ile benzer olsa da kişi birliği 

temelinde ortaklıksal etkiyi haiz bir ayrılma meydana gelmemektedir.   

Kanaatimizce çıkarmanın tanımına ilişkin olarak verilen “kişi birliği temelinde 

olma” özelliği yerinde olmakla birlikte, çıkarmayı tek başına ortaklık ilişkisini sona 

erdiren diğer haklardan ayırt etmeye kâfi gelmemektedir. Bu özellik, salt borçlar hukuku 

karakterli bir hak ile çıkarma arasındaki çizgiyi net bir şekilde çizmekle birlikte, 

korporatif etkiye sahip bir hak ile çıkarma arasındaki farkı açıklayamamaktadır. 

Gerçekten de korporatif niteliği haiz bir alım hakkının öngörülebileceği durumlarda23, bu 

                                                
23  Belirtmek gerekir ki ortaklar arasındaki ya da ortakla şirket arasındaki alım, ön alım, geri alım ve 

satma hakkı gibi kullanıcısına opsiyon hakkı veren yenilik doğuran hakların, şirket sözleşmelerine 
konulmakla birlikte ortaklıksal (korporatif) bir etkiye kavuşup kavuşmayacakları tartışmalı bir 
konudur. Bilindiği üzere, şirket sözleşmelerinde yer verilen hükümler içerikleri ve etkileri göz 
önünde bulundurularak ikiye ayrılmaktadır. Bir kısım şirket sözleşmesi hükmü, içerik olarak 
doğrudan doğruya şirketler hukukuna özgü olup, şirketin temel yapısını ilgilendirmektedir. Bu 
yüzden bunlar “gerçek” ya da “korporatif” hükümler olarak adlandırılır. Korporatif etkiye sahip 
hükümler, -istisnaları olmakla birlikte- muhtemel ortaklara ya da üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilirler; diğer bir deyişle mutlak bir etkiye sahiptirler. Şirketin işletme konusu, amacı ve 
sermayesine ilişkin hükümler, bağlam hükümleri, ortaklara tanınan özel haklar ve ortaklar için 
öngörülen yan edim yükümlülüklerine ilişkin hükümler, ortakların vazgeçilmez haklarına ilişkin 
hükümler ve şirket organlarının yetkilerine ilişkin hükümler bu anlamda şirketin temel yapısına 
ilişkin olup, korporatif nitelikte hükümlerdir. Bkz. Ulmer, Großkommentar GmbHG, § 3 Rn. 34-36; 
Fastrich, Baumbach/Hueck GmbH, § 3 Rn. 3; J. Schmidt, Michalski GmbH-Gesetz, § 3 Rn. 39-40; 
Wicke, Münchener Kommentar GmbHG, § 3 Rn. 102-103. Öte yandan, şirket sözleşmelerinde yer 
alan bazı hükümler, içerik yönünden korporatif karakterli değildir. Bunlar, şeklen şirket 
sözleşmesinde yer almakla birlikte nitelik olarak borçlar hukuku karakterli hükümlerdir. Hangi 
hükmün korporatif hangi hükmün borçlar hukuku karakterli olduğunun tespiti ise kimi zaman güç 
olup, yorum faaliyetini gerektirmektedir. Konu hakkında Türk hukukunda genel bilgi için bkz. 
Bahtiyar, s. 235 vd.; Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 95 vd.; Uçar, s. 224 vd. 

 Şirket sözleşmelerindeki alım, önalım, geri alım ve satma hakkı gibi hakların korporatif etkiye sahip 
olup olmadığı sorusunun cevabı şirket türüne göre değişiklik göstermektedir. Türk ve İsviçre 
hukukları bakımından limited şirkette alım, ön alım, geri alım haklarının şirket sözleşmesinde 
öngörülmesine açık bir şekilde izin verilmiştir (TTK 577/1/b, OR 776a/I/2). Limited şirket için 
öngörülen açık düzenleme karşısında, kanun koyucunun sözü edilen kayıtlara ortaklıksal 
(korporatif) bir etki tanınmasına izin verdiğini söylemek mümkündür. Zira açık bir düzenleme 
olmasaydı bile bu türden kayıtların sözleşme serbestisi çerçevesinde borçlar hukuku sözleşmeleriyle 
ya da borçlar hukuku karakterli bir hüküm olarak şirket sözleşmesinin içinde kararlaştırılabilmesi 
her zaman mümkün olduğundan, kanun koyucunun ortaklıksal (korporatif) etkiyi dikkate alarak bir 
düzenleme yapmış olduğunu kabul etmek gerekir. Kanaatimizce hüküm ancak bu şekilde anlam 
kazanmaktadır. Alman hukukunda ise limited şirketlere ilişkin GmbHG’de açık bir hüküm 
bulunmamakla birlikte bu türden kayıtları şekillendirmek konusunda ortaklara bir serbesti tanındığı 
kabul edilmektedir. Ortaklar istisnai olarak bazı alanlarda, sözleşme hükümlerini tercihlerine göre 
korporatif ya da borçlar hukuku karakterli olarak belirleyebilirler. Bu alanlar, ortakların şirkete karşı 
olan yan edim yükümlülükleri ya da birbirlerine karşı olan çeşitli yükümlülüklerine ilişkin olabilir. 
Bkz. Wicke, Münchener Kommentar GmbHG, § 3 Rn. 124. Alman limited şirketler hukuku 
doktrininde, ortaklar arasında düzenlenen alım, geri alım ve ön alım gibi hakların kimi zaman yan 
edim yükümlülükleri ve ortağa sağlanan özel haklar kapsamında ele alındıkları görülmektedir. 
Doktrinde, esas sözleşmesel bu gibi haklara korporatif etki tanınabileceği kabul edilmektedir. Bkz. 
Wicke, Münchener Kommentar GmbHG, § 3 Rn. 126; Zöllner/Noack, Baumbach/Hueck GmbH, § 
53 Rn. 12.  Ayrıca bkz. Roth, Altmeppen/Roth GmbHG, § 3 Rn. 55-56. Aksi görüş için bkz. Ulmer, 
Großkommentar GmbHG, § 3 Rn. 38. Bu son yazar, bir kısım ortağın şirkete ya da tüm ortak 
çevresine değil de yalnızca bir kısım ortağa karşı yüklenmiş oldukları yükümlülükleri korporatif 
olarak nitelendirmemektedir. Yazarın bu kabulünden, bir kısım ortağın şirkete karşı ya da diğer tüm 
ortaklara karşı yüklenmiş oldukları yükümlülüklerin korporatif olabileceği anlamı çıkmaktadır. 
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hakların kullanılması neticesinden de hakkın muhatabı olan ortak bakımından ayrılma 

sonucu doğabilmektedir. Bu türden bir alım hakkının kullanılması sonucunda, hakkın 

muhatabı olan ortağın tüm payları satın alınmak suretiyle bu kişinin şirketten rızası 

dışında ayrılması sonucu doğabilir. Üstelik bu etkiye sahip bir alım hakkının kişi birliği 

temelinde sonuç doğurduğuna da şüphe duymamak gerekir. Zira korporatif karakteri haiz 

bir alım hakkı, payın üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda bu kişileri de 

bağlamaktadır.  

Bazı hukuk sistemlerinde izin verilen ve aşağıda “doğrudan çıkarma” başlığında 

kısaca değineceğimiz “redeemable share” (geri alınabilir pay)24 müessesesi de şirkete 

sözleşmesel bir hakkın ötesinde, tamamen payın özelliğinden kaynaklı bir alım hakkı 

bahşetmektedir. Paya özgülenmiş olan bu “geri alınabilme” özelliği ona korporatif bir 

anlam katmaktadır. Bu bakımdan anılan örnekte de geri alınan payların sahiplerinin pay 

sahipliği sıfatlarının sona ermesi, kişi birliği temelinde söz konusu olmaktadır. Bu iki 

örnekten de anlaşılacağı üzere, ayrılma hadisesinin salt borçlar hukuku karakterli bir 

sözleşme ilişkisinin ötesinde “kişi birliği”ne özgü olarak sonuçlarını doğurmuş olması, 

diğer bir deyişle korporatif bir anlama bürünmüş olması, her zaman bu durumların 

çıkarma olarak nitelendirilmesi için yeterli olmamaktadır.  

b) Tanımla ilgili bir diğer yaklaşım, çıkarmanın kuramsal temeliyle ilgi kurmakta 

ve çıkarma kavramını içeriksel olarak ele almaktadır25. Buna göre, çıkarmanın temelinde 

kural olarak bir sebep bulunmaktadır. Bu sebep haklı/önemli bir sebeptir (wichtige 

Grund)26. Bu kavrama ileride yer verilecek olmakla birlikte, şimdilik şu kadarını 

                                                
 Öte yandan, konu anonim şirketler hukuku literatüründe tartışmalıdır. Türk ve İsviçre hukuklarında 

limited şirketlerdekine benzer bir düzenlemeye anonim şirketler hukuku düzeninde yer 
verilmemiştir. İsviçre doktrindeki bir görüşe göre, anonim şirket esas sözleşmesinde yer verilen alım 
hakkı düzenlemeleri ve buna dayanılarak alınan genel kurul kararları batıldır. Esas sözleşmede bu 
türden kayıtlara, ortaklıksal düzlemde sonuç doğuracak şekilde yer verilmesi mümkün değildir. Bu 
görüşün temel dayanak noktalarını, pay sahipliğinin müktesepliği, tek borç ilkesi ve bağlam 
düzenine ilişkin hükümler oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu türden kayıtların batıl olduğuna ilişkin 
iki farklı gerekçe bulunmaktadır. Kimi yazarlar sözü edilen hakların anonim şirketteki pay 
sahipliğinin müktesepliğine aykırılık oluşturduğundan hareketle (bkz. TTK 447/1/a ve OR 706b/1); 
kimi yazarlar ise bu türden hakların anonim şirketin temel yapısına aykırı düştüğü ve sermayenin 
korunmasına ilişkin hükümlere aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle (bkz. TTK 447/1/c ve OR 706b/3) 
bu görüşü savunmaktadır. Bu yöndeki görüşlerin bir kısmı doğrudan alım ve satım haklarına ilişkin 
olmakla birlikte, bir kısmı da bu türden haklara doğrudan temas etmeden anonim şirkette herhangi 
bir şekilde esas sözleşmesel çıkma/çıkarma hakkının yaratılamayacağına ilişkindir. Bkz. Böckli, § 
16 N. 168 (ve orada sayılan diğer örnekler); Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 44 N. 53, 56a, karş. 
age, § 53 N. 82 ve Forstmoser, Aktienrecht I, § 16 N. 105, 532 vd.; Heinzmann, s. 295; Habegger, 
s. 157; Sanwald, s. 280. 

24  Bkz. aşağıda § 1, IV, 1. 
25  Schöfer, s. 57 vd. 
26  Türk hukukunda çıkma, çıkarma ve feshe ilişkin düzenlemelerde kanunî terim olarak “haklı sebep” 

benimsenmiştir. Bkz. TTK 245, 255, 257, 531, 638-640. 6762 sayılı eski TTK döneminde 
müesseseyi ifade etmek için doktrinde “muhik sebep” ya da “önemli sebep” terimleri de 
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söyleyelim ki haklı sebeple çıkarma, ortaklardan birinin müşterek amacın 

gerçekleştirmesine engel olması ve şirketin devamını tehlikeye düşürmesi durumunda söz 

konusu olmaktadır27. Kanun koyucu, haklı sebeple çıkarma müessesesini düzenlerken, 

çıkarılmak istenen ortak dışında kalan diğer ortakların şirketi devam ettirmek ve şirketin 

amacını gerçekleştirmek yönündeki menfaatlerini göz önünde bulundurarak bir çözüm 

yolu benimsemiştir28. Bu çözüm yolunda, şirketin sona ermesine yol açabilecek birtakım 

sebeplerin ortaya çıkmasında payı olan ortakların şirketten çıkarılmaları ve böylece 

şirketin sona ermesinin önüne geçilmesi söz konusu olmaktadır29. Diğer bir deyişle, 

şirketten çıkarma, şirketin sona ermesine engel olmak için ortaklara sunulan bir çözüm 

yolu olmaktadır.  

Çıkarmanın tanımını kuramsal temel bağlamında ele alan bu yaklaşım, haklı ya da 

önemli bir sebebe dayanmadan ortaklardan birinin şirketten ayrılması sonucunu doğuran 

hakları, çıkarma hakkı olarak nitelendirmemekte; bunları alım hakkı ya da buna benzer 

haklar kategorisine sokmaktadır30. Bu görüş gereğince sebepten yoksun bir çıkarma 

müessesesi yaratılması -kural olarak- mümkün olmayıp31, çıkarmanın şirket bakımından 

objektif/haklı bir sebebinin var olması gerekmektedir. Yine aynı görüşe göre, alım hakkı 

kategorisine dâhil olan hakların kullanımı, şirket bakımından herhangi bir haklı/objektif 

sebebi gerektirmemektedir. Bu haklar elbette sınırsız olarak kullanılamazlar; ancak 

hakkın kullanılmasında şirket bakımından objektif/haklı bir sebebin varlığı gerekli 

olmayıp, hakkın hak sahibinin kişisel menfaatlerine hizmet ediyor olması yeterlidir32. 

Ancak kanaatimizce bu görüş eleştiriye açıktır. Her şeyden önce bu görüşün çıkış noktası, 

                                                
kullanılmaktaydı. Bu yönde bkz. Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 436; Tekinalp, Önemli 
Sebeplerle Fesih, s. 321 vd. Bu terimler ile aynı kavramın ifade edilmeye çalışıldığı, ancak “önemli 
sebep” teriminin haklı sebebe göre daha geniş olduğu ve her önemli sebebin haklı sebep olarak 
nitelendirilemeyeceği yönünde bkz. Çamoğlu, s. 19 vd. 

27  Fesih ve çıkarma bakımından haklı sebebin ne anlama geldiği konusunda bkz. Çamoğlu, 19 vd.; 
Öztürk Dirikkan, s. 69; Grunewald, Ausschluß, s. 60 vd.; Soufleros, s. 28. 

28  Grunewald, önemli sebepte çıkarmaya dayanak oluşturan sebebin yalnızca diğer ortakların kendi 
menfaatlerine hizmet etmesinin yeterli olduğunu ifade etmektedir. Grunewald, Ausschluß, s. 190. 
Ancak yazar eserinin bir sonraki sayfasında, önemli sebepte diğer ortakların şirketi devam 
ettirmekteki ve şirketin amacını gerçekleştirmekteki menfaatlerinin daha az göz önünde 
bulundurulacağını söyleyerek adeta bu sebep bakımından da anılan menfaatin belirleyici olduğunu 
kabul etmiş olmaktadır. Bkz. age, s. 191. Yazar haklı ve önemli sebep arasında çok az bir fark 
bulunduğunu da eklemektedir. Bkz. age, s. 191. 

29  Şirketin sona ermesi ile çıkarma arasındaki bu bağlantı için bkz. § 2, I-II-III. 
30  Schöfer, s. 60. 
31  Sebepten yoksun bir çıkarma modelinin mümkün olup olmadığı tartışması için bkz. aşağıda § 3, I. 
32  Şirket tarafından yapılan işlemin (çoğu zaman bir genel kurul kararının) objektif/haklı bir sebebi 

gerektirmesinin (sachliche Rechtfertigung) gerekli olup olmadığı Alman hukukunda son derece 
tartışmalı bir konu olup, bu konuya ilişkin açıklamalarımıza ileride dolaylı çıkarmaya ilişkin başlık 
altında yer verilecektir. Bkz. § 1, IV, 2. 
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haklı sebebe dayanan klasik anlamdaki çıkarma düzenlemeleridir. Bu bakımdan anılan 

görüş, alım haklarını yalnızca kuramsal temeli haklı sebebe dayanan çıkarma 

düzenlemeleri ile karşılaştırarak bir sonuca varmaktadır. Hâlbuki, aşağıda da ifade 

edileceği üzere çıkarma düzenlemelerinin temelinde yalnızca “haklı sebep” olgusu yer 

almamaktadır. Bunun dışında, tezimizin de konusunu oluşturan squeeze-out kurumu gibi, 

haklı sebep olgusundan bağımsız çıkarma araçları da mevcuttur. Aşağıda inceleneceği 

üzere, squeeze-out kurumunda kuramsal temel haklı sebebe değil, hâkimiyet kavramına 

dayanmaktadır. Dolayısıyla ortağın şirketten ayrılması sonucunu doğuran işlemin 

(kararın) şirket bakımından haklı bir sebebinin olması gerekliliğinin, haklı sebebe dayalı 

bir çıkarma hakkı ile pay üzerinde tesis edilmiş bir alım hakkını ayırt etmekte 

kullanılabileceği ileri sürülebilirse de, bu özelliğin squeeze-out gibi haklı sebebe 

dayandırılması gerekli olmayan diğer çıkarma haklarını alım haklarından ayırt etmekte 

işlevsel olduğu söylenemeyecektir.  

Öte yandan bu görüş, alım haklarının şirket sözleşmesinde düzenlenebilmesi ve 

bunların kullanılabilmesi için şirket bakımından objektif/haklı bir sebebin varlığına gerek 

olmadığı önermesinden hareket etmektedir. Hemen belirtelim ki bu önermenin doğruluğu 

konusunda özellikle şirketler hukuku literatüründe çeşitli tartışmaların yürütüldüğü 

görülmektedir33. Tartışılan husus, alım hakkının kullanılmasının gerçekten bir sebebi 

gerektirmesinin gerekli olup olmadığıdır. Burada bir sonuca varmadan önce alım 

hakkının yenilik doğuran bir hak olduğunu hatırlatmak gerekir. Türk hukukunda sebepsiz 

olarak kullanılabilen yenilik doğuran hakların istisnai ve sayıca az oldukları 

görülmektedir34. Sebepsiz olarak kullanılabilen yenilik doğuran hakların genellikle 

sözleşmeden kaynaklandığı, kanundan doğan yenilik doğuran haklar bakımından ise bu 

durumun istisnai olduğu ifade edilmektedir35. İşte, alım hakkı da sözleşmeden doğan ve 

kural olarak bir sebebe ve şarta bağlı olmadan kullanılabilen bir haktır. Elbette, hakkın 

kullanılması için öngörülen bir süre ve hakkın kullanılması durumunda ödenecek bir alım 

bedeli vardır; ancak hakkın kullanılması için gerekli olan somut bir sebebin varlığından 

söz edilmemektedir. Gerçekten de alım hakkında, önalım hakkında olduğu gibi hakkın 

kullanılabilmesi için gerekli olan “önalım olayı” benzeri bir olayın vuku bulması şart 

değildir. Dolayısıyla alım hakkının, muhatabına karşı herhangi bir sebep ileri 

                                                
33  Priester, s. 1147 vd; Schmolke, s. 555. 
34  Sebepsiz olarak kullanılabilen yenilik doğuran hakların kullanılması hak sahibinin keyfiyetine 

bırakılmış olup, bunların kullanılması önceden maddî bir olgunun gerçekleşmesi şartına bağlı 
değildir. Bu konuda bkz. Buz, s. 209. 

35  Buz, s. 209-210. 
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sürülmeksizin kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Burada hakkın sebepsiz ve keyfi 

kullanımının bazı durumlarda dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edebileceği ileri 

sürülebilirse de bu ihtimâlin varlığı hakkın her durumda bir sebebe bağlı olarak 

kullanılmasının gerekli olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, şirketler hukuku 

doktrininde bazı yazarlar, özellikle alım hakkı ve bunun türevlerine ilişkin olarak tam 

aksi yönde bir görüş savunmaktadırlar. Bu görüşe göre, call-option ve buna benzeyen 

hakların esas sözleşmede yer almasının ve dolayısıyla kullanılmasının objektif/haklı bir 

sebebi bulunmalıdır36. Yine bu görüş gereğince herhangi bir sebep olmadan kullanılabilen 

ve/veya süresiz olarak kullanılabilen bir alım hakkı düzenlemesi caiz değildir. Bu 

yazarlar, sebepsiz olarak kullanılabilen alım haklarına ilişkin sözleşmesel düzenlemeleri 

sebepsiz çıkarma klozlarına (Hinauskündigungsklauseln) benzetmek suretiyle bu sonuca 

ulaşmaktadırlar37. Gerçekten de aşağıda ele alacağımız üzere, sebepsiz çıkarma 

klozlarının şirket bakımından objektif/haklı bir sebebi taşımadığı durumlarda bu klozların 

geçersiz oldukları kabul edilmektedir38. İşte bu son görüş, sebepsiz çıkarma hakkı 

konusunda kabul edilen yerleşmiş uygulamayı alım hakları bakımından da kıyasen 

uygulayarak, sebepsiz bir alım hakkının geçerli olmayacağını ifade etmektedir.      

Alım hakkına ilişkin olarak şirketler hukukunda yapılan değerlendirmelerin medeni 

hukuk literatünde yapılan değerlendirmelerden daha farklı olması, kuşkusuz şirketler 

hukukundaki alım hakkının kullanılmasının sonuçlarının çıkarma hakkı ile benzer 

olmasından ileri gelmektedir. Zira alım hakkının kullanılması neticesinde hakkın 

muhatabı olan pay sahibi, paylarını devretme yükümlülüğü altına girmekte ve bu hak tüm 

paylar üzerinde kullanıldığında hakkın muhatabı, pay sahipliği sıfatını yitirmektedir. 

Üstelik alım hakkının korporatif bir etkiyi haiz olarak düzenlenmesine imkân verildiği 

durumlarda bu sonucun payı iktisap eden üçüncü kişiler bakımından da doğması söz 

konusu olmaktadır.  

Şirket sözleşmelerinde yer verilen alım haklarının sonuçları bakımından çıkarmaya 

benzerliği sebebiyle bu hakların şirket sözleşmelerinde düzenlenmesi ve kullanımının da 

objektif/haklı bir sebebe bağlı olduğu iddiası çok boyutlu bir tartışmayı beraberinde 

getirmektedir. Bu tartışmaların boyutu tezimizin kapsamını aşmakla birlikte, 

kanaatimizce kanun koyucu tarafından hakkın kullanılması için bir “sebebin” 

öngörülmediği durumlarda, hakka bir sebep atfetmemek ve hakkın sebepsiz olarak 

                                                
36  Priester, s. 1147 vd; Schmolke, s. 555. 
37  Sebebsiz çıkarma klozları hakkında Alman hukukundaki yaklaşım için bkz. aşağıda § 1, IV, 2. 
38  Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda § 1, IV, 2. 
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kullanılmasına kural olarak izin verildiği sonucuna varmak gerekir. Ancak öyle durumlar 

olabilir ki hakkın objektif/haklı bir sebep ileri sürülmeden kullanılmış olması dürüstlük 

kuralına aykırılık oluşturabilir. İşte bu durumlarda alım hakkı bakımından da geçerli bir 

sebebin varlığı somut olay bağlamında aranabilir.  

Sonuç olarak, ilk görüş çerçevesinde alım hakkının sebepsiz olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılması durumunda, “sebep” kriterinin bu tür hakları haklı 

sebebe dayalı çıkarma hakkından ayırt ettiği ileri sürülebilirse de, bu kriterin anılan 

hakları sebepsiz bir çıkarma hakkı olarak kabul edilen “squeeze-out”tan ayırt etmekte 

yeterince işlevsel olmadığı tespitinde bulunulabilir.   

c) Kanun koyucunun çıkarma usulü ile ilgili olarak belirlemiş olduğu kuralların 

tanım bakımından ayırt edici olup olmadığına da değinmek gerekir. Çıkarma usulünün 

kanunda ayrıntılı bir şekilde gösterilmesine sık rastlanmasa da bazı çıkarma 

düzenlemeleri bakımından usul, kendine özgü bir nitelik kazanmaktadır. Örneğin, 

çıkarma benzeri bir müessese olan ıskata ilişkin TTK 482’de ıskat usulünü işletecek 

organın yönetim kurulu olduğu gösterilmiş; TTK 483’de ise yapılması gerekli olan ilân 

ve ihtar düzenlenmiştir. Teknik anlamda çıkarma düzenlemeleri olarak kabul edilen adî 

ve kollektif şirkette haklı sebeple çıkarma düzenlemelerine (BK 633, TTK 255) 

bakıldığında, bu şirketlerde çıkarmanın, ortakların alacakları bir karar ile sonuç 

doğurduğu görülmektedir39. Limited şirkette haklı sebeple çıkarmayı düzenleyen TTK 

640/3’de ise çıkarma için daha farklı bir usul öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu hükme 

göre, şirketin istemi üzerine ortak, mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten 

çıkarılabilir. Dolayısıyla şahıs şirketlerindeki haklı sebebe dayalı çıkarma hükümlerinden 

farklı olarak burada çıkarma, ortakların genel kurulda aldıkları bir karar ile değil, ancak 

bu kararın alınması ile şirket adına açılabilen bir çıkarma davası neticesinde mahkemenin 

verdiği yenilik doğuran karar ile hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Diğer bir deyişle, ilk 

iki örnekte çıkarma, şirkette belirli bir nisabı oluşturan ortakların alacakları şirket kararı 

ile, son örnekte ise mahkeme kararıyla sonuçlarını doğurmaktadır. Bu örnekler bize, aynı 

kuramsal temele dayanan çeşitli çıkarma düzenlemelerinde farklı usullerin benimsenmiş 

olabileceğini göstermektedir.  

Tezimizin konusunu oluşturan ve birden fazla görünüm biçimi olan squeeze-out 

bakımından da kanun koyucunun her bir squeeze-out türünde farklı bir usul benimsemiş 

olduğu görülmektedir. Squeeze-out’un işleyişine ilişkin bu usule aşağıda beşinci bölümde 

yer verilecektir.  

                                                
39  Bu hususta bkz. aşağıda § 2, I. 
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Kanaatimizce usule ilişkin bu farklılıklar, çıkarmanın tanımı bakımından bir fark 

yaratmayacağı gibi bunların, çıkarmayı, ilgili ortağın şirketten ayrılması sonucunu 

doğuran diğer müesseselerden (ör. sözleşmesel ya da korporatif nitelikteki diğer 

haklardan) ayırt etmekte de önemli bir işlevi yoktur. Zira haklı sebeple çıkarma ya da 

kanunda öngörülen diğer bir çıkarma türü için benimsenmiş olan usullerin, sözleşmesel 

ya da korporatif nitelikteki diğer haklar bakımından da kararlaştırılmış olmasına herhangi 

bir engel yoktur. Örneğin, kanunun çıkarma hakkı için öngörmüş olduğu usulün, şirket 

sözleşmesinde öngörülmüş olan bir alım hakkı için de benimsenmesi mümkün olabilir. O 

hâlde, çıkarma usulünü düzenleyen hükümlerin mevcudiyeti, tek başına çıkarma 

müessesesi ile ayrılma sonucunu doğuran alım hakkı gibi sözleşmesel hakların 

birbirinden ayırt edilmesini sağlamamaktadır40.  

Öte yandan, ortaklık ilişkisinin kısmî olarak sona erdirilmesi kural olarak mümkün 

değildir41. Bunun anlamı, çıkarma sonuçlarını doğurduğu anda çıkarılan ortağın şirketle 

olan ortaklık ilişkisinin tamamen sona ermesidir. Çıkarma usulünün bir parçası olarak 

kabul edilebilecek bu kuralın alım hakları bakımından geçerli olduğunu söylemek ise 

mümkün değildir. Zira alım hakları pay üzerinde tesis edildiğinden bu hakkın kural olarak 

bütün paylar üzerinde kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır42.  

d) Yapılan tasnifler ve ileri sürülen görüşler çerçevesinde, çıkarma kavramı 

bakımından vardığımız sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: Her şeyden önce, çıkarma 

tanımı bakımından kilit oluşturan ilk nokta, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere ortak ile 

şirket arasındaki hukukî bağın, ilgili (çıkarılan) ortağın rızası olmadan, tek taraflı bir 

irade beyanı ile sona erdiriliyor olmasıdır. Bir üst kavram olan “ayrılma”da olduğu gibi, 

“çıkarma”da da ortağın ortaklık ilişkisi, şirketin varlığını sürdürmesi koşuluyla son 

bulmaktadır. İrade beyanı unsurunun, teknik anlamda çıkarmayı, geniş ve teknik olmayan 

anlamda çıkarma kapsamına sokulabilecek diğer hâllerden ayırt etmekte işlevsel 

olduğunu belirtmek gerekir. Ancak irade beyanı unsurunun çıkarma kavramına 

kazandırdığı bu işlevsellik, irade beyanının dayandırıldığı hükmün ratio legis’inin ne 

olduğunun ortaya konulması ile anlam kazanır. Diğer bir deyişle, irade beyanına 

                                                
40  Bu hususta bkz. Schöfer, s. 56-57. 
41  Bu ihtimal yalnızca anonim ve limited şirkette sermaye koyma borcunun kısmen yerine 

getirilmemesi durumunda pay sahibinin bir kısım paydan ıskat edilmesi hâlinde söz konusu 
olmaktadır. Ancak ıskatın bu özelliği esasında onun çıkarma benzeri bir kurum olarak 
nitelendirilmesinde gerekçe olarak gösterilmektedir. Bu hususta bkz. aşağıda § 2, II. 

42  Ancak bu durumun istisnaları da söz konusu olabilir. Örneğin, şirket sözleşmesinde öngörülen bir 
alım hakkı, sözleşmesel bir çıkarma hakkının uygulanma usulünün bir parçası olarak öngörülmüşse, 
bu durumda kısmî çıkarmanın mümkün olmaması sebebiyle alım hakkının da ilgili ortağın tüm 
payları üzerinde kullanılması icap eder. 
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kaynaklık eden hükmün ratio legis’inin, hükmün teknik ve doğrudan bir çıkarma aracı 

olduğunu doğrulaması gerekir. Hükmün, şirkete ya da belirli bir grup ortağa, bir diğer 

ortağın ortaklık ilişkisini sonlandırmak yönünde bir hak bahşetmiş olduğu açık bir şekilde 

anlaşılmalıdır. O hâlde, yalnızca kararı alan ortaklar bakımından diğer ortağın ortaklık 

ilişkisini sona erdirme amacını/saikini taşıyan bir irade beyanı ve bu beyana kaynaklık 

eden bir kanun hükmü, teknik anlamda çıkarmadan söz edebilmemiz için yeterli 

olmayacaktır. Örneğin, yukarıda bahsetmiş olduğumuz, bir anonim şirkette sermaye 

azaltımı kararına dayalı olarak belirli bir ortağın paylarının itfa edilmesi durumu, bu 

anlamda bir genel kurul kararına dayandığı için irade beyanı unsurunu sağlamakta, ancak 

ilgili kanun hükmünün “ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi” amacına hizmet etmemesi 

sebebiyle teknik anlamda “çıkarma” kavramına dâhil edilmemektedir. Gerçekten de ne 

sermaye azaltımının ne de bunun icra yöntemlerinden biri olan itfanın, ortakları şirketten 

ihraç etmek gibi bir amacı bulunmaktadır. Şu durumda, ratio legis’i “ortaklık ilişkisinin 

sona erdirilmesi” olan bir hükme dayanılarak ileri sürülen bir irade beyanının varlığı, bu 

anlamda “çıkarma” kavramının sınırlarının belirlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. 

Burada “irade beyanı” unsurunun kavrama ayırt edicilik katmadığı tek bir hâlden söz 

edilebilir; o da “ayrılma” başlığında da ifade etmiş olduğumuz, herhangi bir irade 

beyanına lüzum duyulmadan birtakım şartların oluşmasıyla ayrılma hadisesinin 

kendiliğinden gerçekleşmesi durumudur. Ancak sözü edilen ihtimâlin, salt bu unsurun 

eksikliği nedeniyle “çıkarma” kavramına dâhil edilmediğini yukarıdaki başlıkta ifade 

etmiştik.  

Öte yandan doktrinde, çıkarma olarak nitelendirilemeyecek birtakım müessese ya 

da hakların çıkarma kurumundan ayırt edilmesi için başka kriterlere de başvurulduğu 

görülmektedir. Benzer müessese ve haklardan ayırmak için çıkarmaya birtakım özellikler 

atfedilmiştir. Korporatif yapıya özgü olma, kuramsal temelinde bir sebep barındırma ve 

hakkın kullanılmasına ilişkin ayırt edici bir usulün bulunması olarak üç başlık altında 

topladığımız bu özellikler, kimi zaman çıkarmayı alım ve benzeri diğer haklardan ayırt 

etmekte yetersiz kalıyor olsa da bu kriterlerin tamamen işlevsiz oldukları da söylenemez.  

III. Çıkarmanın Hukukî Niteliği  

Ayrılmanın ve bu kavrama dâhil olan çıkarmanın çeşitli teorilerle açıklanmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Günümüzde geçerliliğini yitirmiş olan ve ilk olarak Wieland 

tarafından kollektif şirkette ayrılmayı açıklamak üzere ortaya atılan kısmî fesih teorisine 

(Theorie der Teilauflösung) göre, ortağın şirketten çıkarılması/ayrılması bir nevi şirketin 
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feshi işlemidir43. Buna göre, nasıl ki şirket feshedildikten sonra tasfiye işlemine 

geçilmektedir, burada da benzer bir şekilde ayrılan ortağa şirket tasfiye edilirmişçesine 

şirket malvarlığından bir ayrılma akçesi ödenmektedir. Ancak fesihten farklı olarak 

burada çıkarılan ortağa ayrılma akçesi ödendikten sonra tasfiye işlemi durmakta ve şirket 

varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla şirketten ayrılma süreci, tedrici bir tasfiye 

süreci şeklinde devam etmekte ve bu süreç tamamlandıktan sonra ilgili ortak tüm ortaklık 

hak ve borçlarını kaybetmektedir44. Şirketten ayrılan ortağa ayrılma akçesinin ödendiği 

tarihte bu ortağın şirketle olan bağı da sona ermektedir45. Bu durumda, ayrılan ortak 

penceresinden bakıldığında, şirket adeta feshedilip tasfiye aşamasına geçmiş olduğundan, 

bu müesseselere ilişkin kuralların ayrılan ortağın hukukî durumu için de kıyasen 

uygulanması söz konusu olmaktadır.    

Günümüzde daha çok kabul gören anlayış ise çıkarmanın hukukî nitelik olarak 

diğer müesseselerden bağımsız bir müessese olduğu kabulüne dayanmaktadır46. 

Gerçekten de şirketin feshi ile yakın bir ilişki içinde bulunan geniş anlamda şirketten 

ayrılmanın hukukî temelini sadece fesih müessesesi ile açıklamak mümkün değildir. 

Çıkarma ve çıkma müesseselerinin teorik alt yapısını şirketin feshi ile açıklamak her 

şeyden önce söz konusu müesseselerin anlamı ve amacına uygun düşmemektedir. Zira 

şirketin feshini isteyen ortakların belirli bir amacı gerçekleştirmek yönündeki iradeleri 

ortadan kalkmış olmasına rağmen çıkmada sadece çıkma iradesini ortaya koyan ortağın, 

çıkarmada ise sadece çıkarılmak istenen ortağın söz konusu ortak amacı gerçekleştirme 

istekleri ya da imkânları ortadan kalkmış olmaktadır. Çıkan ya da çıkarılan ortaklar, çoğu 

kez şirketin devamı ile ilgilenmemekte, sadece ayrılma sonucunda âdil bir ayrılma akçesi 

talep etmektedirler. Hâlbuki geriye kalan ortaklar, ortak amacı gerçekleştirmek 

konusunda şirketi devam ettirmek niyetindedirler. Başka bir ifadeyle, ayrılmanın söz 

konusu olduğu durumlarda diğer ortakların durumlarında herhangi bir değişiklik olmadan 

şirket varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla şirketin feshinden farklı olarak, 

ayrılmanın söz konusu olduğu durumlarda çatışan iki menfaatin varlığı daha açık bir 

şekilde görülmektedir47.  

                                                
43  Wieland, Handelsrecht I, s. 717. İsviçre hukukunda Siegwart bu teoriyi benimsemektedir. Siegwart, 

Kommentar-Obligationenrecht, Art. 547 N. 46. Türk hukukunda ise Öztürk Dirikkan, şirket 
ilişkisinin diğer ortaklar arasında devam edip çıkarılan ortak açısından son bulduğundan bahisle, 
ayrılmayı bir tür kısmî fesih olarak nitelendirmektedir. Bkz. Öztürk Dirikkan, s. 19. 

44  Wieland, Handelsrecht I, s. 719. 
45  Wieland, Handelsrecht I, s. 718; Siegwart, Kommentar-Obligationenrecht, Art. 547 N. 48. 
46  Bollmann, s. 5-7; Pugatsch, s. 12; Meier, s. 25; Sanwald, s. 47-48. 
47  Bollmann, s. 6; Pugatsch, s. 12; Meier, s. 25. 
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Öte yandan, çıkma ya da çıkarma işlemi sonucunda ilgili ortağa ödenecek ayrılma 

akçesinin, mutlaka -şirketin tasfiye sürecinde olduğu gibi- şirket malvarlığından 

ödenmesi zorunluluğu da yoktur. Örneğin, tezimizin konusunu oluşturan squezee-out’ta 

olduğu gibi, kimi çıkarma düzenlemelerinde ilgili ortağın sermaye payının bir başka 

ortağa intikali suretiyle de şirketten ayrılmanın gerçekleşmesi mümkündür. Bu durumda 

ayrılma akçesine ilişkin bedelin ortaklardan biri tarafından finanse edilmesi söz konusu 

olmaktadır. Ayrılmayı, bu yönüyle de şirketin feshi ve bunu takiben yapılan tasfiye 

işlemine benzetmek her zaman mümkün değildir.  

Son olarak, kısmî fesih teorisinin ilk olarak kollektif şirketler bakımından ortaya 

atıldığını da unutmamak gerekir. Anılan şirket türünde ortaklar arasındaki şahsî ilişkilerin 

kuvvetli olması sebebiyle ortak değişiminin, şirketin temel yapısında değişiklik meydana 

getirdiği kabul edilmektedir48. Böylelikle temel yapıyı ilgilendiren ayrılma işleminin 

kısmî fesih teorisi ile açıklanabilmesi bu şirket türü bakımından daha olanaklı 

görünmektedir. Ortak değişikliğinin şirketin temel yapısında değişiklik yaratmadığı 

kabul edilen sermaye şirketleri bakımından ise (özellikle anonim şirket), sözü edilen 

teorinin kabul edilebilirliği mümkün görünmemektedir49. Çünkü pay mevkiine 

dokunulmaksızın pay sahipliği ilişkisinin sona erdirildiği durumlarda yalnızca pay sahibi 

sıfatı değişmekte; pay mevkii ortadan kaldırılmadığı için ortada şirketin temel yapısını 

ilgilendiren bir durum da söz konusu olmamaktadır. Burada yalnızca şirketten çıkarılan 

pay sahibi bakımından somut anlamdaki pay sahipliği ilişkisi50 sona ermekte, ancak bu 

ilişki yeni bir pay sahibinde vücut bulmaktadır. 

                                                
48  Ayrıntılı bilgi için bkz. Çamoğlu/(Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, N. 295-297. 
49  Meier, s. 25; Sanwald, s. 50. 
50  Anonim şirkette pay sahipliği kavramı da tıpkı pay kavramı gibi kendi içinde birkaç anlamı ihtiva 

etmektedir. Pay sahipliği kavramından, 1) soyut anlamda tüm hak ve borçların kaynağı olarak pay 
sahipliği, 2) somut bir hukukî ilişki olarak pay sahipliği ve 3) hak olarak pay sahipliği 
anlaşılmaktadır, Schluep, Wohlerworbenen Rechte, s. 96. 

 İlk anlamıyla pay sahipliği, pay sahibinin şirkete karşı sahip olduğu bütün hak ve borçları ifade 
etmek üzere kullanılmaktadır. Esas sözleşmeden ve kanundan doğan hak ve borçların tümü, şirket 
ile pay sahibi arasında kurulacak olan somut hukukî ilişkiden bağımsız olarak pay sahipliğini 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla ilk anlamıyla pay sahipliği, soyut ve daha ziyade teorik bir anlam 
taşımaktadır. Bkz. Schluep, Wohlerworbenen Rechte, s. 96. Eisenhardt, § 37 N. 522; Würdinger, s. 
40. Daha yaygın olan ikinci anlamıyla pay sahipliği, soyut anlamdaki pay sahipliği tanımına yakın 
fakat onun bir adım önünde, anonim şirket ile pay sahibi arasındaki somut hukukî ilişkiyi ifade etmek 
üzere kullanılmaktadır. Pay sahibi ile şirket arasında kurulan bu somut hukukî ilişki esasında soyut 
anlamdaki pay sahipliği haklarının bir izdüşümüdür. Zira pay sahibinin sahip olduğu hak ve 
yükümlülükler bu soyut hak ve borçlar grubu çerçevesinde şekillenmekte ve böylece pay sahibi ile 
şirket arasında sürekli olan bir hukukî ilişkiler yumağı ortaya çıkmaktadır. Bkz. Schluep, 
Wohlerworbenen Rechte, s. 96; Müller-Erzbach, s. 290; Schmidt, § 19 I 3; Raiser/Veil, § 12 Rn. 1. 
Son olarak pay sahipliği, pay sahibi ile şirket arasındaki somut hukukî ilişkiden doğan hak 
anlamında da kullanılmaktadır. Bu anlamıyla pay sahipliğinden, pay sahibinin şirkete karşı sahip 
olduğu hak ve borçlardan doğan spesifik talep hakları anlaşılmaktadır. Burada da pay sahipliğinin 
büründüğü kimlik salt borçlar hukuku temeline dayalı taleplere dayanmaktadır. Bkz. Schluep, 
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Çıkarmanın hukukî niteliğinin kısmî fesih teorisi ile açıklanamayacağı kabul eden 

ve onu kendine özgü bağımsız bir müessese olarak ele alan yaklaşım ise hukukî niteliği 

genel olarak “haklı sebeple çıkarma” kurumundan hareket ederek ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Haklı sebeple çıkarma kurumu ise farklı teorik temellere dayandırılarak 

izah edilmektedir. Şimdi bu temellere kısaca değinmek istiyoruz.   

1.  Çıkarmanın Sürekl i Borç İ l işkilerinde Söz Konusu Olan 

Fesih Hakkının Özel Bir Görünüm Biçimi Olduğu Görüşü   

Doktrinde ağırlıklı olarak taraftar toplayan görüş, haklı sebebe dayanan 

çıkarmayı, sürekli borç ilişkilerinde var olduğu kabul edilen fesih hakkının özel bir 

görünüm biçimi olarak kabul etmektedir51. Bu görüş gereğince, şirket ile ortaklar 

arasındaki ortaklık (üyelik) ilişkisi sürekli bir borç ilişkisi olduğuna göre, her sürekli borç 

ilişkisinde olduğu gibi bu ilişkinin de haklı sebepler gerekçe gösterilerek sona 

erdirilebilmesi mümkündür. Görüldüğü üzere, bu görüşün temelinde sürekli borç 

ilişkilerinin tamamında tarafların ilişkiyi haklı sebeple sona erdirebilme imkânının var 

olduğu fikri yatmaktadır. Konu Türk hukukunda tartışmalı olmakla birlikte, sürekli borç 

ilişkilerinin -kanunda öngörülmemiş olsa bile- haklı sebeplerle sona erdirilebilmesi 

imkânının borç ilişkisinin taraflarına tanınması gerektiği pek çok yazarca kabul 

edilmektedir52. Konuyu tartışmalı kılan nokta ise Türk hukukunda, Alman hukukunda 

olduğu gibi tüm sürekli borç ilişkileri bakımından geçerli olan genel nitelikli bir haklı 

sebeple fesih hükmünün (bkz. BGB § 314) bulunmuyor olmasıdır. Gerçekten de Türk 

hukukunda kanun koyucu, bir kısım sürekli borç ilişkisi bakımından bu imkânı açıkça 

düzenlemiş; bir kısım ilişkide ise bu imkândan hiç söz etmemiştir53. Söz konusu eksiklik, 

hukukumuz açısından ilk bakışta sürekli borç ilişkilerinde haklı sebeple feshin sadece 

kanunun açıkça izin verdiği hâllerde mümkün olabileceği izlenimi uyandırmaktadır. 

Ancak kanaatimizce, haklı sebeple fesih imkânının kanunda açıkça düzenlenmediği 

                                                
Wohlerworbenen Rechte, s. 97; Raiser/Veil, § 12 Rn. 1; Schmidt, §19 I 3; Larenz/Wolf, § 14 N. 1, § 
15 N. 112; Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, s. 383; Eisenhardt, § 37 N. 522. 

51  Müller-Erzbach, s. 394; Schmidt, § 35 IV 2 b; Reinisch, s. 36; Soufleros, s. 23. Dernekler bakımından 
Türk hukukunda özellikle bkz. Engin, s. 105. Göle ise ıskata ilişkin olarak yapmış olduğu 
açıklamalarda, bu kurumun hukukî niteliği itibarıyla tam iki taraflı sözleşmelerdeki feshe 
benzediğini, ancak bundan farkları olduğunu ifade etmektedir, Göle, s. 116-117. 

52  Seliçi, s. 202-204; Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 122; Oğuzman/Barlas, s. 287 vd.; Çamoğlu, s. 
57, dn. 11. 

53  Kanunda düzenlenmekle birlikte, açıkça bir haklı sebeple fesih imkânından söz edilmeyen sürekli 
borç ilişkilerine, saklama ile kullanım ödüncü sözleşmeleri örnek olarak verilebilir (bkz. BK 379 
vd., 561 vd.). Kira, hizmet ve adî şirket sözleşmesinde ise bu imkândan açıkça söz edilmektedir 
(bkz. BK 331, 435, 639/b.7). 
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sürekli borç ilişkileri bakımından bu yolun tamamen kapatılmış olduğu, yalnızca genel 

nitelikli bir fesih hükmünün kanunda bulunmuyor olmasından hareketle 

söylenemeyecektir. Zira kanun koyucunun bilinçli olarak sustuğu birkaç örnek dışında, 

haklı sebeple fesih konusundaki düzenleme boşluklarının basit bir susmadan ileri geldiği; 

bu doğrultuda tüm sürekli borç ilişkilerinde geçerli olabilecek bir haklı sebeple fesih 

imkânının MK 2’de yer alan dürüstlük kuralından kaynaklandığı kabul edilmektedir54. Bu 

genel ilke dışında, kişilik hakkının korunmasına ilişkin MK 23 hükmü de sürekli borç 

ilişkilerinde genel nitelikli bir fesih hakkının bulunduğuna gerekçe olarak 

gösterilmektedir. Gerçekten de haklı sebebin ortaya çıkmasından sonra güven ilişkisinde 

meydana gelen zedelenme, bazı durumlarda sürekli borç ilişkisinin devamını taraflar 

açısından çekilmez hâle getirebilir. Böyle bir durumda, ortaya çıkan haklı sebebe rağmen 

taraflardan hukukî ilişkiyi sürdürmelerini beklemek kişilik haklarına aykırılık 

oluşturabilecektir55. Nihayet, şirket sözleşmesi gibi sürekli borç ilişkilerinde haklı sebeple 

feshin genel bir ilke olarak kabul edilmesinde, ortaklar arasındaki güven ilişkisi de önemli 

bir rol oynamaktadır56. Güven ilişkisi, özellikle “kişi unsuru”nun baskın olarak ortaya 

çıktığı, affectio societatis unsurunun önemli bir rol oynadığı şirket ilişkilerinde önem arz 

eder. Bu tür ilişkilerde kişilerin doğrudan doğruya edime ilişkin olmayan ancak kişisel 

ilişkiyi sarsan davranışları güven ilişkisini bozabilecek türdendir57.  

Çıkarmanın, sürekli borç ilişkilerinde varlığı kabul edilen haklı sebebe dayalı 

fesih hakkının özel bir görünüm biçimi olduğu görüşü, birçok yazar tarafından 

benimseniyor olsa da bu görüşün bazı meseleleri açıklamakta yetersiz kaldığı ifade 

edilmektedir58. Her şeyden önce, ortaklık ilişkisinin gösterdiği özelliklerin her bir şirket 

türünde, hatta aynı tür içerisindeki çeşitli tiplerde birbirinden farklı olduğu ileri 

sürülmektedir. Örneğin, şahıs şirketlerinde ortakların birbirleriyle olan ilişkisi daha sıkı 

irtibat hâlindedir ve ortaklara yüklenen sadakat yükümlülüğü ya da onun bir görünüm 

                                                
54  Seliçi, s. 202; Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 122; Çamoğlu, s. 57. 
 Türk hukukunda sürekli borç ilişkilerinde haklı nedenle feshi genel bir ilke olarak kabul eden bir 

mahkeme içtihadı bulunmamakla birlikte, İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu konudaki görüşü 
olumludur. BGE 122 III 262. Ayrıntılı bilgi için bkz. Altınok Ormancı, s. 110-111. 

55  Çamoğlu, s. 56; Altınok Ormancı, s. 114 vd. 
56  Sürekli borç ilişkilerinde haklı nedenle feshin genel bir ilke olarak kabul edilmesinin altında güven 

ilişkisinin yattığı görüşünün günümüzde geçerliliğini yitirdiği ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, 
sürekli olsun ya da olmasın her borç ilişkisinin temelinde güven ilişkisi bulunmaktadır. Bkz. Altınok 
Ormancı, s. 113. Ancak kanımızca, ortakların birbirlerine ve şirkete karşı yükümlendikleri sadakat 
yükümlülüğünün genel olarak kabul edildiği şirket sözleşmeleri bakımından güven ilişkisini ayrı bir 
yere koymak gerekir. Bu yüzden, güven unsurunu da haklı sebeple feshin gerekçeleri arasına 
koymaktayız. 

57  Seliçi, s. 201. 
58  Grunewald, Ausschluß, s. 15. 
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biçimi olan rekabet etmeme borcu gibi borç/yükümlülükler bu tür şirketlerde ortaklık 

ilişkisini tipik bir sürekli borç ilişkisine yaklaştırmaktadır. Benzer yönde bir tespit, 

sermaye şirketi olmasına rağmen limited şirket bakımından da yapılmaktadır. Gerek 

öğretide gerek mahkeme kararlarında limited şirkette ortakların sadakat 

yükümlülüklerinin olduğu kabul edilmektedir59. Nitekim sadakat yükümlülüğünün bir 

uzantısı olarak kabul edilen bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı, limited şirket ortağı 

için kanunda açıkça öngörülmüştür (TTK 613). Ancak aynı çıkarımı anonim şirket pay 

sahipliği ilişkisi bakımından yapmak daha güçtür60. Her ne kadar kanun koyucu, anonim 

şirket düzeni içerisinde pay sahibinin sadakat yükümlülüğünün kabulü anlamına 

gelebilecek birtakım yükümlülüklere61 yer vermiş olsa da öğretide, pay sahibinin şirkete 

karşı olan yükümlülüğünün esas olarak sermaye koyma borcunu yerine getirmekten 

ibaret olduğu (tek borç ilkesi – TTK 480); bu borç dışında pay sahibine herhangi bir başka 

borcun doğrudan ya da dolaylı olarak yüklenemeyeceği ifade edilmektedir62. Bu sebeple 

anonim şirkette pay sahiplerinin birbirlerine ve şirkete karşı sadakat yükümlülüklerinin 

bulunmadığı Türk ve İsviçre doktrininde hâkim görüş olarak kabul edilmektedir63. 

Bununla bağlantılı olarak, pay sahibi ile şirket arasındaki bağın anonim şirket türünde 

genellikle zayıf olduğu ve pay sahipliği ilişkisinin sürekli bir borç ilişkisinin gerektirdiği 

uzun süreli yükümlülükleri içermediği ifade edilmektedir. Ayrıca öğretide şirketler 

hukukuna özgü özellikler taşıyan pay sahipliği ilişkisinin iki taraflı bir sözleşme olarak 

kabul edilmesinin isabetli olmayacağı fikri de ileri sürülmektedir64. Şu hâlde, tüm ortaklık 

(üyelik) ilişkilerinin tipik birer sürekli borç ilişkisi olduğundan hareket edilerek bir 

                                                
59  Ayrıntılı bilgi için bkz. Nomer, s. 14 vd.; Akın, Sadakat Borcu, s. 67 vd. İsviçre doktrininde bkz. 

Dorscheid, s. 34. 
60  Grunewald, Ausschluß, s. 15. Hatta yazar, limited şirketteki ortaklık ilişkisi için de aynı tespiti 

yapmaktadır. 
61  Örneğin, eTTK döneminde kanunun lafzından açık bir şekilde anlaşılan “sır saklama yükümlülüğü” 

bunlardan biridir. Bu yükümlülük, eTTK’nın 363. maddesinde “Her ortak, her ne suretle olursa 
olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi daima 
gizli tutmaya mecburdur” şeklinde ifade edilmiştir. Bu dönemde anılan hükmün pay sahipleri 
bakımından sadakat yükümlülüğünün var olduğu şeklinde anlaşılması gerektiği konusunda bkz. 
Akın, Sadakat Borcu, s. 152. 6102 TTK’da ise sır saklama yükümlülüğü limited şirket ortakları 
bakımından açıkça öngörülmüşken (TTK 613/1), anonim şirketlerde bu yükümlülüğün var olduğu 
bilgi alma hakkına ilişkin TTK 437’den dolaylı bir şekilde çıkarılmaktadır. Gerçekten de, 6102 sayılı 
TTK, eTTK 363’teki gibi açıkça bir yükümlülükten bahsetmemektedir. Ancak pay sahibi tarafından 
talep edilen bilginin şirket sırrı kapsamında verilmeyebileceğini düzenleyen TTK 437/3’ten, pay 
sahibinin sır saklama yükümlülüğüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

62  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 1019. 
63  Bu yönde bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 1091; Teoman, Oydan 

Yoksunluk, s. 12; Moroğlu, Oy Sözleşmeleri, s. 20, dn. 54; Pulaşlı, Şerh 2018, C. II, § 46 N. 71. 
İsviçre doktrininde bkz. Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, § 16 N. 208. İsviçre doktrininde bu görüşü 
savunan yazarların listesi için bkz. Dorscheid, s. 33. 

64  Göle, s. 117. 
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sonuca varılmasının bazı şirket türleri bakımından yanıltıcı olacabileceği kabul 

edilmektedir. 

Kanaatimizce, çıkarmanın sürekli borç ilişkilerinde var olan fesih kurumunun 

özel bir görünümü olduğuna karşı çıkan görüşün ortaya koymuş olduğu “her bir ortaklık 

ilişkisinin içeriği bir diğerinden farklıdır” argümanı tartışmaya açıktır. Az önce de ifade 

edildiği üzere, bu görüş özellikle anonim şirket modelinden hareket etmek suretiyle bu 

şirketteki ortaklık ilişkisini farklı bir yere koymakta ve sadakat yükümlülüğünün bu 

ilişkinin içeriğine dâhil olmadığını ileri sürmektedir. Tek borç ilkesine sıkı sıkıya bağlı 

kalan bu görüş, anonim şirkette sadakat yükümlülüğünü reddetmekle birlikte, bu 

yükümlülüğe aykırı davranışların doğal bir uzantısını teşkil edebilecek olan ortağın 

şirketten çıkarılabilmesi sonucunu da anonim şirket bakımından kabul etmemiş 

olmaktadır65. Hâlbuki Alman, İsviçre ve Türk hukuk sistemlerinde anonim şirketlerde 

ortakların birbirlerine ve şirkete karşı tamamen yabancı olmadıkları ve sadakat 

yükümlülüklerinin olduğu fikri gün geçtikçe ağırlık kazanmaktadır66. Gerçi bu görüşü 

savunan yazarların bir kısmı, genel nitelikli bir sadakat yükümlülüğünü kabul etmekle 

beraber, sadakat yükümlülüğü temelli bir çıkarma hakkının anonim şirkette bulunmadığı 

fikrindedirler67. Ancak kanaatimizce, anonim şirkette sadakat yükümlülüğünün varlığı 

kabul edilecek olursa, artık bu yükümlülüğe uymayarak şirketteki ortak amaca 

ulaşılmasını imkânsız kılan/oldukça güçleştiren ve/veya ortaklık ilişkisini diğer ortaklar 

bakımından çekilmez hâle getiren ortağın haklı sebeple çıkarılması da mümkün olmalıdır.  

Burada sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple feshi ile sadakat yükümlülüğü 

arasındaki bağlantıyı ortaya koyabilmek adına, Alman Federal Mahkemesi’nin limited 

şirkette haklı sebeple çıkarmayı içtihat hukuku ile yaratmış olduğu kararına da kısaca 

                                                
65  Kanaatimizce, haklı sebebe dayanarak şirketten çıkarmayı ortağın sadakat yükümlülüğünün bir 

uzantısı olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Nitekim doktrinde de sadakat yükümlülüğünün 
haklı sebeple çıkarmada “haklı sebep” kriterini belirlemekte çıkış noktası oluşturduğu ifade 
edilmektedir. Bkz. Öztürk Dirikkan, s. 69. Doktrinde Akın, haklı sebeple çıkarmayı, anonim şirkette 
sadakat yükümlülüğünün kabul edilmesinin doğal ve mantıksal bir neticesi olarak görmektedir, 
Akın, Sadakat Borcu, s. 243. 

66  Affectio societatis ilkesi çerçevesinde pay sahiplerinin sadakat yükümlülüğünün varlığına işaret 
eden Tekil, 1974, s. 64-70. Ayrıca bkz. Ansay, Anonim Şirket, s. 213; Nomer, s. 63 vd.; Akın, Sadakat 
Borcu, s. 144 vd.; Aker, Hâkim İşletme, s. 172 vd., özellikle s. 177; Karasu, s. 40 vd. 

 İsviçre hukukunda bkz. Kunz, s. 513 vd. ve orada dn. 113’de anılan yazarlar; Alman hukukunda bkz. 
Lutter, Treuepflicht des Großaktionärs, s. 225 vd.; Zöllner, Beschlussfassung und Beschlussmängel, 
s. 488 vd. 

67  Örneğin Nomer, eTTK döneminde kaleme aldığı eserinde, anonim şirkette pay sahibinin sadakat 
yükümlülüğünün bulunduğunu savunmuş olmasına rağmen, bu kabulün haklı nedene dayalı bir 
çıkarmanın anonim şirket modelinde mümkün olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtmektedir. 
Yazar, esas sözleşmede öngörülmüş olsa dahi, sadakat yükümlülüğünün ihlâli de dâhil hiçbir 
sebepten dolayı şirketten çıkarmanın mümkün olmayacağını ifade etmektedir. Bkz. Nomer, s. 148. 
Yazar, aynı sonuca anonim şirketin haklı sebeple feshi müessesesi bakımından da varmaktadır. 
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değinmekte fayda görmekteyiz. Federal Mahkeme, Türk ve İsviçre hukuklarından farklı 

olarak limited şirkette haklı sebeple çıkarmanın kanunda düzenlenmediği Alman 

hukukunda, çıkarmayı düzenleyen adî şirkete ilişkin BGB § 737 ve kollektif şirkete 

ilişkin HGB §140 hükümlerini esas alarak, limited şirket için de haklı sebebe dayalı bir 

çıkarma hakkı yaratmıştır68. 1953 tarihli bu kararında Federal Mahkeme, limited şirket 

için haklı sebeple çıkarma hakkını yaratırken, yalnızca “taraflar bakımından çekilmez 

hale gelen sürekli borç ilişkilerinin haklı sebebe dayanılarak sona erdirilebileceği” genel 

ilkesinden hareket etmemiş; bu temel ilkenin yanı sıra çıkarma hakkının yaratılmasında 

çıkış noktası olarak, limited şirkette şahıs unsurunun ön plânda tutulduğu ve ortaklar 

arasında sadakat yükümlülüğün bulunduğu gerekçelerini de kullanmıştır. Kararda, 

limited şirket için yaratılan haklı sebeple çıkarma imkânına anonim şirket bakımından 

ihtiyaç olmadığı belirtilmiş olsa da69, daha sonraki yıllarda haklı sebeple çıkarma konusu 

anonim şirketler hukuku düzleminde de tartışılmaya başlanmıştır. Öğretide anonim şirket 

bakımından soruya olumlu cevap veren yazarlardan Becker’in görüşüne70 de atıfta 

bulunan Alman Federal Mahkemesi, pay sahipleri arasında sadakat yükümlülüğünün 

varlığını kabul ettiği Linotype kararında71, obiter dictum olarak haklı sebeple çıkarmanın 

anonim şirket bakımından da tartışılabileceğini belirtmiştir. Somut olayda Federal 

Mahkeme, “…Anonim şirket pay sahibinin haklı sebeple şirketten çıkarılması ihtiyacının 

kabul edilip edilmediğinin ve böylece şahıs şirketlerinde şirketten çıkarmaya ilişkin 

hükümlerin (§ 737 BGB, § 140 HGB) anonim şirket pay sahibi için uygulanabilir olup 

olmadığının [bu somut olay bakımından] incelenmesine gerek yoktur…” tespitini 

yaptıktan sonra meseleye ilişkin olumlu ve olumsuz iki görüş olduğunu belirtmekle 

yetinmiştir72. Böylece Federal Mahkeme, doğrudan ortaya koymuş olmasa da anonim 

şirket için bu meselenin tartışmaya açık olduğunun altını çizmiş ve haklı sebeple çıkarma 

imkânı için açık kapı bırakmıştır.   

                                                
68  BGH, 1.4.1953 - II ZR 235/52: BGHZ 9, 157. Bu karar ve öncesindeki tarihsel gelişim hakkında 

ayrıntılı bilgi için özellikle bkz. Soufleros, 12 vd. 
69  Federal Mahkeme, 1953 tarihli kararında bu sonuca varırken, anonim şirkette pay sahiplerinin 

şahsiyetlerinin sermaye payına göre daha az önem arz ettiğinden ve pay sahipleri arasındaki güven 
ilişkisinin limited şirkette olduğu kadar sıkı olmadığından yola çıkmaktadır. 

70  Becker, 383 vd. 
71  BGH, 1.2.1988 - II ZR 75/87: BGHZ 103, 184. 
72  “…Es kann dabei dahinstehen, ob man für die Ausschließung eines Aktionärs aus wichtigem Grunde 

ein Bedürfnis bejaht und demgemäß die Vorschriften über den Ausschluß eines Gesellschafters aus 
einer Personengesellschaft (§ 737 BGB, § 140 HGB) auf den Aktionär für entsprechend anwendbar 
hält (verneinend: BGHZ 9, 157, 163; bejahend: Becker, Der Ausschluß aus der Aktiengesellschaft, 
ZGR 1986, 383, 387 ff.)…” 
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Sonuç olarak, sadakat yükümlülüğünün daha yoğun bir şekilde hissedildiği şahıs 

şirketleri bakımından çıkarmayı sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple feshi temeline 

oturtmak, sermaye şirketlerine göre daha kolay görünmektedir. Ancak salt ortaklık 

ilişkisinin içerdiği yükümlülükler göz önünde bulundurularak, haklı sebebe dayalı 

çıkarmanın, sürekli borç ilişkilerinde haklı sebeple feshin özel bir görünüm biçimi 

olmadığını söylemek kanaatimizce yerinde değildir.    

Öte yandan, çıkarmayı, sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple feshinin özel bir 

görünümü olarak kabul etmeyen görüşün diğer bir dayanak noktası, “çıkarma” ile 

“sürekli borç ilişkilerinin feshi” kurumları arasında tam bir uyumun olmadığı üzerinedir73. 

Bu görüşe göre, edimlerin birbirinin karşılığını oluşturduğu sürekli borç ilişkilerinde fesih 

imkânı, her şeyden önce fesih talebinde bulunan kişi hakkında sonuç doğurmaktadır. 

Diğer bir deyişle, sürekli borç ilişkisi ile uzun süreli bir yükümlülük altına giren kişi, 

haklı sebeplerin oluşması hâlinde fesih hakkını kullandığı zaman söz konusu borç ilişkisi 

fesih hakkını kullanan bu kişi yönünden sona ermektedir. Hâlbuki, ortaklık (pay sahipliği, 

üyelik) ilişkisini sona erdiren çıkarmanın söz konusu olduğu durumlarda, çıkarma 

talebinde bulunan ortakların ortaklık ilişkileri çıkarma sonrasında da devam etmektedir74. 

Ancak kanaatimizce, söz konusu karşı gerekçe ortaklık (üyelik, pay sahipliği) ilişkisinin 

şirket ile her bir ortak arasında kurulan ve birbirinden bağımsız olan birer ilişkiler yumağı 

oluşturduğu hususunu göz ardı etmektedir. Gerçekten, çıkarılan ortağın sürekli olarak 

borç ilişkisi içinde olduğu kişi -esas olarak- diğer ortaklar değil, şirketin kendisidir. Bu 

durumda, bir ortağın haklı sebeple çıkarılma hâlinde, söz konusu ortaklık (üyelik) ilişkisi 

şirket bakımından da sona ermektedir. Çıkarma sonucunda şirket ile diğer ortaklar 

arasında söz konusu olan diğer ortaklık ilişkilerinin devam ediyor olması, ortaklık 

ilişkisinin şirket bakımından sona ermediği anlamına gelmez. O hâlde, şirketten 

çıkarmanın sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple sona erdirilmesinin özel bir görünüm 

biçimi olduğu yönündeki görüşün bu gerekçe ileri sürülerek çürütülmesi kanımızca 

isabetli değildir. 

                                                
73  Grunewald, Ausschluß, s. 16. 
74  Grunewald, Ausschluß, s. 16. Ortaklık (üyelik) ilişkisinde tarafların, şirket ve ilgili ortak olduğuna 

dikkat çekmek gerekir. O halde, ortağın çıkarılmasının sürekli borç ilişkilerinin feshinin özel bir 
görünüm hali olduğu görüşünün, ortaklık ilişkisinin diğer taraf bakımından sona ermediği 
gerekçesiyle çürütülmesi kanımızca isabetli değildir. Zira çıkarılan ortağın sürekli olarak borç 
ilişkisi içinde olduğu kişi diğer ortaklar değil, şirketin kendisidir. Haklı sebeple çıkarma halinde söz 
konusu ortaklık ilişkisi şirket bakımından da sona ermektedir. 

 Wiedemann ise haklı sebebe dayalı çıkma hakkı ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda benzer bir 
düşünceden hareket etmektedir. Yazar, şirketler hukukundaki fesih hakkının sürekli borç ilişkileri 
için geçerli olan fesih hakkından farklı olarak tarafları fesih sonucuna zorunlu olarak 
sürüklemediğini ifade etmektedir, Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, s. 397. 
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2.  Çıkarmanın Ş irketin ve İş letmenin Devamlı l ığ ını  Sağlayan 

Bir Hak Olduğu Görüşü  

Doktrindeki diğer bir görüş, haklı sebeple çıkarmayı, şirketin ve işletmenin 

devamlılığını sağlamaya yönelik bir hak olarak nitelendirmektedir75. Bu görüşün temel 

dayanak noktası, şirketin sona ermesi ile çıkarma arasında kanun koyucu tarafından 

kurulan dengedir76. Aşağıda da açıklanacağı üzere kanun koyucu bu iki müessese arasında 

bir bağlantı kurmuş, çıkarmayı, ortaklığın sona ermesi ihtimâlini mümkün olduğunca 

ikinci plânda tutmak için tasarlamıştır. Haklı sebep temeline dayalı tüm çıkarma 

düzenlemelerinde bu bağlantı doğrudan veya dolaylı bir şekilde vardır. Böylece şirket, 

ortaklardan birine ilişkin bir sebeple sona erme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa, diğer 

ortaklar bu sebebi yaratan ortağı şirketten çıkararak, şirketin ve işletmenin devamlılığını 

sağlayabilirler.  

Çıkarmayı, işletmenin devamlılığını sağlamaya yönelik bir hak olarak 

nitelendiren bazı yazarlar, bu görüşlerini kanundaki adi ve kollektif şirket için öngörülen 

birbirine zıt iki düzenlemeden hareket etmek suretiyle açıklamaktadırlar. Alman 

hukukunda taraftar bulan bu görüş, kollektif şirketlerde çıkarmaya ilişkin hükümlerin 

işletmenin devam ettirilmesi amacına hizmet ettiğini söylerken, aynı çıkarımın adî şirket 

için yapılamayacağını ileri sürmektedir. Üstelik bu görüşün Almanya’da eski tarihli 

mahkeme kararlarına da yansıdığını ifade etmek gerekir77.  

Görüşün dayanak noktası, “devam hükmü” (Fortsetzungsklausel) olarak bilinen 

şirket sözleşmesi kayıtlarıdır. Bilindiği üzere, adî şirketin sona ermesine yol açan bir 

ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı ve tasfiye payının cebrî icra 

yoluyla paraya çevrilmesi durumlarından birinin ortaya çıkması hâlinde78, şirket 

sözleşmesinde bir devam hükmü varsa, ortaklar, sona erme sebebi şahsında gerçekleşen 

diğer ortağı şirketten çıkarabilir ve şirketi sona ermekten kurtarıp devam ettirebilirler 

(Bkz. BK 633, BGB § 736). Devam hükmü, fesih sebebi şahsında gerçekleşmeyen 

                                                
75  Haklı sebeple çıkarmanın şirketin ve işletmenin korunması amacına yönelik bir hak olduğu 

hususunda bkz. Çamoğlu, s. 138; Baştuğ, Kollektif Şirkette Çıkarılma, s. 805. Alman hukukunda 
bkz. Schäfer, Großkommentar HGB, § 140 Rn. 1. Bu görüşü savunan diğer yazarlar ve destekleyen 
mahkeme kararları için bkz. Grunewald, Ausschluß, s. 17, dn. 31. 

76  Bu hususta bkz. Birinci Bölüm, § 2, III. 
77  Bu yöndeki bir karar için bkz. BGH, 13.12.1965 - II ZR 10/64, NJW 1966, s. 827: “…§ 142 HGB 

bezwecke ausschließlich die Erhaltung eines von einer Gesellschaft betriebenen 
vollkaufmännischen Unternehmens; seine Regelung könne deshalb auf bürgerlich-rechtliche 
Gesellschaften, denen ein solcher Bestandschutz nicht zukomme, nicht übertragen werden…”. 

78  BK 633’te gösterilen ortağın ölmesi durumu ise yalnızca mirasçıların şirkette devam edip 
etmeyeceklerine ilişkin bir sonuç doğurur. 
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ortakların (çıkan ya da çıkarılan ortak olmaksızın)79 ortak amacı sürdürme niyetlerini 

göstermektedir. Şayet şirket sözleşmesinde bir devam hükmü yoksa, BK 633’te sayılan 

durumlardan birinin gerçekleşmesi ihtimâlinde şirket sona ermektedir.  

Hâlbuki, adî şirkete en yakın şirket olan kollektif şirkette tam aksine bir durum 

söz konusudur. Burada kollektif şirket sözleşmesinde devam hükmü bulunmasa da 

şirketten çıkarma gündeme gelebilmektedir. Diğer bir deyişle, çıkarmanın ön şartı olarak 

devam hükmü şartı aranmamıştır. Gerçekten de TTK’nın 254. maddesinde müflis olan 

ortağın şirketten çıkarılabileceği düzenlenirken, bu imkânın kullanılabilmesi için şirket 

sözleşmesinde bir devam hükmünün varlığına gerek duyulmamıştır. Bilakis, anılan 

hükümde, şirket sözleşmesinde aksine bir düzenlemeye yer verilmek suretiyle çıkarma 

hakkının kaldırılabilmesine olanak tanınmıştır. Aynı şekilde, haklı sebeplerin 

düzenlendiği TTK 255 ve fesih ihbarının düzenlendiği TTK 256 bakımından da devam 

hükmünün bulunmasına gerek yoktur80.   

Adi ve kollektif şirkette “devam hükmü” bakımından yaratılan bu farklılık 

neticesinde, ilk bakışta, kanun koyucunun kollektif şirketi ve işletmesini devam ettirme 

konusunda daha istekli olduğu fikri akla gelebilir. Nitekim, Alman Ticaret Kanunu’nda 

kollektif şirketlerde “devam hükmü” şartının kaldırılmasına ilişkin olarak yapılan 

değişikliğin gerekçesinde, temel gerekçe olarak işletmenin devamlılığı ilkesinden 

(Unternehmenskontinuität) söz edilmiştir81. Ancak kanaatimizce, işletmenin 

devamlılığını sağlamak, çıkarma müessesesinin teorik temelini izah etmekte 

başvurulacak argümanlardan yalnızca birisidir. Her şeyden önce, dayanılan teorik temel 

yalnızca iki şirket türü bakımından meseleyi izah edebilmektedir; o da konusu bir ticarî 

işletme işletmek olan kollektif ve komandit şirketlerdir. Şayet çıkarma düzenlemelerinde 

                                                
79  BGB § 736’da öngörülen farklılık, ortakların şirketten kendiliğinden ayrılacak olmalarıdır. Çıkma 

veya çıkarmaya ilişkin ayrı bir irade beyanına gerek bulunmamaktadır. Bkz. aşağıda dn. 171. 
80  Alman hukukunda da kollektif şirkette ayrılmanın gerçekleşebilmesi için gereken “şirket 

sözleşmesinde devam hükmünün varlığı” şartı, 1998 senesinde bu yana aranmamaktadır. 1998 
senesinde Alman Ticaret Kanunu’nda (HGB) önemli değişiklikler yapan bir kanun ile 
(Handelsreformgesetz, BT-Drucksache 13/8444) devam hükmüne yer veren HGB § 138 yürürlükten 
kaldırılmış ve buna paralel olarak Kanunun kollektif şirkette sona erme sebeplerini düzenleyen 131. 
maddesinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik neticesinde, bir ortağın ölmesi, 
iflâs etmesi veya fesih bildiriminde bulunması; bir ortağın şahsi borcundan dolayı alacaklısının 
fesih bildirimde bulunması yahut şirket sözleşmesinde kararlaştırılan bir durumun ortaya çıkması 
hâllerinde, şirket sözleşmesinde aksi belirtilmiş olmadıkça şirket sona ermeyecek, yalnızca bu 
durumlar şahsında meydana gelen ortak şirketten ayrılmış olacaktır. Dolayısıyla, 1998 değişikliği 
öncesinde şirketin sona ermesine yol açan bu durumlar, değişiklik sonrasında -bir devam hükmüne 
de gerek olmaksızın- yalnızca ilgili ortağın şirketten ayrılması sonucuna yol açmaktadır. HGB § 
138’in yürürlükten kaldırılması ve HGB § 131’in tarihi gelişimi hakkında bkz. Schmidt, Münchener 
Kommentar HGB, § 131 Rn. 62; Roth, Baumbach/Hopt HGB, § 131 Rn. 1. Ayrıca bkz. Schäfer, 
Münchener Kommentar BGB, § 737 Rn. 2. 

81  Bkz. BT-Drucksache 13/8444, s. 41. 
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öngörülen temel amacın “işletmenin devamlılığını sağlamak” olduğu kabul edilecek 

olursa, bu durumda kanun koyucunun adi ve kollektif şirket bakımından neden böyle bir 

farklılık yarattığı sorusu, yanıtlanması güç bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bir 

zorunluluk olmamakla birlikte, adî şirketin de bir işletme işletmesi mümkündür.  

Öte yandan, herhangi bir işletme işletmeksizin amaçlarına varabilen şirket türleri 

düşünüldüğünde, çıkarmanın teorik temelinin yalnızca işletmenin devamlılığı ilkesi ile 

açıklanamayacağı ileri sürülmektedir82. Nitekim, kollektif şirketin aksine, adî şirketin 

(ticarî) işletme işletmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Şu hâlde, “işletmenin 

devamlılığının sağlanması amacı”nın adî şirket türü için her zaman geçerli bir argüman 

oluşturmayacağı söylenmektedir. Kanaatimizce, ileri sürülen bu son gerekçe meseleye 

fazlasıyla şekilci yaklaşmakta ve işletme ve işletilme kavramlarını dar yorumlamaktadır. 

Bizce, geniş anlamda şirketin işletme konusunu gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetler, 

işletilme kavramına dâhildir. Bu bakımdan teknik anlamda bir esnaf işletmesi ya da ticarî 

işletme işletmeyen bir adî şirketin de konusunu gerçekleştirmek üzere işletildiği kabul 

edilecek olursa83, işletmenin devamlılığının sağlanmasının çıkarma müessesesinin teorik 

temelini oluşturamayacağının sadece bu gerekçeye dayanılarak savunulması yerinde 

olmayacaktır.      

3.  Çıkarmanın Ortaklara Grup Hakkı Olarak Tanınmış  Özel 

Bir Savunma Hakkı Olduğu Görüşü  

Son olarak haklı sebeple çıkarmayı, çıkarılan ortak dışında kalan diğer ortakların 

menfaatlerini korumaya yönelik bir savunma hakkı olarak kabul eden görüşe değinmek 

gerekir84. Esasında bu görüşün çıkış noktası da yukarıdaki başlıkta açıklamış olduğumuz 

işletmenin devamlılığı görüşünde olduğu gibi, şirketin feshi ile çıkarma arasında kanun 

koyucu tarafından bir dengenin kurulmuş olduğu fikrine dayanmaktadır. Çıkarmanın ana 

fikri, şirketin sona ermesine yol açmamak; dolayısıyla diğer ortakların şirketi devam 

ettirmek yönündeki menfaatlerini korumaktır. Burada diğer ortaklara tanınan hak, şirket 

sözleşmesindeki amaca sorunsuz bir şekilde ulaşma, diğer bir deyişle şirketi sorunsuz 

olarak devam ettirme hakkıdır. Bu hakkın temeli şirketin en temel unsuru olan affectio 

                                                
82  Bu hususta bkz. Grunewald, Ausschluß, s. 19. Yazar, kesin bir dille, çıkarma düzenlemelerinin 

işletmenin devamlılığını sağlamaya hizmet etmediğini ifade etmektedir. Bkz. age, s. 26. 
83  İşletme bilimi bakımından, şirketin, iktisadî ve sosyal bir birleşmeden meydana gelen bir işletme 

olduğu ve “iktisadî” kavramının sermaye, emek ve teşebbüs unsurlarından oluştuğu konusunda bkz. 
Pulaşlı, İktisadî Amaç, s. 23. 

84  Grunewald, Ausschluß, s. 22 vd. 
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societatis’e dayanmaktadır. Anılan unsur, şirket kurmakla ulaşılmak istenen ortak amaç 

uğrunda tüm ortakların çaba sarf etmeleri anlamına gelmektedir. Çıkarma ise, söz konusu 

ortak amacın devam ettirilmesini imkânsız kılan ya da zorlaştıran ortakların şirketten 

uzaklaştırılarak ortak amacın sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesine hizmet eder. 

Dolayısıyla burada ortaklara kişisel menfaatleri doğrultusunda değil, ortak amacı 

gerçekleştirmeye yönelik menfaatleri doğrultusunda bir çıkarma hakkı tanınmış 

olmaktadır. Bu hakkın ortaklara tanınmış olması menfaatler dengesinin bir gereğidir. Bu 

denge, şirketin feshini gerektiren haklı bir sebebin ortaya çıkması hâlinde, şirket yerine 

haklı sebebi yaratan ortağın feda edilmesi ilkesinin benimsenmiş olmasıyla 

sağlanmaktadır85. Böylece şirket sözleşmesine sadık kalan ortakların, diğer bir ortağın 

yaratmış olduğu sebep(ler) yüzünden şirketin sona erdirilmesine katlanmaları ve bunun 

sonucunda tasfiye masraflarını üstlenmeleri, hatta sona erme sonrasında (çıkarılan ortak 

olmaksızın) yeni bir şirket kurmaya itilmeleri de önlenmiş olacaktır. 

Çıkarma hakkının, münferit olarak herhangi bir ortağın pay sahipliği ilişkisinin 

korunmasına değil, bir bütün olarak ortakların şirketi devam ettirmek yönündeki 

menfaatlerini korumaya hizmet ettiği ifade edilerek, bu hakkın bir nevi grup hakkı 

(gruppenbezogenes Recht) olduğu ileri sürülmektedir86. 

IV. Doğrudan ve Dolaylı Çıkarma  

Bir ortağın şirketten çıkarılması, bu amaca doğrudan yönelmiş bir irade beyanının 

sonuç doğurması ile mümkün olabileceği gibi, yapılan bir hukukî işlemin dolaylı sonucu 

olarak da ortaya çıkmış olabilir. Bu tasnif, doğrudan ve dolaylı çıkarma ayrımını 

doğurmuştur.   

1.  Doğrudan Çıkarma  

Ortağın şirketten çıkarılması, doğrudan bu konuyu düzenleyen bir kanun ya da 

şirket sözleşmesi hükmüne dayanıyor ve bu hükme göre yöneltilmiş bir irade beyanı ile 

gerçekleşiyorsa, burada doğrudan çıkarmadan söz edilir87. Doğrudan çıkarmaya ilişkin 

düzenlemeler, aynı zamanda teknik anlamda çıkarma düzenlemelerini oluşturmaktadır88. 

Haklı sebeple şirketten çıkarma, çıkarma benzeri bir müessese olarak nitelendiriliyor olsa 

                                                
85  Çamoğlu, s. 17. 
86  Grunewald, Ausschluß, s. 22. 
87   Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, s. 383; Fleischer, s. 759. 
88  Sanwald, s. 35. 
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da ıskat ve tezimizin konusunu oluşturan hâkim pay sahibinin çıkarma hakkına (squeeze-

out) ilişkin düzenlemeler bu anlamda kanundaki doğrudan çıkarma araçları olarak 

karşımıza çıkmaktadır89. Bu müesseselerden ıskatı, özelliği gereği bir kenara koyacak 

olursak90; gerek haklı sebeple çıkarmada gerekse hâkim pay sahibinin çıkarma hakkında 

ortak ile şirket arasında mevcut olan bağ, sözü edilen çıkarma haklarının kullanılmasını 

takiben çıkarmanın sonuç doğurmasıyla birlikte sona ermektedir. Her iki çıkarma 

hakkının kullanılmasında farklı usuller kabul edilmiş olsa da bu müesseselerin kanun 

koyucu tarafından öngörülmüş olmasında, ortağın ortaklık ilişkisine son verilmesi 

düşüncesi bulunmaktadır.  

Bu örnekler dışında, Avrupa Birliği’nin şirketler hukukunda belirli konulara 

ilişkin 2017/1132/EU sayılı Direktif’in91 82. maddesinde düzenlenen ve Birliğe üye 

ülkelerden İspanya ve İtalya gibi ülkelerin iç hukuklarında yer verdikleri redeemable 

share (geri alınabilir pay) düzenlemesinin de doğrudan bir çıkarma hâli oluşturduğu 

doktrinde çeşitli yazarlarca ileri sürülmektedir92. Sözü edilen pay türü, özelliği gereği 

şirket tarafından belirli bir takvim aralığında belirli bir bedel üzerinden pay sahibinden 

geri alınabilmektedir. Böylece şirkete payı satın alma hakkı, pay sahibine de payını 

şirkete satma yükümlülüğü getirilmektedir. Şirketin tek taraflı bir beyanı ile, pay sahibi 

açısından devir zorunluluğu ortaya çıktığından, bu pay türünün doğrudan bir çıkarma 

aracı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak kanaatimizce redeemable share, her ne kadar 

şirketin istediği zaman söz konusu payları ilgili pay sahibinden satın alabileceği anlamını 

ihtiva ediyor olsa da, burada teknik anlamda bir çıkarmadan söz edilemez. Her şeyden 

önce, 2017/1132/EU sayılı Direktif’in 82. maddesinin sistematik yeri göz önünde 

bulundurulduğunda, Direktif’in bu türden paylara imkân tanımasının amacının pay 

sahiplerinin şirketten çıkarılmasını düzenlemek olduğu söylenemeyecektir. Burada 

amaçlanan, payın özelliği gereği şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin 

kolaylaştırılması ve şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ile ulaşılabileceği faydaların 

ortaya çıkarılmasıdır. Söz gelimi, şirket kendi paylarını dilediği zaman satın alarak, 

sermayenin âtıl kalan kısmını pay sahiplerine iade etmek, sermaye azaltımı yapmak, hisse 

senedinin piyasa fiyatının sabitlenmesini sağlamak ya da tedavüldeki hisseleri satın 

alarak kendisini düşmanca bir ele geçirmeye karşı korumak imkânına kavuşmaktadır. 

Bununla birlikte, şirkette istenmeyen birtakım pay sahiplerinin çıkarılması amacı, sözü 

                                                
89  Squeeze-out’un doğrudan çıkarma aracı olduğu yönünde bkz. Fuchs, s. 31. 
90  Bkz. Birinci Bölüm, § 2, I. 
91  OJ L 169, 30.06.2017. 
92  Fleischer, ZGR, s. 759; Rühland, s. 27. 
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edilen pay türü bakımından çok fazla gündeme gelen bir amaç olarak zikredilmemektedir. 

Hatta, bu amaç uğruna şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin kötüye kullanımları da 

beraberinde getireceği ileri sürülmektedir93. Son olarak, Direktif’in gerekçesinde de 

müessesenin pay sahiplerinin çıkarılmasına hizmet ettiğinden söz edilmemektedir. 

Kanaatimizce redeemable share’in paya özgülenmiş olan “istenildiği zaman geri 

alınabilme” özelliği, bir anlamda borçlar hukuku sözleşmeleri ile pay sahibini 

yükümlendiren alım hakkı (call-option) anlaşmalarını çağrıştırmaktadır. Sözleşmesel 

nitelikteki bu haklar, yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere teknik anlamda çıkarmaya 

vücut vermemektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, alım hakkı ve benzeri haklara 

şirket sözleşmesinde yer verilmiş ve bunlar korporatif niteliği haiz olsa bile, bunların 

özünde şirketten çıkarmanın temelinde yatan “önemli ya da haklı bir sebebin bulunması” 

şartı yer almamaktadır. Dolayısıyla, aynı sonuca, benzer bir müessese olan redeemable 

share bakımından da ulaşmak mümkün olmalıdır.   

2.  Dolayl ı Çıkarma  

Bazı durumlarda, şirkette belirli bir oy ve/veya sermaye çoğunluğunu elinde 

bulunduran ortak(lar), kanunda yer alan hukukî bir müesseseyi, bir diğer ortağı şirketten 

çıkarmak üzere kullanır. Ancak çoğunluk tarafından kullanılan ve çıkarmaya hizmet 

etmesi düşünülen müessesenin amacı ve bu müessese için kanunda öngörülen hükmün 

ratio legis’i bu yönde değildir. Bu sebeple, sözü edilen müesseseyi düzenleyen hükümler, 

işin doğası gereği, teknik ve doğrudan çıkarma düzenlemelerinde olduğu gibi çıkarmanın 

şartlarına ya da usulüne yer vermemektedir. İşte, öngörülme amacı ortağın şirketten 

çıkarılmasını sağlamak olmayan çeşitli hukukî müesseselerin, asıl amaçları dışında 

kullanılmak suretiyle ortağın şirketten çıkarılmasına dolaylı çıkarma denilmektedir94. 

Hâkim ortak, kimi zaman tek bir hukukî müessese ile, kimi zaman da birden fazla hukukî 

müesseseyi birleştirmek suretiyle diğer ortakların çıkarılmasını sağlayabilmektedir.    

Kanunda, hâkim konumda bulunan ortaklarca dolaylı çıkarma aracı olarak 

kullanılabilecek birtakım hükümler mevcuttur. Örneğin, TTK’da anonim şirketler 

bakımından düzenlenen şirket varlıklarının (aktiflerinin) toptan satışına ve şirketin iradî 

olarak feshine imkân veren hükümler95 bunlardan yalnızca birkaçıdır. Şirkette belirli bir 

çoğunluğu elinde bulunduran (hâkim) ortak, bu iki hukukî müesseseyi bir arada 

                                                
93  Ferran/Ho, s. 183. 
94  Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, s. 383-384; Grunewald, Ausschluß, s. 3. 
95  Bkz. TTK 408/2/f, 529/1/d, 538/2. 
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kullanarak ya da yalnızca fesih müessesesine başvurarak, şirkette istemediği azınlık 

ortaklardan kurtulabilir ve faaliyetlerine azınlık olmaksızın devam edebilir. Sözü edilen 

fiilî çıkarma yöntemi, Türk hukuku uygulamasında pek sık tercih edilmese de Amerikan 

ve Alman hukuklarında sıklıkla uygulanmaktadır. Örneğin, aşağıda Amerikan hukukuna 

ilişkin başlık altında inceleyeceğimiz “sale of assets freeze-out” ile “dissolution freeze-

out” kavramları, teknik anlamda çıkarma kavramına dâhil olmamakla birlikte, Amerikan 

hukukunda hâkim pay sahiplerinin azınlığı çıkarmak amacıyla başvurdukları dolaylı 

çıkarma yöntemleri arasında gelmektedir96. Aynı şekilde Almanya’da squeeze-out’a 

ilişkin yasal düzenleme getirilmeden önce, hâkim pay sahiplerince sıklıkla başvurulan 

yöntemlerden birisi de “übertragende Auflösung” idi97. Şirket varlıklarının devrini 

takiben, devreden şirketin iradî olarak feshedilmesi kararını içeren bu işlemler zincirinin 

yapılmasındaki amaç, devreden şirketi ortadan kaldırarak azınlık pay sahiplerinden 

kurtulmaktır.   

Şirket varlıklarının satışı ile fesih ve tasfiyeye ilişkin müesseselerin ne şekilde 

çıkarma sonucunu doğuracağını somut bir örnek ile açıklayalım: Bir anonim şirkette 

sermayenin %85’ini temsil eden paylara sahip olan hâkim bir pay sahibi, iki aşamalı bir 

yöntem izleyerek azınlık pay sahiplerini şirketten uzaklaştırabilir. Hâkim pay sahibi, 

genel kurulda sahip olduğu bu çoğunluk ile, ilk önce anonim şirketin varlıklarının 

tümünün ya da önemli bir miktarının, kendisinin irtibat hâlinde olduğu ya da hâkim ortağı 

konumunda bulunduğu bir başka şirkete satılmasını sağlayabilir. Daha sonra aynı pay 

sahibi, tüm aktiflerini elinden çıkarmış olan şirketin feshedilmesi yönünde genel kurulda 

bir karar aldırabilir. Belirtelim ki Türk hukukunda her iki karar için de sermayenin en az 

yüzde yetmiş beşine sahip olan pay sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir98. İşte bu iki 

aşamalı yöntem ile, hâkim pay sahibi, dolaylı olarak şirkette istemediği azınlığı 

çıkarmakta ve faaliyetlerine başka bir şirkette onsuz devam edebilmektedir.  

Buna benzer olan bir diğer örnekte hâkim pay sahibi, bu işlemlerin sıralamasını 

değiştirip öncelikle şirketi feshedebilir, daha sonra da tasfiye aşamasında şirket 

                                                
96  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 1. 
97  Kavram hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, Vor §§ 327a-f Rn. 40; 

Rühland, s. 74 vd. 
98  Anonim şirketin genel kurul kararıyla feshedilebilmesi için bu kararda sermayenin en az yüzde 

yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu gerekir (TTK 529/1/d, 
421/3). Önemli miktarda şirket aktifinin toptan satışı için ise hangi nisabın uygulanacağı -tasfiye 
aşamasına ilişkin TTK 538/2 dışında- kanunda gösterilmemiştir (Bkz. TTK 408/2/f ve 421). Ancak 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik md. 22/12’de bu işlemler 
bakımından da sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
olumlu oyu gerektiği belirtilmiştir. 
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aktiflerinin toptan satışı için karar aldırabilir. Bu ikinci ihtimâlde, tasfiye aşamasında 

toptan satışı yapılacak olan aktiflerin alıcısı olarak yine hâkim pay sahibinin kendisi veya 

onun hâkimiyetinde bulunan bir başka şirket olacaktır.   

Dikkat edilecek olursa, bu örneklerde kullanılan müesseseler olan şirket 

varlıklarının toptan satışı ile fesih ve tasfiyede, kanun koyucu tarafından öngörülen amaç 

bir ortağın şirketten çıkarılması değildir. Ancak hâkim pay sahibi, bu iki müesseseyi 

kullanmak suretiyle bazı pay sahiplerini şirketten çıkarmak yönünde örtülü bir amacı 

taşıyabilmektedir. Şirketin önemli miktardaki malvarlığının satışına yönelik kararı ve 

fesih kararını aldıran hâkim pay sahibi, bir sonraki aşamada, aktiflerin toptan satışının 

yapıldığı ve kendisinin de irtibat hâlinde olduğu diğer bir şirkette faaliyetlerine yeniden 

devam edebilecektir. Dolayısıyla, burada görünürdeki işlem mevcut şirketi sona erdirmek 

olmakla birlikte, bunun altında yatan düşünce bir ya da birkaç ortağı şirketten 

uzaklaştırmak olmaktadır.  

 Bir diğer örnek ise, sermaye azaltımı kararının icrası için kullanılan “payların 

birleştirilmesi” yönteminin, pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları amacıyla 

kullanılmasıdır99. Bu yöntemde, sermaye azaltım kararı aldırabilecek çoğunluğa sahip 

(hâkim) bir pay sahibi, azaltım kararının icra yöntemi olarak payların birleştirilmesi 

usulünü100 kararlaştırmakta ve bu usul çerçevesinde yüksek bir pay değişim oranı 

belirlemektedir. Böylelikle, herhangi bir pay sahibinin pay değişim oranında belirlenen 

sayıda paya sahip olmaması durumunda, ortaklık hakkının tamamen ortadan kalkması 

durumu söz konusu olabilir ya da sermayeye katılma oranında değişiklik meydana 

gelebilir. Somutlaştıracak olursak, azaltım yöntemi olarak beş payın bir payda 

birleştirilmesi usulü benimsenmiş ve “her beş pay için bir yeni pay verilecektir” şeklinde 

bir ilke benimsenmişse, yalnızca dört paya sahip olan bir pay sahibine, kabul edilen 

değişim oranına göre pay verilemeyecektir. Bu durumda, bu kişi ortak sıfatını 

kaybedebilecektir. Görüldüğü üzere anılan örnekte, görünürdeki işlem olağan bir sermaye 

                                                
99  Örneğin, Alman hukukunda payların birleştirilmesi (Zuzammenlegung von Aktien - AktG § 222/4) 

için Türk hukukundan farklı olarak ilgili pay sahibinin işleme onay vermesi esası benimsenmiş 
olmadığından bu tehlike kısmen mevcuttur. Tartışmalar için bkz. Rühland, s. 47 vd.; 
Land/Hasselbach, 560 vd.; Schwichtenberg, s. 86 vd.  Ancak bu hukuk sisteminde de farklı bir 
koruma mekanizması getirilmiştir. Bu hususta bkz. aşağıda dn. 101. Amerikan hukukunda ise, 
payların birleştirilmesi usulü (reverse stock split) eskiden beri klasik bir çıkarma yöntemi olarak 
uygulama alanı bulmaktadır. Ancak günümüzde bu uygulamaya gelişen içtihat hukuku ile bazı 
kısıtlamalar getirilmiştir. Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 2. 

100  Bkz. TTK 475/3. Hükümde geçen “… değiştirilmek üzere şirkete verdikleri pay senetlerinin miktarı, 
karar gereğince değiştirmeye yetmezse…” ifadesi payların birleştirilmesi yöntemine işaret 
etmektedir. 
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azaltımı yapmak olmakla birlikte, asıl amaçlanan bazı pay sahiplerinin paylarını 

birleştirmek suretiyle bu kişileri şirketten çıkarmak olabilir.   

Önemle belirtmek gerekir ki, Türk hukukunda bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere, 

payların birleştirilmesi kararının ancak pay sahiplerinin tümünün bu işleme onay vermesi 

hâlinde alınabileceğine ilişkin TTK 477/2 hükmü sevk edilmiştir101. Dolayısıyla ilgili pay 

sahibinin rızası olmadan payların birleştirilebilmesi ve bu pay sahibinin dolaylı olarak 

şirketten çıkarılması mümkün görünmemektedir. İlgili pay sahibinin kararın alınmasında 

rızasının olması durumunda ise, artık pay sahipliğinin sona ermesi ortağın rızası ile 

gerçekleşeceğinden çıkarmadan söz edilemeyecektir102.  

Yukarıda verilen örneklerin tümünde çeşitli hukukî müesseselerin asıl amaçları 

dışında kullanıldıkları görülmektedir. Bu bakımdan, anılan örneklerde dolaylı 

çıkarmadan söz edilir. Hâkim ortaklarca yapılan/alınan bu gibi işlemler/kararlar, aşağıda 

değinileceği üzere aynı zamanda teknik olmayan anlamı ile squeeze-out kavramına dâhil 

olup, kimi zaman azınlık pay sahiplerini baskı altına almak amacıyla 

kullanılmaktadırlar103. Zira hâkim ortak tarafından alınan bu gibi kararlarda azınlığın 

çıkarları, şirketin çıkarları uğruna değil, çoğunluğun (genellikle hâkim ortağın) kişisel 

                                                
101  Alman hukukunda bu yönde bir hüküm olmadığı için payların birleştirilmesi yöntemi ile pay 

sahiplerinin şirketten dolaylı olarak çıkarılmaları ihtimâli bulunmaktadır. Ancak TTK 477/2’deki 
gibi bir hükmün yerine Alman hukukunda, “payların birleştirilmesi” yönteminin sermaye 
azaltımlarında tâlî bir yöntem olduğunu gösteren AktG § 222 Abs. 4 hükmü bulunmaktadır. Bu 
hususta bkz. Lutter, Kölner Kommentar AktG, § 222 Rn. 25; Oechsler, Münchener Kommentar 
AktG, § 222 Rn. 43. Buna göre, sermaye azaltım kararında ilk olarak payların itibarî değerinin 
düşürülmesi yoluna başvurulmalı, şayet payların itibarî değeri kanunen belirlenmiş olan asgarî 
miktar sınırında ise (1 Euro - AktG § 8 Abs.2) bu durumda bu miktarın altına inilemeyeceğinden, 
payların birleştirilmesi yöntemine başvurulabilmektedir. Söz konusu düzenlemenin küçük miktarda 
paya sahip olan pay sahiplerinin korunmasına hizmet ettiği ifade edilmektedir, Rühland, 48. Yine 
doktrinde, sermaye azaltımı ile hedeflenen ekonomik amaca uygun düşen bir azaltım yönteminin 
benimsenmesi gerektiği vurgulanmaktadır, Grunewald, Ausschluß, s. 296. Öte yandan, Alman 
Federal Mahkemesi, Hilgers kararında (BGH, 5.7.1999 - II ZR 126/98: BGHZ 142, 167, 170 vd.), 
çoğunluk pay sahibinin sermaye azaltımı kararı alırken, bu kararı tüm pay sahiplerinin şirkette 
kalmasını sağlayacak şekilde alması gerektiğini, bunun gerekçesinin ise sadakat yükümlülüğü 
olduğunu ifade etmiştir. 

102  Öte yandan, pay sahibinin işleme onayına ilişkin kuralın payın itfası için de geçerli olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bilindiği üzere payın itfası, sermaye azaltımının yöntemlerinden biridir. Kanunda 
itfanın ne şekilde yapılacağı gösterilmemiş olmakla birlikte, doktrinde itfanın pay alımını takiben 
yapılması örneği üzerinde durulmaktadır. Bkz. Heinzmann, s. 201 vd. Ancak kanaatimizce, payın 
itfasının herhangi bir pay iktisabı olmadan da tek başına bir sermaye azaltım kararına dayanılarak 
yapılması mümkündür. Bu durumda itfa edilen paylar için ödenecek olan bedel, ortada bir pay 
iktisabı söz konusu olmadığı için, itfa ile birlikte gerçekleşir. Her ne kadar kanunda payların itfa 
edilmesi için payın birleştirilmesinde olduğu gibi özel bir nisap gösterilmemişse de payı itfa edilecek 
olan pay sahibi bakımından da bu onayı aramak gerektiği kanaatindeyiz. Zira burada itfa, payın 
iktisabını takiben söz konusu olmamakta, diğer bir deyişle iradi bir devir sonrasında 
gerçekleşmemektedir. Söz konusu olan zorunlu bir itfadır. Bu durumda ilgili her pay sahibinin 
işleme onay vermesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sonuç aynı zamanda, pay sahipliği ilişkisinin 
kendisinin bir bütün olarak müktesep olmasının da sonucudur. 

103  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, I-II. 
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çıkarları uğruna kayba uğratılabilmektedir104. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bir 

kısım ortağın şirketten çıkarılmasını sağlamak amacıyla alınan bu gibi kararlar, kararın 

türüne göre, kanunda o karar için öngörülmüş olan içerik denetimine tâbi tutularak, 

çoğunluk tarafından ulaşılmak istenen örtülü amaç engellenebilir.  

Verilen örneklerin daha ziyade anonim şirketleri ilgilendirdiğini göz önünde 

bulundurarak, içerik denetimine ilişkin açıklamalarımızı anonim şirket genel kurul 

kararları üzerinden yapmayı uygun buluyoruz. Dikkat edilecek olursa, yukarıda 

verdiğimiz örneklerin hepsinde ortada bir genel kurul kararı bulunmaktadır. Bu durumda, 

şartları oluşmuşsa, pay sahiplerinin ortaklık hakkını ve ortaklık payı üzerindeki mülkiyet 

hakkını ihlâl eden bu kararların iptali ya da batıl olduklarının tespiti istenebilecektir (TTK 

445-447, 622). Söz konusu kararların iptali istenirken, çeşitli ihtimâller gündeme 

gelebilir. Azınlık pay sahiplerinin kayba uğratıldığı bu gibi durumlarda, kanuna ve esas 

sözleşmeye aykırılık dışında, genellikle pay sahiplerince başvurulacak olan hukukî 

argüman kararın dürüstlük kuralına uygun olarak alınmadığı olacaktır. Zira burada ihtilâf 

yaratan husus, kararın konusunu oluşturan müessesenin amacı dışında kullanılması 

olduğundan, dürüstlük kuralına aykırılık iddiasının gündeme gelmesi daha muhtemeldir. 

Kararın içeriğinin, o karar için kanun ya da esas sözleşmede aranan maddî koşulları 

taşıyor olması kuvvetle muhtemeldir.  

Burada karşımıza, dürüstlük kuralının şirketler hukukundaki farklı görünüm 

biçimleri çıkmaktadır. Kararın eşit işlem ilkesine uygun olarak alınıp alınmadığı; eşit 

işlem ilkesine aykırılığın veya pay sahipliği hakkına müdahalenin caiz görüldüğü 

durumlarda hakların en az zarar verecek şekilde (sakınılarak) kullanılması ilkesine105 

uyulup uyulmadığı ve hakkın amacına uygun olarak kullanıp kullanılmadığı106, bu 

aşamada dürüstlük kuralının uygulanmasında işletilecek olan ilkelerdir. Öte yandan, 

çoğunluk tarafından alınan ve azınlık pay sahiplerinin ortaklık ilişkisinin kendisine ya da 

ortaklık ilişkisinin özünü oluşturan haklara doğrudan müdahale içeren kararlarda, kararın 

alınmasında şirket bakımından objektif/haklı bir sebebin varlığının gerekli olup olmadığı 

(sachliche Rechtfertigung) hususu, kararın içerik denetiminde kullanılabilecek araçlardan 

bir diğeridir. Alman hukukunda uzun yıllardır derin tartışmalara konu olan bu son 

denetim aracının, net bir şekilde dürüstlük kuralından ayrı olarak ele alınmakta olduğu 

                                                
104  Kırca/(Şehirali Çelik/Manavgat), Anonim Şirketler Hukuku C. 2/2, s. 102. 
105  Bu hususta Türk hukukunda bkz. Edis, s. 338; Tekinalp, 1979, C. XXVI, S. 2, s. 78 vd.; Tekinalp, 

1979, C. XXVI, S. 5, s. 203 vd. 
106  Bkz. Kırca/(Şehirali Çelik/Manavgat), Anonim Şirketler Hukuku C. 2/2, s. 101. Amaca uygun 

kullanımın dürüstlük kuralından kaynaklandığı yönünde bkz. Akyol, s. 102-103; 
Zevkliler/Acarbey/Gökyayla, s. 170. 
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görülmektedir. Gerçi birçok yazar, objektif/haklı sebep denetiminin, -yine bazı görüşlere 

göre- dürüstlük kuralından türetilmiş, ancak ondan bağımsızlaşmış olan ortakların 

sadakat yükümlülüğünün107 bir uzantısı olduğu konusunda hemfikirdir108. Ancak sadakat 

yükümlülüğü nasıl ki dürüstlük kuralından ayrı bir ilke olarak telakki edilmektedir; 

işlemin objektif/haklı bir sebebinin olup olmadığı yönündeki içerik denetimi de dürüstlük 

kuralı ve sadakat yükümlülüğünden genellikle farklı bir yere konularak 

değerlendirilmektedir. Biz bu başlık altında yalnızca, dolaylı çıkarma bakımından en 

fazla gündeme gelebilecek olan iki müesseseyi, amaca uygun kullanım ve objektif/haklı 

bir sebebin gerekliliği konularını kısaca ele alacağız.       

- Amaca uygun kullanım yönünden bir değerlendirme yapacak olursak; kanunda 

yer alan hukukî müesseselerin, öngörülme amaçları dışında, salt bir kısım ortağın ortaklık 

hakkını elinden almak amacıyla kullanılmaları durumunda, amaca aykırı kullanımdan söz 

edilir. Söz gelimi, bir anonim şirkette sermaye azaltım kararını icra etmek üzere “payın 

itibarî değerinin düşürülmesi” yöntemine başvurmak mümkünken, “payların 

birleştirilmesi” suretiyle bir kısım pay sahibinin pay sahipliği haklarının ortadan 

kaldırılması örneğinde, işlemin amacının azaltım kararını icra etmekten ziyade azınlık 

pay sahiplerini kayba uğratmak olduğu söylenebilecektir. Gerçi bu örnek bakımından, 

yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Türk hukukunda açık bir düzenleme bulunmaktadır. 

İlgili pay sahibi, işleme onay vermemek suretiyle paylarının birleştirilmesini önleyebilir 

(TTK 477/2). Dolayısıyla, Türk hukukunda payların birleştirilmesine ilişkin olarak 

öngörülen emredici nitelikteki kanuni düzenleme, pay sahibine yeterli bir koruma 

sağlamaktadır. Bu durumda, dürüstlük kuralına ilişkin denetimin bu örnek bağlamında 

gündeme gelmesi zayıf bir ihtimâldir. Ancak sözü edilen durum, az önce de belirtmiş 

olduğumuz üzere Alman hukukunda dürüstlük kuralına aykırılığın bir örneğini 

oluşturabilir109. Bir diğer örnekte ise, anonim şirketin feshine ilişkin kararının 

alınmasından kısa bir süre önce, şirketin önemli miktardaki malvarlığı, bu kararları 

aldıran hâkim pay sahibinin kontrolündeki bir başka şirkete devredilmekte; hatta devralan 

şirketin, feshedilen şirketin hâlefi olduğu bilgisi de hâkim pay sahibince kamuoyuyla 

                                                
107  Ancak belirtmek gerekir ki sadakat yükümlülüğünü, dürüstlük kuralından doğan bir yükümlülük 

olarak kabul eden görüşlerin yanında, bu yükümlülüğü dürüstlük kuralından bağımsız olarak ele 
alan görüşler de mevcuttur. Bu görüşler için bkz. Nomer, s. 35 vd. Ayrıca sadakat yükümlülüğünün, 
dürüstlük kuralını temel alan diğer müesseselerden farklı olarak yeni bir şey getirmediği, meselenin 
bir terminoloji meselesi olduğunu savunan yazarlar da mevcuttur. Bkz. Barz, Großkommentar 
AktG, § 134 Anm. 37. 

108  Lutter, Mitgliedschaft, s. 124; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 243 Rn. 21-22; Hirte, 
Bezugsrechtsausschluß, s. 150. Ayrıca bkz. aşağıda dn. 113. 

109  Bkz. yukarıda dn. 101’de zikredilen Hilgers Kararı. 
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paylaşılmaktadır110. Hâkim pay sahibinin davranışlarıyla birlikte ele alındığında, birbirini 

tamamlayan bu iki genel kurul kararının örtülü amacının azınlık pay sahiplerini şirketten 

çıkarmak olduğu söylenebilecektir. Dolayısıyla bu örnekte de fesih ve malvarlığının 

devrine ilişkin genel kurul kararları, şirketin menfaatlerine hizmet etmemekte ve 

amaçlarına uygun olarak kullanılmamaktadır.  

- Azınlık pay sahiplerinin pay sahipliği haklarını ihlâl eden ve/veya ortadan 

kaldıran genel kurul kararlarının alınabilmesi için, ortada şirket bakımından objektif/haklı 

bir sebebin bulunmasının (sachliche Rechtfertigung) gerekli olup olmadığı ise oldukça 

tartışmalı bir konudur111. Acaba kararın, şirketin menfaatlerine hizmet edip etmediği, 

diğer bir deyişle objektif bakımdan gerekliliği/haklılığı, içerik denetimi kapsamında 

sorgulanabilecek bir husus mudur? Daha da önemlisi, bu sorunun olumlu cevaplanması 

hâlinde, hangi çoğunluk kararları “haklı sebep” denetimine tâbi olacaktır? Pay 

sahiplerinin menfaatlerine aykırı düşen ve onların ortaklık haklarına halel getiren her 

genel kurul kararında, şirketin bu kararı almakta objektif/haklı bir sebebinin mi olması 

gerekmektedir? Bunun için kanun koyucunun “haklı sebep” unsurunu açık bir şekilde 

düzenlemiş olması mı gerekmektedir? Yoksa bazı durumlarda kanunda öngörülmemiş 

olsa bile, bu sebebi ilgili genel kurul kararının esaslı bir unsuru olarak aramak mı lazım 

gelir?    

Bu soruların cevabına geçmeden önce genel bir tespitte bulunmak gerekirse, 

Alman hukukunda konuya ilişkin yaklaşımın, “objektif/haklı sebep” denetimi ile 

“dürüstlük kuralı - hakkın kötüye kullanılması” denetimini birbirinden ayırmak yönünde 

olduğu görülmektedir112. Diğer bir deyişle, bu hukuk sisteminde genel kurul kararları 

                                                
110  Bu örnek için bkz. BGH, 28.01.1980 - II ZR 124/78: BGHZ 76, 352. Ayrıca bkz. Kırca/(Şehirali 

Çelik/Manavgat), Anonim Şirketler Hukuku C. 2/2, s. 105. 
111  Amerikan hukukunda ise bu tartışmalar, son dönemde freeze-out oluşturan işlemler bakımından 

mahkemeler tarafından artık uygulanmayan, ancak vergi hukukunda hâlen uygulanmaya devam 
eden “işlemin meşru bir işletmesel/ticarî amacı taşıması” yaklaşımı (business purpose test) 
üzerinden yapılmaktadır. 

112  Alman Federal Mahkemesi’nin Kali&Salz Kararı’nda geçen şu ifadeler, bu ayrımın yapıldığını 
ortaya koymaktadır: “…her ne kadar sözü edilen hükmün [rüçhan hakkının sınırlandırılmasını 
düzenleyen AktG § 186/3] lafzı, bu türden bir kararın [rüçhan hakkının sınırlandırması] 
alınabilmesi için açıkça herhangi bir maddî şart öngörmeyip, yalnızca nitelikli bir çoğunluk arıyor 
olsa da; eski tarihli içtihat hukuku, doktrin ve hatta bugün de bir kısım yazarlarca savunulan 
görüşün aksine, bu durum rüçhan hakkının sınırlandırılması kararının çoğunluğun keyfiyetinde 
olduğu ve yalnızca iyi niyet kuralları ile sınırlı olduğu anlamına gelmemelidir…” / “...Jedoch ist 
diese Vorschrift, die dem Wortlaut nach eine solche Entscheidung nicht ausdrücklich an besondere 
materielle Voraussetzungen knüpft, sondern lediglich eine qualifizierte Mehrheit fordert, entgegen 
einer vor allem in der älteren Rechtsprechung und Literatur, zum Teil aber auch noch heute 
vertretenen Meinung … nicht so zu verstehen, daß der Ausschluß im freien Ermessen der Mehrheit 
liege und allenfalls durch die guten Sitten begrenzt sei…”. Mahkeme, bu argümanı ortaya koyduktan 
sonra, “objektif/haklı sebep” şartını, rüçhan hakkının sınırlandırılması bakımından aramaktadır.  
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bakımından “objektif/haklı sebep” denetimi, esas olarak dürüstlük kuralının bir görünüm 

biçimi olarak ele alınmamaktadır113. Dürüstlük kuralının, “objektif/haklı sebep” 

denetimine göre daha kapsamlı bir içerik denetimi sunduğu kabul edilmektedir. Zira 

şirket bakımından işlemin objektif/haklı bir sebebinin olması gerekliliği, her genel kurul 

kararında aranan bir kriter olmadığından114, burada dürüstlük kuralına nazaran daha dar 

kapsamda ve somut bir denetim mekanizmasının varlığından söz edilmektedir. 

“Objektif/haklı sebep” denetimini, dürüstlük kuralından ayrı tutan çok sayıda görüş 
olmakla birlikte, bunlardan en çok göze çarpanı öğretide Lutter tarafından geliştirilen 
“iki aşamalı/basamaklı teori” (Zwei-Stufen-Theorie) görüşüdür. Aşağıda üzerinde 
durulacak olan bu teori gereğince, çoğunluk kararlarının denetiminde ilk 
aşamayı/basamağı dürüstlük kuralı ve eşit işlem ilkesi; ikinci aşamayı/basamağı ise 
objektif/haklı sebep denetimi oluşturmaktadır115.  

Zöllner ise, Federal Mahkeme ve bazı yazarların “objektif/haklı sebep” kavramını 
bulanıklaştırdığını, hâlbuki kavramın dayandığı teorik temelin açık olduğunu ileri 
sürmektedir. Gerçekten de öğretide yapılan ayrımlar, objektif/haklı sebep denetiminin, 
sadakat yükümlülüğü ve dürüstlük kuralından tamamen farklı bir teorik temele 
dayandığı algısına sebep olmaktadır. Bu yüzden yazara göre, işlemin objektif/haklı 
sebebinin olması gerekliliği, kendi kendine var olan yahut hâkimin öylece yaratmış 
olduğu bir ilke değildir. Objektif/haklı sebebe dayalı içerik denetiminde kullanılan 
“şirket menfaati” kriterinin çıkış noktası yine sadakat yükümlülüğüdür116.   

Bu kısa açıklamadan sonra, objektif/haklı sebebin hangi genel kurul kararları 

bakımından aranması gerektiği konusuna değinmek istiyoruz. Öncelikle belirtmek 

gerekir ki, bu tartışmaların doğduğu ve 1960’lı yıllardan beri yoğun bir şekilde 

yapılageldiği Alman hukukunda dahi, kriterleri net olarak tespit edilmiş ilkesel bir 

yaklaşım benimsenmemiştir117. Aşağıda yer vereceğimiz üzere, objektif/haklı sebebin 

                                                
Ayrıca bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 203 Rn. 62. Kapsamlı bir analiz için bkz. 
Hofmann, Minderheitsschutz, s. 156 vd. 

113  Bazı yazarların “objektif/haklı sebep” denetimini, sadakat yükümlülüğü başlığı altında inceledikleri 
görülmektedir. Bkz. Hüffer/Schäfer, Münchener Kommentar AktG, § 243 Rn. 47-48. Bu çerçevede 
“objektif/haklı sebep” denetiminin, doğal olarak dürüstlük kuralının bir görünümü olduğu fikri akla 
gelmektedir. Zira bir görüşe göre sadakat yükümlülüğü de dürüstlük kuralından doğan bir 
yükümlülüktür. Bu görüş için bkz. Nomer, s. 40 vd. Ancak Alman hukukunda bir diğer görüş, 
sadakat yükümlülüğünün dürüstlük kuralından bağımsız ahlaki bir yükümlülük teşkil ettiği 
yönündedir. Bu görüş için bkz. Nomer, s. 35 vd. 

114  Günümüzde artık taraftar bulmayan bir görüş, azınlık pay sahiplerinin haklarına halel getiren her tür 
çoğunluk kararında “objektif/haklı sebebin” aranması gerektiğini savunmaktadır. Wiedemann, 
Rechtsethische Maßstäbe, s. 157. 

115  Bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 178, dn. 34. 
116  Bkz. Zöllner, Anfechtungsklage, s. 154. Aynı yönde bkz. Timm, Auflösungsbeschluss, s. 667. 
117  Şirket menfaati kapsamında yapılan bu tartışmalar için bkz. Zöllner, Stimmrechtsmacht, s. 344 vd.; 

Zöllner, Kölner Kommentar AktG, § 243 Rn. 193-205; Wiedemann, Rechtsethische Maßstäbe, s. 
155 vd.; Timm, Sachkontrolle von Mehrheitsentscheidungen, s. 408 vd.; Hirte, 
Bezugsrechtsausschluß, s. 129 vd.; Hüffer/Schäfer, Münchener Kommentar AktG, § 243 Rn. 63; 
Schwab, Schmidt/Lutter AktG, § 243 Rn. 10. 
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hangi kararlar bakımından gerekli olduğu üzerine doktrinde çeşitli görüşler ortaya 

atılmıştır118. Ancak konunun Alman hukukunda ilk olarak, sermaye artırımlarında pay 

sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması bağlamında tartışılmaya başlandığını 

belirtmek gerekir. Esasında yapılan tartışmaların hepsinin odağında, çoğunluk gücünün 

sınırının nereye kadar uzanacağı meselesi yer almaktadır. Zira 1960’lı yıllarda doktrinde 

savunulan görüşlerin hemen hepsinde, rüçhan hakkının sınırlandırılması bağlamında 

çoğunluk kararlarının denetiminin yalnızca dürüstlük kuralı ve ahlaka aykırılık ile sınırlı 

tutulamayacağı; bunun dışında kararın şirket bakımından haklılığı/gerekliliği yönünden 

de içeriksel denetime tâbi tutulması gerektiği savunulmuştur. İşte bu görüşlerin etkisiyle, 

Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 1908 senesinde vermiş olduğu Hibernia 

Kararı’nda119 benimsenmiş olan “çoğunluk çoğunluktur!” yaklaşımı ve bunun neticesinde 

kabul edilen çoğunluğun menfaatinin üstün tutulması anlayışı yıllar içinde değer 

kaybetmiş ve sonunda terk edilmiştir. Gerçekten de Alman Federal Mahkemesi, 1978 

tarihinde vermiş olduğu meşhur Kali&Salz Kararı120 ile, rüçhan haklarının 

sınırlandırılabilmesi için ortada şirket bakımından objektif/haklı bir sebebin bulunması 

gerektiği fikrini benimseyerek, uzun zamandır doktrin tarafından savunulan görüşlere 

katılmıştır121. Haklı sebebin oluşup oluşmadığının tespitinde ise şirket menfaati ölçütü 

esas alınmıştır.  

Kali&Salz Kararı’nda sonra bu kez tartışma, pay sahiplerinin haklarına müdahale 

içeren diğer kararlar olan fesih, sermaye azaltımı, konzernleşme, oy hakkının 

sınırlandırılması, borsa kotundan çıkma (delisting) ve (bir doğrudan çıkarma aracı olan) 

squeeze-out122 kararları bakımından yapılmış; Kali&Salz Kararı’nda benimsenen “işlemin 

objektif/haklı sebebinin bulunması gerektiği” kuralının bu kararlara teşmil edilip 

edilemeyeceği sorusu sorulmaya başlanmıştır123. Dolayısıyla, konunun sınırları, ilk olarak 

tartışmanın başladığı rüçhan hakkının sınırlandırılması konusunun çok daha ötesine 

                                                
118  Bu görüşlerin tümünün bir özeti için bkz. Klöhn, s. 340-341. 
119  RGZ 68, 235. Kararla ilgili olarak ayrıca bkz. Flume, Die juristische Person, § 7 II, s. 210. 
120  BGH, 13.03.1978 - II ZR142/76: BGHZ 71, 40. 
121  Türk hukuku literatüründe bu kararları kapsamlı olarak ele alan bir çalışma için bkz. Akın, Rüçhan 

Hakkının Sınırlandırılması, s. 23 vd. 
122  AktG § 327a - 327f hükümleri arasında düzenlenen squeeze-out’un bir genel kurul kararını 

gerektiriyor olması, “haklı/objektif sebep” tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Ancak 
belirtelim ki, bu tartışmalar Türk hukuku bakımından kısmen anlam ifade etmemektedir. Zira Türk 
hukukunda, aşağıda ilgili bölümde ele alacağımız üzere, birleşme işlemi ile birlikte kullanılan 
çıkarma hakkı dışında, diğer iki çıkarma hakkı türünde genel kurul kararı söz konusu olmamaktadır. 

123  Genel olarak bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 180 vd.; Hirte, Bezugsrechtsausschluß, s. 140 
vd. 
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taşmış; Alman Federal Mahkemesi’nin önüne gelen çeşitli uyuşmazlıklar ile zaman 

içerisinde genişlemiştir.  

Haklı/objektif sebep unsurunun diğer genel kurul kararlarına teşmil edilip 

edilmeyeceği konusunda doktrinde çeşitli görüşler ortaya atılmıştır: 

- Esas olarak Wiedemann tarafından savunulan ancak günümüzde artık taraftar 

bulmayan bir görüş, Kali&Salz Kararı’nın genel bir ilke teşkil etmesi gerektiğini, diğer 

bir deyişle (azınlık) pay sahiplerinin haklarını ihlâl eden her tür çoğunluk kararının 

objektif/haklı bir sebebi taşıması gerektiğini ileri sürmektedir124. Bu görüşe göre, 

çoğunluğa tanınmış olan karar alma yetkisinin (takdirinin) karşılığında, çoğunluk da bu 

kararların şirketin menfaatlerine uygun olduğunu ortaya koymalıdır125. Dolayısıyla 

birtakım istisnalar dışında kural, çoğunluğun ilgili kararı alırken objektif/haklı sebebini 

ortaya koyması gerektiğidir. Ancak yazar, bir başka eserinde şirketin amacını 

gerçekleştirmeye özgülenmiş olan işler (zweckgebundene Angelegenheiten) ile bu 

amaçtan bağımsız olarak ele alınabilecek ya da amacı sonlandırmaya yönelik işler 

(zweckneutrale – zwecksetzende Angelegenheiten) arasında bir ayrıma gitmektedir. Bu 

eserdeki görüşüyle birlikte değerlendirildiğinde Wiedemann’ın, işlemin şirketin 

menfaatine uygun olması gerektiği kriterini, diğer bir deyişle işlemin objektif/haklı sebep 

taşıması gerektiği kriterini, yalnızca şirket amacını gerçekleştirmeye özgülenmiş işler 

bakımından uygulama eğilimi içinde olduğu anlaşılmaktadır126. Bu ilk görüşün bir başka 

                                                
124  Wiedemann, Rechtsethische Maßstäbe, s. 157. 
125  Wiedemann, Rechtsethische Maßstäbe, s. 157. 
126  Bkz. Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, s. 434-435. Gerçekten de yazar, yukarıda dn. 124’de anılan 

makalesinde pay sahiplerinin haklarını ihlâl eden her tür çoğunluk kararının objektif/haklı sebep 
denetimine tâbi olması gerektiğini savunurken, ortaklıklar hukukuna ilişkin genel eserinde yukarıda 
sözünü ettiğimiz ayrımı yaratmakta ve daha farklı bir sonuca ulaşmaktadır. Yazara göre, şirketin 
amacını gerçekleştirmeye özgülenmiş olan işler (zweckgebundene Angelegenheiten) bakımından 
şirket menfaatinin gözetilmesi ve yapılan işlemin objektif olarak haklılığının ortaya konulması 
gerekmektedir. Bu haklılığı ispat yükünün hâkim pay sahibinde olduğu ileri sürülmektedir. Şirket 
amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü işlemi, örneğin, yönetim kurulu üyelerinin seçimine 
ilişkin işlemi, finansal tedbirlere ya da yapısal değişikliklere ilişkin işlemleri yazar bu kategoriye 
dâhil etmektedir. Öte yandan yazar, şirketin amacını gerçekleştirmeye özgülenmemiş olan ve salt 
ortaklar arasındaki ilişkileri düzenleyen birtakım işleri, amaçtan bağımsız olarak ele alınabilecek 
işler (Zweckneutrale Angelegenheiten) başlığı altında incelemekte, bu işlerin gereklilik ve ölçülülük 
ilkeleri ile eşit işlem ilkesi gibi genel ilkeler çerçevesinde içerik denetimine tâbi tutulması gerektiğini 
savunmaktadır. Pay sahibinin şirketten çıkarılması, ortaklık payının devri, kâr dağıtımına ilişkin 
oranların değiştirilmesi gibi meselelere ilişkin işleri yazar bu kapsamda değerlendirmektedir. Yazar, 
şirket amacını sonlandırmaya yönelik işlere (Zwecksetzende Angelegenheiten) ise, şirketin sona 
erme kararını ya da amaç değişikliğine ilişkin kararları örnek göstermekte, bu kararların da yine 
genel ilkeler kapsamında içerik denetimine tâbi tutulması gerektiğini ileri sürmektedir. İspat 
yükünün her durumda kararın alınmasını sağlayan çoğunlukta olmadığı; yalnızca konzern ilişkisi 
kapsamında çoğunluğa özel bir menfaatin sağlandığı durumlarda ispat yükünün çoğunlukta olduğu 
yönünde bkz. Zöllner, Anfechtungsklage, s. 154. Ayrıca, Wiedemann tarafından önerilen 
“gereklilik, ölçülülük ve eşit işlem ilkeleri ile denetim” mekanizmasının “şirketin sona ermesi” 
kararı bakımından işlevsiz/anlamsız kaldığı hususunda bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 
179. 
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savunucusu olan Martens ise Kali&Salz Kararı’nda benimsenmiş olan yaklaşımın, pay 

sahiplerinin haklarını ihlâl eden benzer kararlar bakımından uygulaması gerektiğini ifade 

etmektedir127. Ancak yazar, çoğunluk kararının azınlık pay sahipleri üzerinde sebep 

olduğu ihlâlin ağırlığına göre bir değerlendirme yapmakta, ihlâlin ağırlığına göre 

objektif/haklı sebebi gerekli görmektedir128. Ayrıca yazara göre, azınlık pay sahiplerine 

işlemin sonucunda bir denkleştirme/ayrılma akçesinin verilmiş olması da kararın 

alınmasında objektif/haklı sebebin aranması gerektiğine ilişkin kuraldan sapmayı 

gerektirmez129. Diğer bir deyişle, kanun koyucunun ilgili işlem için denkleştirme/ayrılma 

akçesi öngörmüş olduğu hâllerde de objektif/haklı sebep gerekebilir denilmektedir.  

- Bu konudaki bir diğer görüş, karar nisabını göz önünde bulundurarak, %75-%90 

gibi nitelikli çoğunluk ile alınan kararlar bakımından objektif/haklı sebep denetimi 

yapılmaması gerektiğini ileri sürmektedir130. Alman Federal Mahkemesi’nin bazı 

kararlarında bu görüşün temsil edildiği izlenimi edinilse de131 Federal Mahkeme’nin tüm 

içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, meseleye sadece karar nisabı odaklı, diğer bir 

deyişle niceliksel olarak bakmadığı sonucuna ulaşılabilir132. 

 - Günümüzde en çok taraftar toplayan görüş ise, işin/kararın konusu ve niteliği 

ile kanun koyucunun bu işi/kararı düzenlerken ne şekilde bir denge gözettiğine göre ayrım 

yapmakta ve Kali&Salz Kararı’nda kabul edilen ilkeleri çoğunluğun almış olduğu tüm 

kararlara teşmil etmek yerine, her bir karar bakımından değerlendirmeyi ayrı ayrı 

yapmaktadır133. Bu görüşün savunucularının genellikle çoğunluk kararının gerekliliği, 

kararın konusunu oluşturan işlemin amacı ile kullanılan aracın uygunluğu (ölçülülük)134 

ve kanun koyucunun söz konusu hukukî müessese bakımından ilgililerin menfaatlerini 

yeterli bir şekilde koruyup korumadığı (kanunî düzenlemenin koruma kapsamı) 

ölçütlerini kullanarak bir sonuca vardıkları görülmektedir. Bu görüşün temsilcilerinden 

                                                
127  Martens, Bezugsrecht, s. 445-446. 
128  Martens, Bezugsrecht, s. 445-446. 
129  Örneğin bu görüşü savunan yazarlardan Martens, Alman hukukunda hâkimiyet sözleşmeleri için 

AktG § 304 ve 305’te öngörülen denkleştirme hükümlerinin, hâkimiyet sözleşmesini onaylayan 
çoğunluğun bu kararı alırken objektif/haklı sebebini ortaya koyması gerekliliğini ortadan 
kaldırmayacağını ileri sürmektedir. Bkz. Martens, Bezugsrecht, s. 446. Bu hususta ayrıca bkz. ve 
karş. Flume, Die juristische Person, § 7 IV, s. 217-218. 

130  Mülbert, Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt, s. 344 vd. 
131  Bkz. aşağıda dn. 152. 
132  Bu hususta bkz. ve karş. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 177. 
133  Bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 180 vd.; Timm, Auflösungsbeschluss, s. 667; Hirte, 

Bezugsrechtsausschluß, s. 140 vd. 
134  Bu hususlarda bkz. Zöllner, Stimmrechtsmacht, s. 351-352; Zöllner, Kölner Kommentar AktG, § 

243 Rn. 200-202; Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 174. 
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Lutter, yukarıda sözünü etmiş olduğumuz iki aşamalı bir sistemi savunmaktadır135. İlk 

aşamada dürüstlük kuralı ve eşit işlem ilkesi, ikinci aşamada ise objektif/haklı sebep 

denetimi yer almaktadır. İlk aşama konu ve nitelik itibarıyla her tür genel kurul kararı 

bakımından istisnasız bir şekilde uygulama alanı bulurken, ikinci aşama yalnızca bir 

kısım genel kurul kararı bakımından uygulanır. Dolayısıyla yazar, azınlığın haklarına 

müdahale eden bazı genel kurul kararlarının objektif/haklı bir sebebe gerek olmadan 

alınabileceğini; kanunun bu türden kararları barındırdığını kabul etmektedir. Yazarın bu 

ön kabulü136, kanundaki hangi kararların bu kapsamda olduğu sorusunu gündeme 

getirmektedir. Belirtelim ki yazarın, doktrindeki diğer görüşlerde olduğu gibi, ortaya 

koymuş olduğu kesin bir kriter yoktur. Ancak yazar, sonuç hangi yönde olursa olsun, 

ilgili düzenlemenin ve konu edindiği müessesenin tarihsel gelişimi ve ayırt edici 

yönlerinin dikkate alınarak bir sonuca varılması gerektiğini ifade etmektedir137. Üstelik 

öyle bazı işlem türleri olabilir ki, şirket menfaati kapsamında gereklilik ve ölçülülük 

ilkelerinin somut olay bakımından uygulama alanı bulması mümkün olmayabilir. 

Örneğin, şirketin feshini konu alan bir genel kurul kararının şirketin menfaatine olup 

olmadığı yönünde bir değerlendirmenin yapılması anlamsızdır138. Yazarın varmış olduğu 

bu sonuç, aslında yukarıda yer vermiş olduğumuz Wiedemann’ın “amacı sonlandırmaya 

yönelik şirket kararlarında objektif/haklı sebep aranmaması gerektiğine” ilişkin görüşü 

ile paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla ilgili işlem bakımından objektif/haklı sebep 

gerekip gerekmediğinin tespitinde “şirket menfaati” kavramına her zaman 

başvurulamamaktadır. Öğretide bu konuda görüş serdeden diğer yazarlardan Timm ve 

Hirte ise, meseleye daha ziyade konzern ve yapısal değişiklikler hukuku yönünden 

bakmaktadırlar139. Aslında yazarların yaptıkları şey, konusu ve niteliği itibarıyla azınlık 

pay sahiplerinin haklarına en çok müdahale içerebilecek genel kurul kararlarını bir 

değerlendirmeye tâbi tutmaktır. Bu bağlamda, sözleşmesel konzern ilişkileri yaratan 

hâkimiyet sözleşmelerinin yapılmasına ilişkin kararlar, Alman konzern hukukunun 

önemli bir parçasını oluşturan ilhak (Eingliederung)140 ile ilgili kararlar, şirketlerin 

                                                
135  Bkz. yukarıda dn. 115 ve ona ilişkin açıklamalar. 
136  Bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 176. “…daß es im Gesetz vorgeprägte Entscheidungen 

gibt…”. 
137  Bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 176-177. 
138  Bkz. Lutter, Mehrheitsentscheidungen, s. 177-178. 
139  Bkz. Timm, Sachkontrolle von Mehrheitsentscheidungen, s. 421 vd.; Hirte, Bezugsrechtsausschluß, 

s. 138 vd. 
140  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, A. 
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birleşmesi141 ve tür değiştirmesine ilişkin kararlar, incelemeye tâbi tutulan kararlar 

arasında yer almaktadır. Timm’e göre, şayet hâlihazırda bir konzern ilişkisi söz konusu 

ise, mevcut konzern yapısının yeniden şekillendirilmesi yahut bu yapıdaki hâkimiyetin 

kuvvetlendirilmesi sonucunu doğuran bir genel kurul kararı için ayrıca objektif/haklı 

sebebin varlığına gerek yoktur142. Yazar, kural olarak yapısal değişiklik kararları 

bakımından da aynı sonuca varmaktadır. Ancak yapısal değişiklik yahut herhangi bir 

başka karar ile, kararı alan şirket ilk kez konzern ilişkisi doğuracak bir yapı içerisine dâhil 

oluyorsa, artık objektif/haklı sebep denetimi gereklidir denilmektedir143. Dolayısıyla 

yazar genel olarak yaklaşımını, kararın alındığı şirketin başka bir kişinin hâkimiyetine 

girip girmediğine göre oluşturmaktadır. Bir diğer yazar Hirte’nin odak noktasında ise 

yine konzern ve yapısal değişiklikler hukukuna ilişkin örnekler olmakla birlikte, yazarın 

daha farklı bir görüşü bulunmaktadır. Bir kere her şeyden önce, ortağın ortaklık (pay 

sahipliği) hakkına müdahale eden bir karar ya da işlem, objektif/haklı sebep denetimine 

tâbi tutulabilir144. Ancak ortaklık hakkına müdahale anlamına gelen her işlemin, 

objektif/haklı bir sebep taşıması zorunluluğu da beklenemez. Bazı işlemler bakımından 

tertium non datur (üçüncü hâlin imkânsızlığı) söz konusudur145. Kanun koyucu işleme ya 

izin vermiştir ya da yasaklamıştır; üçüncü bir durum daha yoktur. Yazar, 

ilhak/bütünleşme (Eingliederung) örneği üzerinden bu durumu açıklığa 

kavuşturmaktadır. Buna göre, azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları sonucunu 

doğuran (çoğunluk kararıyla) ilhakta (AktG § 320), menfaati üstün tutulan kişi hâkim pay 

sahibidir.  İlhak ve bu gibi belirli bir pay sahibinin menfaatinin üstün tutulduğu işlemler 

bakımından, yukarıda değinmiş olduğumuz rüçhan hakkının sınırlandırılması işleminde 

olduğu gibi, şirket menfaati kavramından söz etmek de mümkün olmamaktadır. Rüçhan 

hakkının sınırlandırılması örneğinde şirket için amaca daha uygun bir yol/durum bulunup 

                                                
141  Birleşme ve bölünme gibi yapısal değişiklik kararları bakımından hâkim görüşün, bu kararların 

alınmasında haklı bir sebebe gerek olmadığı yönünde olduğunu belirtelim. Bu yöndeki görüşleri 
derleyen ve analiz eden güncel bir kaynak için bkz. Pfeuffer, s. 127 vd. 

142  Özellikle bkz. Timm, Sachkontrolle von Mehrheitsentscheidungen, s. 426 vd. ve ayrıca s. 441. 
143  Timm, Sachkontrolle von Mehrheitsentscheidungen, s. 428. 
144  Hirte, objektif/haklı sebep denetiminin hangi durumlarda gerekli olduğunu açıklarken, kendisine 

müdahalede bulunulan hukukî ilişki için “Herrschaftsverhältnis”, bu ilişkideki haklar için ise 
“Herrschafstrecht” ifadesini kullanmaktadır. Motamot bir çeviri ile hâkimiyet hakkı olarak tercüme 
edilebilecek bu sonuncusu ile kastedilen, pay sahipliği/ortaklık hakkının kendisidir. Pay 
sahipliği/ortaklık hakkı müktesep bir haktır; pay sahibine şirkette kontrolü/hâkimiyeti sağlayan ise 
pay sahipliği/ortaklık hakkıdır. Bu hakkın dayandığı pay sahipliği/ortaklık ilişkisinin tamamen 
ortadan kaldırılması yahut pay sahipliği mevkiin kısmen ortadan kaldırılması sonucunu doğuran 
işlemler, objektif/haklı sebep denetimi kapsamındadır. Bkz. Hirte, Bezugsrechtsausschluß, s. 138 
vd. 

145  Bkz. Hirte, Bezugsrechtsausschluß, s.142. 
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bulunmadığı tartışması yapılabilirken, hâkimiyet olgusuna dayalı bazı işlemler 

bakımından bu tartışma yapılamamaktadır. Zira işlemin yapılmasına neden olan 

uyuşmazlık salt hâkim pay sahibi ile azınlık arasında olup, yapılan işlem hâkim pay 

sahibinin menfaatine hizmet etmektedir. Kanun koyucu, bu işlemin yapılabilmesi için 

gereken genel kurul kararının nitelikli bir çoğunluk ile alınmasını düzenlemiş, pay 

sahipliği/ortaklık hakları işlem neticesinde sona erecek pay sahiplerine ise paylarının 

gerçek değerini talep etme yönünde birtakım haklar bahşetmiştir. Dolayısıyla kanun 

koyucu menfaatler dengesini gözetmiştir.  

Tezimizin bir sonraki bölümünde inceleyeceğimiz, kuramsal temelinde hâkimiyet 

olgusu bulunan bazı çıkarma hakları bakımından da durum bu şekildedir. Kanun koyucu 

menfaatler dengesini ölçüp biçtikten sonra, esas olarak hâkim pay sahibinin menfaatlerine 

hizmet eden squeeze-out’u düzenlemiştir. Bu tür bir çıkarma hakkında, azınlık ve hâkim 

pay sahibine ait olan karşılıklı iki menfaatten, hâkim pay sahibine ait olanı üstün 

tutulmuştur. O hâlde, bu gibi işlemler bakımından ek bir şart olarak bir de işlemin 

objektif/haklı bir sebebe sahip olması gerektiğini beklemek, söz konusu işlemi -kanun 

koyucunun iradesi dışında- sınırlandırmak anlamına gelecektir146. Bu sonucun ise 

kanunun ruhuna aykırı düşeceğine kuşku yoktur.  

Alman Federal Mahkemesi de Kali&Salz Kararı’nda öğretide menfaatler 

dengesini gözeten ve gereklilik ile ölçülülük ilkelerine dikkat çeken görüşlere atıfta 

bulunarak kararını tesis etmiştir147. Federal Mahkeme’ye göre, pay sahiplerinin 

menfaatlerini olumsuz şekilde etkileyecek kararların alınmasında, şayet kanun koyucu, 

pay sahipliği hakları durumdan olumsuz etkilenen pay sahiplerinin menfaatleri ile şirketin 

menfaati arasında bir denge gözetmişse, artık kararın alınmasında şirket bakımından 

ayrıca objektif/haklı bir sebebin varlığına gerek yoktur148. Yukarıda da ifade edildiği 

üzere, böyle bir dengenin gözetildiği durumlarda, söz konusu kararın konusunu oluşturan 

işlemin kanun koyucu tarafından özellikle sebepsiz olarak yapılmasına izin verildiği 

kabul edilir. Federal Mahkeme, Kali&Salz Kararı’nda rüçhan hakkının kaldırılmasında 

objektif/haklı sebebin gerekip gerekmediğine ilişkin olarak yaptığı incelemede bu 

müesseseyi, Alman hukukunda AktG § 134’de (Türk hukukunda bkz. TTK 434/2) 

düzenlenen oy hakkının sınırlandırılması müessesesi ile mukayese ederek bir sonuca 

                                                
146  Bkz. Hirte, Bezugsrechtsausschluß, s.142. 
147  Önemle belirtelim ki öğretiye ait yukarıda yer vermiş olduğumuz görüşlerin bir kısmı kronolojik 

olarak Kali&Salz Kararı’ndan sonradır. Ancak öğretide özellikle Zöllner, Wiedemann ve Lutter’in 
karar tarihinden önce kaleme aldıkları eserlerinde bu konuya temas ettikleri görülmektedir. Bkz. 
Kali&Salz Kararı, Başlık I/2, (bkz. yukarıda dn. 120). 

148  Kali&Salz Kararı, Başlık I/1, (bkz. yukarıda dn. 120). 
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varmıştır. Kararda, oy hakkının sınırlandırılması ile ilgili olarak Federal Mahkeme’nin 

Mannesmann Kararı’na149 atıfta bulunularak, bu işlem bakımından objektif/haklı bir 

sebebe gerek olmadığı, zira ilgili tarafların ve şirketin menfaati arasındaki dengenin 

bizzat kanun koyucu tarafından gözetildiği ifade edilmiştir150. Ancak Mahkeme, 

Kali&Salz Kararı’nda rüçhan hakkının kaldırılması ile ilgili olarak aksi sonuca varmıştır. 

Kararda, şirketin mali durumunun düzeltilmesi maksadıyla yapılan ayni sermaye 

artırımında pay sahibinin rüçhan hakkının ortadan kaldırılmasının somut olay bakımından 

şirketin menfaatine olduğu, diğer bir deyişle söz konusu işlem bakımından objektif/haklı 

sebebin gerçekleştiği sonucuna varılmıştır151.     

Federal Mahkeme’nin “objektif/haklı sebep denetimi”ne ilişkin diğer kararlarında 

ise genel yaklaşım, hakları ihlâl edilen pay sahipleri için kanunda yeterli bir koruma 

mekanizmasının öngörülmüş olup olmadığına göre belirlenmektedir. Pay sahiplerinin 

menfaatlerinin kanun koyucu tarafından gözetilmiş olduğu işlemler bakımından, 

“objektif/haklı” sebebin işlemin kendisinde mündemiç olduğu, diğer bir deyişle işlemin 

objektif sebebini kendi içinde taşıdığı kabul edilmektedir. Bu çerçevede Federal 

Mahkeme, fesih, sermaye azaltımı, oy hakkının sınırlandırılması gibi birtakım işlemlerde 

“objektif/haklı sebebin” işlemin kendi içinde var olduğunu kabul etmektedir152. 

Dolayısıyla Mahkeme’nin “objektif/haklı sebebi” her tür çoğunluk kararı bakımından 

aramadığı tespitinde bulunulabilir153.  

Doğrudan bir çıkarma aracı olan squeeze-out bakımından da Alman hukukunda 

bu tartışmaların yapıldığını tekrar hatırlatalım. Bu başlık, dolaylı çıkarma araçlarına 

                                                
149  BGH, 19.12.1977 - II ZR 136/76: BGHZ 17, 117. 
150  Alman hukukunda öğretideki hâkim görüşün bu yönde olduğu görülmektedir. Bkz. Hüffer/Schäfer, 

Münchener Kommentar AktG, § 243 Rn. 64; Arnold, Münchener Kommentar AktG, § 134 Rn. 24; 
Drescher, Spindler/Stilz AktG, § 243 Rn. 177. Bu konuda ayrıca bkz. Lutter, 
Mehrheitsentscheidungen, s. 176-177. İsviçre hukukunda oy hakkının sınırlandırılmasına ilişkin OR 
692/2’de ise haklı sebep şartından söz edilmemesine rağmen, haklı sebebin gerektiği yönünde görüş 
beyan eden yazarlar bulunmaktadır. Bu yönde bkz. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 24 N. 66. 

151  Kali&Salz Kararı, Başlık I/3, (bkz. yukarıda dn. 120). 
152  BGH, 28.01.1980 - II ZR 124/78: BGHZ 76, 352. Federal Mahkeme bu kararında, fesih kararının 

alınmasında şirket bakımından ayrıca bir objektif/haklı sebebin aranmasına gerek olmadığını kabul 
etmiştir. Buna gerekçe olarak da fesih kararında bu sebebin mündemiç olmasını göstermiştir. “…Ein 
mit der nötigen Mehrheit gefaßter Auflösungsbeschluß bedarf keiner sachlichen Rechtfertigung; er 
trägt seine Rechtfertigung in sich...”. Ayrıca bkz. BGH, 1.2.1988 - II ZR 75/87: BGHZ 103, 184 
(Linotype Kararı). Bir diğer kararında Federal Mahkeme, sermaye azaltımı kararı bakımından da 
objektif/haklı bir sebebin aranmasına gerek bulunmadığına hükmetmiştir. Burada da yine, kanun 
koyucunun sermaye azaltımına ilişkin hükümlerde pay sahiplerinin menfaatlerini yeterince 
koruduğu gerekçe olarak gösterilmiştir. BGH, 09.02.1998 - II ZR 278/96: BGHZ 138, 71 
(Sachsenmilch Kararı). Oy hakkının sınırlandırılmasına ilişkin AktG § 134 bakımından 
objektif/haklı sebebe gerek olmadı hususunda ise bkz. Yukarıda zikredilen Kali&Salz Kararı (bkz. 
yukarıda dn. 120) ve Mannesmann Kararı (bkz. yukarıda dn. 149). 

153  Bkz. Timm, Sachkontrolle von Mehrheitsentscheidungen, s. 415. 
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ayrılmış olduğundan, bir doğrudan çıkarma aracı olan squeeze-out ile ilgili 

değerlendirmeye, Türk hukukunda TTK 208’de düzenlenen squeeze-out hakkının 

kullanılabilmesi için aranan “haklı sebep” şartına ilişkin değerlendirmelerimizde geri 

döneceğiz. Ancak şimdilik şu kadarını söyleyelim ki, Alman hukukunda squeeze-out için 

aranan genel kurul kararının herhangi bir objektif/haklı sebebi gerektirmeyeceği öğretide 

neredeyse oybirliği ile kabul edilmekte154, yargı kararlarında da aynı yaklaşım 

benimsenmektedir155.  

Şu hâlde Alman Federal Mahkemesi’nin kararları ile doktrindeki görüşler dikkate 

alındığında, pay sahipliği haklarına müdahalede bulunan bir genel kurul kararının 

objektif/haklı bir sebebi gerektirip gerektirmediği hususunda şu şekilde bir yol haritası 

karşımıza çıkmaktadır:  

İlk aşama: Bu aşamada ilgili işlemin kanunda ne şekilde düzenlendiğine bakılır. 

İlgili işlemin yapılmasında “sebep” şartının öngörülmemiş olması, kanun koyucunun 

menfaatler dengesini yeterince gözetmiş olmasının yahut işlemin yapılmasına neden olan 

özel pay sahipliği hakkının (ör. hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı) özellikle bu şekilde 

düzenlenmiş olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda, artık 

haklı bir sebep gösterilmesine gerek olmaksızın ilgili işlem tesis edilebilir. İşlemin 

özellikle sebep ileri sürmeden yapılabileceğinin düzenlendiği hususunun ortaya 

çıkarılması, kimi zaman ratio legis ile açıklığa kavuşturulabileceği gibi, kimi zaman da 

bir yorum faaliyetini gerektirir. Bu aşamada, kanun koyucunun ilgili işlemi ne şekilde 

düzenlediği ve işlemin kimin menfaatine hizmet ettiği hususları önem kazanır. Acaba 

kanun koyucu, söz konusu işlem bakımından nitelikli bir karar yetersayısı öngörmüş 

müdür? Zira kanunda nitelikli bir karar yetersayısının öngörülmüş olması, kimi görüşlere 

göre156, kararın alınmasında objektif/haklı sebebe gerek duyulmadığı yönünde kuvvetli 

bir karine oluşturur. İkinci bir soru: Hakları işlemden olumsuz etkilenen pay sahiplerine 

bir denkleştirme akçesi ödenmekte midir? Bu sorunun cevabı da olumlu ise, bazı 

durumlarda kanun koyucunun menfaatler dengesini bu şekilde gözettiği ve objektif/haklı 

sebebin gösterilmesine gerek duymadığı sonucuna varılabilir. Üçüncü bir soru: İşlem 

hâkim pay sahibinin mi yoksa şirketin mi menfaatine hizmet etmektedir? Yukarıda da 

ifade edildiği üzere, bazı işlemler salt hâkim pay sahibinin menfaatine hizmet etmek üzere 

                                                
154  Bkz. Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 17; Koppensteiner, Kölner Kommentar 

AktG, 327f Rn. 10; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 14; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 26; 
Hamann, s. 163; Fuchs, s. 438. 

155  Bkz. BGH, 16.03.2009 - II ZR 302/06: ZIP 2009, 908; BGH, 18.09.2006 - II ZR 225/04: ZIP 2006, 
2080. 

156  Bkz. yukarıda dn. 130. 
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öngörülmüş olup, bu işlemlerde sonuç bakımından üçüncü hâlin imkânsızlığı söz 

konusudur. Bu gibi hâllerde işlem için objektif/haklı sebep aramak kanun koyucunun 

güttüğü amaca uygun düşmez.  

İkinci aşama: Yapılan araştırma neticesinde işlemin kanun koyucu tarafından 

özellikle sebepsiz yapılmasının istendiği sonucuna varılamıyorsa, ikinci aşamada 

gereklilik ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde bir sonuca ulaşılır157. Bu aşamada somut 

olaydaki işlemin özelliklerine bakılır. İşlemin objektif/haklı bir sebebi gerektirip 

gerektirmeyeceği hususunda, öncelikle kararın konusunu oluşturan işlemi yapmanın 

gerekli olup olmadığı kapsamında bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede işlemin 

şirket menfaatine hizmet edip etmediği araştırılır. İşlemle varılmak istenen sonuca, 

(azınlık) pay sahiplerine daha az zarar vermesi muhtemel diğer hukukî araçlarla ulaşılıp 

ulaşılamayacağı sorgulanır158. Bu aşama aslında, hakların sakınılarak kullanılması 

ilkesinin bir görünümüdür. Pay sahiplerine daha az zarar verecek bir yol mevcutsa bu yol 

işletilir, aksi takdirde şirket menfaatine uygun olan ve fakat azınlığın haklarına müdahale 

anlamına gelen mevcut yolun gerekli olduğu kabul edilir. Gerekli olan yol aynı zamanda 

objektif/haklı sebebi içinde barındırır. Ancak gereklilik ölçütüne göre bir sonuca 

varılamayacak hâller de vardır. Örneğin, yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere, şirketin 

feshi gibi bazı işlemler bakımından işin doğası gereği şirket menfaatinden söz edilemez; 

zira şirket, fesih kararını takiben sona ermektedir159. Diğer bir örnek, yukarıda ifade etmiş 

olduğumuz, salt hâkim pay sahiplerinin menfaatlerine hizmet eden işlemlere ilişkindir. 

Bu işlemler bakımından da şirket menfaati kavramı sorgulanamayacağından, işlemin 

gerekli olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılamaz. Aslında vermiş 

olduğumuz iki örnek de ilk aşamadaki soyut incelemenin konusunu oluşturmaktadır. İlk 

aşamada sorulan sorular neticesinde çoğu kez bu işlemler bakımından objektif/haklı bir 

sebebe gerek duyulup duyulmayacağı cevaplandırılabilir. Öte yandan, kullanılan aracın 

amaca uygunluğunu, diğer bir deyişle aracın ölçülü olup olmadığı da değerlendirilir. Bu 

bağlamda, yapılan işlemin azınlık pay sahiplerine verdiği zarar ile şirketin bu tedbirle 

                                                
157  Anonim şirketler hukukunda genel kurul kararlarının içerik denetiminde başvurulan gereklilik ve 

ölçülülük ilkeleri, kamu hukukunda köklü bir uygulamaya sahiptir. Bu ilkelerin anonim şirketler 
hukukuna aktarılmasına bir engel olmadığı hususunda bkz. Zöllner, Kölner Kommentar AktG, § 
243 Rn. 202. Ancak yazar, her ne kadar bu ilkeyi anonim şirkette genel kurul kararlarının iptali 
davaları için uygulamayı uygun bulsa da bir başka eserinde ilkenin çoğu zaman soyut kaldığını, 
somutlaştırılmasında güçlüklerle karşılaşıldığını ifade etmektedir. Bkz. Zöllner, Anfechtungsklage, 
s. 149. Ayrıca Türk hukukunda idarenin takdir yetkisinin kullanılmasında ölçülülük ilkesi ve onun 
alt ilkeleri için bkz. ve karş. Oğurlu, s. 36 vd.; Erdem, J., Ölçülülük İlkesi, s. 986 vd. 

158  Zöllner, Stimmrechtsmacht, s. 351-352; Zöllner, Kölner Kommentar AktG, § 243 Rn. 201. 
159  Bu hususta bkz. Zöllner, Stimmrechtsmacht, s. 344. 
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sağladığı yarar arasında makul bir denge olup olmadığına bakılır. Belirtmek gerekir ki 

işlemin objektif/haklı bir sebebi gerektirip gerektirmediği aslında daha ilk basamakta, 

gereklilik ölçütü ile ortaya çıkarılmaktadır.  

Alman hukukuna ilişkin bu açıklamalardan sonra Türk hukukunda durumun nasıl 

olduğuna bakalım. Türk hukukunda mesele daha karmaşık bir hâl almaktadır. Zira 

hukukumuzda, Alman hukukunda olduğu gibi öğretideki görüşleri takiben, içtihat hukuku 

ile oluşturulmuş genel bir uygulama ve buna dayalı olarak benimsenmiş ilkesel bir 

yaklaşım bulunmamaktadır160. Türk hukukunda yalnızca bir kısım genel kurul kararı 

bakımından “haklı/objektif sebebin bulunması” koşulu kanunda açık bir şekilde 

düzenlenmiştir. Bunun dışındaki genel kurul kararları bakımından bu koşulun varlığı 

aranmadığı gibi, doktrinde de özel bazı işlemler kapsamında yapılan değerlendirmeler 

dışında161 genel olarak bu yönde bir tartışmaya rastlanmamaktadır. Hukukumuzda genel 

kurul kararları bakımından haklı/objektif sebep unsurunun arandığı bir örnek, TTK 

461’de düzenlenen rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması kararıdır. Sözü 

edilen hükümde geçen “haklı sebep” şartı 6102 sayılı TTK ile ilk kez düzenlenmiştir. 

Ancak bu şarta yer vermeyen 6762 sayılı eski TTK döneminde de doktrinde -Alman 

hukukunun ve İsviçre hukukundaki pozitif düzenlemenin (OR 652b) de etkisiyle- rüçhan 

hakkının sınırlandırılması/kaldırılması bağlamında haklı sebep unsuru tartışma konusu 

yapılmış ve bu konuda olumlu görüş bildirilmiştir162. Dolayısıyla o dönemde de henüz 

pozitif bir düzenleme yokken söz konusu genel kurul kararının alınmasında şirket 

bakımından “haklı sebep” şartının varlığı aranmaktaydı. Bir diğer örnek ise TTK 

202/2’de düzenlenmiştir. Anılan hükümde şirketler topluluğu ilişkisinde “bağlı şirket 

bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan” birtakım önemli işlemlerin 

yapılması hâlinde bağlı şirketin ortaklarına ayrılma hakkı ve zararlarının tazminini isteme 

                                                
160  Gerçi Alman hukukunda da bazı işlemler özelinde objektif/haklı sebebin gerekip gerekmediği 

konusunda henüz bir fikir birliğine varılmadığı, bu itibarla tam anlamıyla ilkesel bir yaklaşımın bu 
hukuk sisteminde de oluşmadığı fikri savunulabilir. Ancak Alman hukukunda en azından, birçok 
işlem grubu bakımından öğretide kapsamlı tartışmaların yapıldığı ve bu işlemlerin büyük bir 
kısmında yargı kararlarının olgunlaştığı görülmektedir. 

161  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 310 vd. Göktürk, s. 400 vd.; Gürel, TTK 202.2’nin Gerekliliği 
Üzerine, s. 218 vd. 

162  Türk hukukunda rüçhan hakkının sınırlandırılmasına ilişkin olarak yapılan bu tartışmalar, kimi 
zaman dürüstlük kuralı ve eşit işlem ilkesi temelinde yapılmış, kimi zaman da şirketin menfaati ve 
haklı sebep çerçevesinde daha spesifik bir başlık altında yapılmıştır. Dürüstlük kuralı ve eşit işlem 
ekseninde yapılan değerlendirme için bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), 2009, N. 1407-1408; Aytaç, 
Rüçhan Hakkı, s. 333-334. Rüçhan hakkının sınırlandırılmasının anonim şirketin menfaatine olması, 
diğer bir deyişle haklı ve geçerli bir sebebe dayanması gerekliliği çerçevesinde yapılan 
değerlendirme için bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 187 vd.; Yıldız, s. 287; Akın, Rüçhan 
Hakkının Sınırlandırılması, s. 22 vd. Belirtelim ki, bu son yazarlar, rüçhan hakkının 
sınırlandırılmasının dürüstlük kuralına uygun olması gerekliliğini ayrı bir kategoriye dâhil 
etmektedirler. 
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hakkı tanınmıştır. Ayrılma hakkı bakımından değerlendirildiğinde, SerPK ve TTK’da 

düzenlenen kurumsal bir amacın gerçekleştirilmesine hizmet eden diğer ayrılma hakkı 

düzenlemelerinin aksine (Bkz ve karş. SerPK 23 ve TTK 141/1, 155); TTK 202’de bu 

hakkın ancak hükümde sayılan ve haklı bir sebebi bulunmayan önemli nitelikteki 

işlemlerin yapılması hâlinde kullanılabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu işlemlerin 

yapılmasına sebep olan hâkim teşebbüs, TTK 202/2’de diğer ortaklara tanınmış olan 

hakların muhatabı olmak istemiyorsa, bağlı şirkette yapmış olduğu işlemlerin haklı bir 

sebebinin bulunduğunu ortaya koyması gerekir. Şu hâlde, haklı bir sebebinin var olduğu 

ispat edilmiş olan işlemler bakımından hükümde düzenlenmiş olan hakların doğmayacağı 

söylenebilir163.     

Belirtmek gerekir ki Alman hukukunda genel kurul kararları bakımından 

“haklı/objektif sebebin varlığı” koşulu, kanun koyucunun ilgili genel kurul kararı için 

herhangi bir maddî koşul aramadığı hâller için türetilmiş bir ilkedir. Diğer bir deyişle, 

kanun koyucunun pay sahipleri için yeterli bir koruma mekanizmasına yer vermediği 

düşünülen kararlar bakımından bu ilke, dürüstlük kuralından ayrı bir koruma 

bahşetmektedir. Yine kanun koyucunun ilgili müessese için yeterli bir koruma 

mekanizmasına yer verdiği ancak esas sözleşme ile -emredici hükümler ilkesi izin verdiği 

ölçüde- bu müessese için öngörülen maddî şartların yumuşatıldığı/ortadan kaldırıldığı 

kararlar bakımından da kimi zaman “objektif/haklı sebebin varlığı” şartı 

aranabilmektedir. Bu ikisi dışında, kanunun ilgili genel kurul kararının alınabilmesi için 

birtakım maddî şartlara yer verdiği durumlarda bu tartışmanın yapılmadığı 

görülmektedir. Gerçekten de kanunun ilgili müesseseyi düzenlerken haklı sebebe bir şart 

olarak yer verdiği örnekler bakımından bu tartışmanın yapılması anlamlı değildir. Zira 

burada artık kanun tarafından öngörülen bir maddî şart söz konusu olduğundan, kanuna 

aykırılık ihtimali gündeme gelmektedir. Örneğin haklı sebeple çıkarma müessesesi 

bakımından değerlendirecek olursak, bu örnekte “haklı sebep”, çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gerekli olan ve kanun tarafından öngörülen bir şarttır. Dolayısıyla 

haklı sebebin yokluğu durumunda gerçekleşen bir çıkarma işleminde kanuna aykırılıktan 

söz edilecektir. Aynı şekilde, Türk hukukunda 6102 TTK ile, rüçhan hakkının 

sınırlandırılması/kaldırılması için benimsenmiş olan haklı sebep şartının bulunmamasını 

da kanuna aykırılık kapsamında ele almak gerekir. Şu hâlde, bu son örneklerde belirtmiş 

olduğumuz haklı sebep şartı, ilgili müesseseler için kanunda öngörülmüş bir şart 

                                                
163  TTK 202/2’de aranan haklı sebep şartının doğuracağı sorunlar için bkz. Gürel, TTK 202.2’nin 

Gerekliliği Üzerine, s. 218 vd. 
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olduğundan, burada Alman hukukunda benimsenen işlemin objektif/haklı bir sebebi 

gerektirmesi yaklaşımından farklı bir durum söz konusudur. Çünkü Alman hukukunda bu 

tartışma, kanunda haklı sebep unsuru açıkça aranmamış olan genel kurul kararları 

bakımından yapılmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Türk hukukunda bu yaklaşım 

benimsenmemekte; içerik denetimi, kanunda haklı sebep şartı öngörülmeyen durumlarda 

yalnızca dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılmaktadır. Kanunda haklı sebebe ilişkin açık 

bir hüküm bulunduğu hâllerde ise tartışma haklı sebebin kapsamının ne olması gerektiği 

konusuna 

§2.  Teknik Anlamdaki Klasik Çıkarma Düzenlemelerinin Kuramsal  
Temeli: “Haklı Sebep” Temeline Dayanması ve Ş irketin Feshi ile  
İlişkilendirilmiş Olması  

I. Şahıs Şirketlerinde   

Türk hukukunda şahıs şirketlerinde ortağın çıkarılmasına ilişkin kanunî düzen 

şirketin sona erdirilmesi ile ilişkilendirilmiş olup, genel olarak şirketin feshi için de 

aranan haklı bir sebebin bulunması şartı üzerine inşa edilmiştir. Şahıs şirketlerinden olan 

adi ve kollektif şirketlere ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, kanunda bu iki şirket türü 

için birbirinden farklı usullerde çıkarma düzenlemelerine yer verilmiş olduğu, ancak 

hükümlerin ortak paydasında çıkarma gerekçesi olarak haklı sebebin yer aldığı 

görülmektedir:  

a) Şirketten çıkarmanın ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği kollektif şirkette özel 

çıkarma sebepleri kanunun belirli maddelerine serpiştirilmiş (TTK 254, 256, 258); genel 

çıkarma sebebi olarak ise haklı sebebe TTK 255’te yer verilmiştir. Anılan hükmün ilk 

fıkrasında “Bir ortağın kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin feshinin 

istenebileceği durumlarda, diğer ortakların tümü o ortağın şirketten çıkarılmasına ve 

şirketin devamına karar verebilir” denilerek, ortakların şahsından kaynaklanan bir haklı 

sebebin varlığı durumunda bu sebebi yaratan ortağın şirketten çıkarılabileceği 

düzenlenmiştir. Dikkat edilecek olursa hükümde “şirketin feshinin istenebileceği 

durumlarda” denilerek, kollektif şirketin feshini düzenleyen TTK 245’e yollama yapılmış 

ve fesih ile çıkarma arasında açık bir bağlantı kurulmuştur164. Ancak TTK 245 ile kurulan 

bağlantı neticesinde, fesih için aranan haklı sebeplerin her halükârda çıkarma için de 

kullanılabileceği sonucuna varılmamalıdır. Gerçekten, TTK 245’te haklı sebep “şirketin 

                                                
164  Adî şirkette çıkarmayı düzenleyen BK 633 ile feshi düzenleyen BK 639 arasında da bağlantı olduğu 

hususunda bkz. Şener, Ortaklıklar Hukuku, s. 68. 
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kuruluşuna yol açan fiili ve kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini 

imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalması” olarak tanımlanırken, sözü 

edilen sebeplerin ortağın şahsından ya da ortak dışı sebeplerden165 kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı hususunda bir ayrıma gidilmemiştir. Dolayısıyla ister ortağın 

şahsından kaynaklanmış olsun (kişisel nitelikteki haklı sebepler), ister ortak dışı 

sebeplerden ileri gelsin, her iki durumda da şirketin feshi istenebilecektir. Ancak kanun 

koyucu aynı sonucu çıkarma için benimsememiştir. Ortakların kişilik alanı dışında 

meydana gelen ve tamamen objektif sebeplerden kaynaklanan haklı sebeplerin herhangi 

bir ortağı çıkarmak için ileri sürülemeyeceği kabul edilmektedir166. Çıkarma sebebi, her 

durumda ortağın şahsından kaynaklanmalı, haklı sebep ile ortağın şahsı arasında maddî 

ve hukukî irtibat bulunmalıdır167. O hâlde “haklı sebep” kavramı, çıkarma müessesesi 

bakımından kullanıldığında, fesihteki anlamına nazaran kapsam olarak daralmakta, daha 

farklı anlaşılmaktadır.   

Öte yandan, haklı sebep kavramı içerisinde değerlendirilebilecek fakat kanun 

koyucu tarafından haklı sebep dışında ve özel olarak düzenlenmiş birtakım durumların 

varlığında da çıkarma ile sona erme arasında bir bağlantı kurulmuş durumdadır. Örneğin 

kollektif şirket ortaklarından birinin iflâs etmesi, çıkarmaya ilişkin TTK 254 hükmü saklı 

kalmak üzere şirketin sona erme sebepleri arasında gösterilmektedir (TTK 243/1/e). Saklı 

tutulan TTK 254’de iflâs eden ortağın şirketten çıkarılabileceği168, böylelikle şirketin 

sona ermesinin önüne geçilebileceği düzenlenmektedir. Dolayısıyla, ortaklara tanınan bu 

hak kullanılmamışsa ya da şirket sözleşmesi ile ortakların bu hakları kaldırılmışsa şirket 

TTK 243/1/e gereğince sona erecektir.  

b) Adî şirkete baktığımızda ise kollektif şirkettekine benzer bir düzenlemeye yer 

verildiğini görmekteyiz. Ancak kanun koyucunun adî şirketteki çıkarma düzenlemesi 

tercihi, kollektif şirketteki düzenlemeden bir konuda ayrıştırmıştır. Bu da yukarıda ifade 

                                                
165  Ortak dışı sebeplerin uygulama açısından en son sırayı işgal ettiği ve TTK 245’de (eTTK 187) ortak 

dışı sebeplere örnek verilmediği hususunda bkz. Çamoğlu, s. 52. Yazar bu tür sebeplere, şirketin 
amacına ulaşmasını güçleştiren döviz veya vergi politikasındaki değişiklikleri ve şirketin rekabet 
gücünün piyasa koşullarında oldukça geride kalmış olmasını örnek göstermektedir. Bkz. age, s. 51. 

166  Arslanlı, s. Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 436; Çamoğlu, s. 53; Schäfer, Habersack/Schäfer, 
Die OHG, § 140 Rn. 6. 

167  Arslanlı, s. Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 436. 
168  TTK 254 ile ortaklara çıkarma yönünde bir hak tanınmış olmasına rağmen, bu hakkın ne zamana 

kadar kullanılabileceği belirsizdir. Alman kanun koyucu ise meseleyi daha net bir şekilde 
düzenlemiştir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, iflâs ve HGB § 131’de belirtilen diğer 
durumlar şahsında meydana gelen ortak şirketten ayrılmış olur. Burada ortaklara tanınmış bir 
haktan söz edilmemektedir. Belirsizlik yaratmamak adına kanunda ayrılmanın kendiliğinden 
gerçekleşeceği düzenlenmiştir. 
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ettiğimiz üzere “devam hükmü”ne ilişkin yaklaşım farklılığıdır. Söz konusu farklılık 

dışında, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun adî şirkete ilişkin 633. maddesinde ortaklardan 

birinin fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı, tasfiye payının cebri icra yoluyla 

paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde sözleşmede şirketin diğer ortaklarla devam 

edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, ilgili ortak veya bu ortağın mirasçısının şirketten 

çıkabileceği veya diğer ortaklarca yapılacak bir bildirimle çıkarılabileceği 

düzenlenmiştir. Anılan hüküm çıkarma hâllerini sınırlı olarak sayma yoluna giderek, 

TTK 255/1’de olduğu gibi açık bir şekilde haklı sebeple çıkarmaya izin veren genel bir 

kurala yer vermemektedir. Ancak öğretide BK 633 kapsamına girmeyen bir sebebin dahi 

TTK 255’in kıyasen uygulanması yoluyla çıkarma sebebi olarak kabul edilmesinin 

mümkün olduğu ifade edilmektedir169. Bu tartışma esasen 818 sayılı eski Borçlar Kanunu 

döneminde de yapılmış ve Türk hukukunda hâkim görüş, kollektif şirketlere ilişkin 

hükmün adî şirkete kıyasen uygulanmasının yerinde olacağı görüşünde birleşmişti170. 

Kanaatimizce de ortağın kendisine izafe ettirilebilecek haklı bir sebep dolayısıyla diğer 

ortaklar tarafından çıkarılabilmesi menfaatler dengesinin bir gereğidir ve bu imkânın BK 

633’ün içeriğine dâhil olduğu kabul edilmelidir171.  

                                                
169  Şener, Ortaklıklar Hukuku, s. 70. TTK 255 hükmünün kıyasen uygulanabilip uygulanamayacağı 

konusundaki tartışmanın yeni Borçlar Kanunu döneminde geçerliliğini yitirdiği yönündeki diğer 
görüş için bkz. Kırca, Kendigelen/Kırca, s. 140. 

170  O dönemde 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda bu yönde bir genel çıkarma hükmünün olmayışının 
bir kanun boşluğu yarattığı, zira adî şirkette ortaklar arasındaki ilişkilerin kollektif şirketten pek 
farklı olmadığı kabul edilmekteydi. Ortaya çıkan bu boşluğun doldurulmasında ise o dönemde 
yürürlükte olan 6762 sayılı TTK’nın kollektif şirkete ilişkin 197. maddesinin kıyasen uygulanması 
önerilmekteydi. Bkz. Çamoğlu, s. 76; Arkan, İdare Yetkisinin Kaldırılması, s. 24; Yongalık, Sermaye 
Payı, s. 102; Şener, Adi Ortaklık, s. 389. Karayalçın ise aynı sonuca başka bir şekilde ulaşmaktadır. 
Yazara göre burada hâkim MK 1’de kendisine tanınan yetkiyi kullanarak, BK’da öngörülen fesih 
müeyyidesi yerine ondan daha hafif ve ortakların da menfaatine uygun olan çıkarmayı tercih 
etmelidir. Dolayısıyla yazar eTTK 197’nin kıyasen uygulanmasına gerek olmadığı kanaatindedir. 
Bkz. Karayalçın, Şirketler Hukuku, s. 152-153. Poroy ise, 818 sayılı Borçlar Kanunu sisteminde adî 
şirkette ortağın çıkarılmasının düzenlenmediğini ve kanunî dayanak olmadan kollektif şirkete ilişkin 
hükümlerin adî şirkete uygulanmasının mümkün olmayacağını, bu seçeneğin Borçlar Kanunu 
sistemine daha uygun olacağını savunmaktaydı. Ancak yazar, haklı sebeple fesih yerine daha hafif 
bir imkân olan ortağın çıkarılması yolunun benimsenmesinin de işlerin yürümesi bakımından 
savunulabileceğini eklemekteydi, Poroy/(Tekinalp/Çamoğlu), N. 98a. Bir diğer karşı görüş için bkz. 
Akkanat, s. 336 vd. 

 Türk hukukunda ortaya çıkan hâkim görüşün aksine İsviçre Federal Mahkemesi, haklı sebeple de 
olsa ortağın yasadan kaynaklanan bir sebebe dayanarak çıkarılmasının mümkün olmadığı 
görüşündedir (BGE 94 II 119). Zira İsviçre Borçlar Kanunu’nda kollektif şirkette ortağın çıkarılması 
düzenlenmiş olmasına rağmen adî şirkette kanunî bir çıkarma hakkı öngörülmemiştir. Bkz. 
Dornscheid, s. 74; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, § 12 N. 125. İsviçre doktrininde hâkim görüş bu 
yönde olmakla birlikte sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde şirket sözleşmesine çıkarmaya ilişkin 
hükümlerin konulabileceği kabul edilmektedir. Staehelin, Basler Kommentar OR, Art. 545/546 N. 
6; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar OR, Art. 547 N. 183; Müller/Käch, s. 596. 

171  Çıkma ve çıkarmayı bir arada düzenleyen BK’nın 633. maddesinin gerekçesinde hükmün mehazının 
BGB’nin 736 ve 737. maddeleri olduğu ifade edilmektedir. BGB’nin 736. maddesi ortağın şirketten 
kendiliğinden ayrılmasını düzenlemektedir. Bu madde gereğince, bir ortağın fesih bildiriminde 
bulunması, iflâsı veya ölmesi hâllerinde, şayet şirket sözleşmesinde şirketin diğer ortaklarla devam 
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Yukarıda zikredilen hükümler, başta da söylendiği gibi uygulanma şartları ve 

yöntem açısından birtakım farklılıklar barındırmaktadır. Ancak bu hükümlerin ortak 

hareket noktasında şirketin devamlılığını sağlamak ve ortakların şirket amacını 

gerçekleştirmek yönündeki menfaatlerinin korunmasını temin etmek bulunmaktadır. 

Gerek kollektif şirkete ilişkin TTK 255 gerekse adî şirkete ilişkin BK 633 maddeleri 

incelendiğinde, haklı sebeple çıkarmanın amacının esasında ilgili şirketi fesihten 

kurtarmak olduğu görülmektedir. Böylelikle şirketin ortaklardan herhangi birine ilişkin 

bir sebepten dolayı sona erdirilmesinin önüne geçilmiş ve ortakların şirketin devamı 

üzerindeki menfaatleri korunmuş olmaktadır.  

II. Sermaye Şirketlerinde  

Şahıs şirketlerinde çıkarma sistemini haklı sebep kavramı üzerine inşa eden kanun 

koyucu, sermaye şirketlerinde bu sistemi kısmen benimsemiştir. Bir sermaye şirketi olan 

limited şirkette şahıs şirketlerindekine benzer olarak haklı sebeple çıkarmaya TTK 

640/3’de yer verilmiştir. Bu hükümde, şahıs şirketlerindeki düzenlemelerden farklı 

olarak, çıkarma ile şirketin sona ermesi arasında açık bir bağlantı kurulmamıştır. Ancak 

belirtmek gerekir ki sona erme ile açıkça ilişkilendirilmiş olmasa da TTK 640/3’ün amacı, 

şahıs şirketlerindeki haklı sebeple çıkarma hükümlerine paralel bir şekilde, şirketin 

faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla buradaki 

amaç da şahıs şirketlerinde olduğu gibi, şirketi ortakların sebep oldukları bir haklı sebep 

                                                
edeceğine ilişkin bir devam hükmü de varsa, söz konusu sebepler şahsında gerçekleşmiş olan ortak 
veya ölen ortağın mirasçısı şirketten kendiliğinden ayrılmış olur. Borçlar Kanunu’nun 633. 
maddesinin çıkma ve çıkarmaya ilişkin olarak öngörmüş olduğu kural BGB § 736’daki kuralı 
kısmen karşılamakta, ancak bu hükümden farklı olarak ortağın kısıtlanması ve tasfiye payının cebri 
icra yoluyla paraya çevrilmesi hâllerinde de çıkma ve çıkarmaya müsaade etmektedir. BK 633’ün 
BGB § 736’dan ayrıldığı nokta ise, ilk hükümde ortağın diğer ortaklar tarafından çıkarılacak 
olmasıdır. BGB § 736’da ise şartların gerçekleşmesi ile ortak kendiliğinden çıkmış (ayrılmış) olur. 

 BGB § 737’de yer alan hükmün ise ilk bakışta BK 633’ü karşılamadığı düşünülebilir. Zira 737. 
madde yalnızca haklı sebeple ortağın çıkarılmasını düzenlemektedir (BGB § 723’e yapılan atıf 
nedeniyle). BK’nın 633. maddesinde ise ortaklığın haklı nedenle feshinin istenmesinden 
bahsedilmeyip, yalnızca bir ortağın fesih bildiriminde bulunması durumu düzenlenmektedir. 
Maddede sözü edilen fesih bildirimi BK 639/1/b.6 ve 640’da düzenlenmiş olup, belirsiz süreli 
şirketler için söz konusu olan, tek taraflı (şarta bağlı) bozucu yenilik doğuran bir hak olup, BK 
639/1/b.7’de bahsedilen fesih isteminden farklıdır. Zira BK 639/1/b.7’de sözü edilen fesih istemi, 
haklı nedenlere dayanılarak ve ancak mahkeme aracılığıyla kullanılabilen bir haktır. Bu açıklamalar 
doğrultusunda, BK 633’de yer alan “bir ortağın fesih bildiriminde bulunması” ifadesinin esasında 
BK 639/1/b.6 ve 640’de ifade edilen bildirimleri karşıladığı söylenebilir. Ancak kanaatimizce 
hükmün BK 639/1/b.7’yi de kapsayacak şekilde yorumlanması, söz konusu hüküm ile ulaşılmak 
istenen “menfaatler dengesinin gözetilmesi” amacına daha uygun olur.  Bu durumda BK 639/1/b.7 
çerçevesinde açılmış olan bir fesih davasında, mahkemenin BK 633’ü olaya uygulayıp haklı nedenle 
fesih davasının açılmasına sebep olan ortağın şirketten çıkarılmasına hükmedebileceği 
kanaatindeyiz. Bu son ihtimâlde, BK 633’te aranan şirket sözleşmesindeki devam hükmünün bazı 
hallerde aranmayabileceğini de ifade etmek gerekir. Bu görüş için bkz. Grunewald, Ausschluß, s. 
33. 
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dolayısıyla sona ermekten kurtarmaktır172. Bir diğer sermaye şirketi olan sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirkette de haklı sebeple çıkarma aynı düşüncelerden 

hareketle kabul edilmiştir (bkz. TTK 565/1 atfı ile TTK 328 ve onun atfı ile TTK 255).  

Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere ilişkin söz konusu 

düzenlemelerin varlığına rağmen, sermaye şirketlerinde ortağın şirketten çıkarılmasına 

ilişkin hukukî çerçeveyi çizmek ve çıkarma sistemini şahıs şirketlerinde olduğu gibi tek 

bir şablon (haklı sebep temeli) üzerine oturtmak güçtür. Bunun nedenlerinden ilki, bir 

diğer sermaye şirketi olan anonim şirkette haklı sebebe dayalı bir çıkarma hakkı 

düzenlemesine kanunda açıkça yer verilmemiş olmasıdır. Kanundaki bu boşluk, aşağıda 

açıklayacağımız üzere anonim şirkette haklı sebebe dayalı bir çıkarma hakkının var olup 

olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Çıkarma sisteminin tek bir şablon üzerine 

oturtulamamasının diğer sebebi ise, tezimizin konusunu oluşturan ve karşılaştırmalı 

hukukta -kural olarak- haklı sebep temeli üzerine inşa edilmemiş olan squeeze-out 

düzenlemelerinin varlığıdır. Haklı sebeple çıkarma kurumuna nazaran daha farklı bir 

anlayışın ürünü olan bu düzenlemeler, özellikle anonim şirket türü düşünülerek 

tasarlanmış olduğundan173, çıkarmaya ilişkin düzen sermaye şirketleri bakımından daha 

farklı bir hâl almaktadır.  

Öncelikle, haklı sebeple çıkarmanın anonim şirketler hukuku düzeninde var olup 

olmadığı problemi ile başlayacak olursak, burada tespit edilmesi gereken husus, kanunda 

bu şirket türü bakımından söz konusu olan düzenleme eksikliğinin bilinçli bir kanun 

boşluğu oluşturup oluşturmadığı olacaktır. Bu sorunun cevabı tartışmalı olmakla birlikte, 

sürekli borç ilişkilerinin tamamında kanaatimizce herhangi bir açık düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmaksızın ilişkinin haklı sebeplerle sona erdirilebilmesi imkânının MK 2 

                                                
172  Sona erme ile çıkarma arasındaki bağlantıya TTK’nın limited şirketlere ilişkin hükümlerinde açık 

bir şekilde vurgu yapılmamış olsa da söz konusu bağlantının mevcut olduğu 6762 sayılı TTK’nın 
çıkma ve çıkarmaya ilişkin 551. maddesinden anlaşılabilmekteydi. Anılan maddenin ikinci 
fıkrasında haklı sebeplerin oluşması durumunda ilgili ortağa şirketten çıkması ya da şirketin feshini 
talep etmesi yönünde bir seçenek sunulmuştu. Şirketin haklı sebeple feshinin istenebilmesi eTTK 
549/1/b.4’te ayrıca düzenlenmiş olmasına rağmen, bu seçeneğe TTK 551/2’de de yer verilmiş 
olması tesadüfî değildir. 

 Çıkarma bakımından benzer bir bağlantıya yer verilmemiştir; ancak sistematik yorum çerçevesinde 
çıkarma ve haklı sebeple fesih konuları arasında da bu bağlantının var olduğu kabul edilmelidir. Bu 
doğrultuda aynı tespiti 6102 sayılı TTK’nın 636/3, 638 ve 640. maddeleri bakımından da yapabiliriz. 

 Bu hususta ayrıca bkz. ve karş. Dirikkan Öztürk, s. 66 ve 70. Yazar eserinin 66. sayfasında “Şirketin 
devamı, bir ortağın kişiliği yahut davranışları nedeniyle imkansızlaşmakta veya ciddi bir tehlikeye 
düşmekte ise, diğer ortakların bu duruma yol açan ortağı uzaklaştırmak suretiyle, şirketi devam 
ettirmeleri mümkün olmaktadır” demek suretiyle sona erme ile çıkarma arasındaki ilişkiye işaret 
etmektedir. Aksi yönde bkz. Meier, s. 86. Yazar, limited şirkette çıkarmanın kollektif şirkette olduğu 
gibi haklı sebeple feshi önlemek gayesiyle konulmadığını, bunun özel bir kanunî hak olduğunu ileri 
sürmektedir. Aynı yönde Baştuğ, s. 55. 

173  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, II, 1. 
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çerçevesinde taraflara tanınmış olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu nedenle bizce, haklı 

sebebe dayalı genel bir çıkarma imkânının anonim şirketler bakımından da mümkün 

olduğunun kabulü gerekir174. Bizim savunduğumuz görüş bu olmakla birlikte, Türk 

doktrininde hâkim görüş, gerek 6762 sayılı TTK döneminde gerekse 6102 sayılı TTK 

döneminde anonim şirketlerde ortağın haklı sebeple çıkarılmasının kural olarak mümkün 

olmadığını, bu durumun anonim şirketin temel yapısına aykırı düştüğünü ve sadece özel 

bazı düzenlemeler çerçevesinde pay sahibinin paylarının elinden alınabileceğini ileri 

sürmektedir175. Bu görüş, anonim şirketlerde haklı sebebe dayalı genel bir çıkarma 

hakkını kabul etmediği gibi, pay sahibinin paylarının elinden alınmasına olanak tanıyan 

bir kısım düzenlemeyi de gerçek anlamda bir çıkarma düzenlemesi olarak ele 

almamaktadır. Bu çerçevede anılan görüş, anonim şirkette pay sahibinin ihracının 

yalnızca çıkarılmaya benzer bir hâl olarak nitelendirilen “ıskat” hükümleri (eTTK 407, 

TTK 482) çerçevesinde mümkün olabileceğini kabul etmektedir. Bu dönemde verilmiş 

olan Yargıtay kararlarında da bu görüş takip edilmiş ve anonim şirkette çıkarılmaya 

yalnızca ıskat hükmü çerçevesinde izin verildiği vurgulanmıştır176. Aynı istikamette olan 

                                                
174  Türk hukukunda bu görüşü savunan yazarlar için bkz. Çamoğlu, s. 57, dn. 11; Akın, Sadakat Borcu, 

s. 243. Alman hukukunda bu görüşü savunan yazarlar için bkz. Becker, s. 383 vd.; Grunewald, 
Ausschluß, s. 116 vd.; Friedewald, s. 145 vd.; Reinisch, s. 35 vd.; karş. Raiser/Veil, § 12 Rn. 62. 

175  6762 sayılı TTK bakımından bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), N. 848a; Nomer, s. 148; pay 
mülkiyetinin kaybedilmesine yol açan hâlleri sıralayan, fakat çıkarılmadan bahsetmeyen Tekil, 
1998, s. 382. 6102 sayılı TTK bakımından bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, 
N. 848a; Pulaşlı, Şerh 2018, C. II, § 44 N. 2. 

176  Yargıtay’ın bazı kararlarında anonim şirkette çıkarmanın sadece ıskat çerçevesinde mümkün 
olabileceği ifade edilmekle beraber, esas sözleşmede diğer bir sebebin çıkarma sebebi olarak 
düzenlenebileceği obiter dictum olarak kabul edilmiştir. Bkz. Yargıtay TD., E. 66/4479, K. 68/243, 
T. 16.1.1968 (Batider 1968, C. IV, S. 4, s. 726). Kararda geçen “ana sözleşmede aksine hüküm 
olmadıkça” ifadesinden, esas sözleşmede diğer bir sebebin çıkarma sebebi olarak düzenlenebileceği 
anlamı çıkmaktadır. Yargıtay’ın bu kararından çıkan sonuca benzer bir sonuç, 11. Hukuk Dairesi’nin 
2005 tarihinde verdiği bir kararda da görülmektedir. Pay sahiplerinden birinin bir diğerini öldürmesi 
neticesinde ördürme suçunu işleyen pay sahibinin şirketten çıkarılması talebi ile açılan davada 
Yargıtay, anonim şirketlerde haklı sebeplerle şirketten ihraç imkânının tanınmadığını kabul ederek 
çıkarmaya hükmetmeyen ilk derece mahkemesinin kararını onamış; ancak kararda “Kaldı ki, dava 
konusu olayda anonim şirketin anasözleşmesinde dahi bu konuda özel bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu durum karşısında uyuşmazlığın MK.nun 2 nci maddesi çerçevesinde 
çözümlenmesi de mümkün görülmemiştir. Böyle bir durumda haklı sebeple de olsa diğer ortaklarla 
çalışması mümkün hale gelmeyen ortağın yapabileceği şey, payını başkasına devretmek veya 
TTK.nun 434/2 nci maddesi hükmü koşulları gerçekleştiği takdirde şirketin fesih ve tasfiyesini 
istemekten ibarettir” diyerek, bu yönde bir hükmün esas sözleşmede bulunması hâlinde farklı bir 
sonuca varılabileceği intibaını uyandırmıştır [Yargıtay 11. HD., E. 2004/14158, K. 2005/1072, T. 
11.2.2005 (Kazancı İçtihat Bankası)]. Dolayısıyla bu kararlardan, Yargıtay’ın esas sözleşmesel bir 
çıkarma hakkını obiter dictum tanıdığı sonucuna varılabilmektedir. Bir başka kararında ise Yargıtay, 
“TTK.nun 551’inci maddesinin şahıs unsuru önem kazanan limitet şirketlerde uygulanacağı, 
sermaye unsuru ön planda olan anonim şirketlere ilişkin olarak ise TTK’da çıkarma müessesine yer 
verilmediği, TTK.nun fesih ve tasfiyesinin TTK’nun 434 vd. maddelerinde düzenleme olduğu, bu 
davada şirketin tasfiyesini gerektirecek durumun olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar 
verilmiştir.” diyerek, açıkça limited şirketlere ilişkin çıkma ve çıkarma hükmünün anonim şirketlere 
kıyasen uygulanamayacağına hükmetmiştir. Yargıtay 11. HD., E. 2005/2750, K. 2006/2644 T. 
14.3.2006 (Kazancı İçtihat Bankası). 
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İsviçre hukukunda da özel kanunlardaki birtakım çıkarma düzenlemelerinin varlığına 

rağmen, anonim şirketler hukuku düzenindeki klasik çıkarma düzenlemesinin ıskat 

olduğu vurgusu birçok yazar tarafından hâlen yapılmaktadır177.  

 Anonim şirkette çıkarmaya ilişkin yegâne aracın ıskat olduğu görüşü literatürde 

sıkça dile getirildiği için, ıskatın gerçek anlamda bir çıkarma düzenlemesi olup 

olmadığını ortaya koymak gerekir. Diğer şirket türleri ile kıyaslandığında sermaye koyma 

borcunun yerine getirilmesi, pay sahiplerinin şirket alacaklılarına karşı herhangi bir 

sorumluluğunun bulunmadığı anonim şirketlerde daha hayati bir öneme sahiptir. İşte bu 

sebeple, alacaklılar bakımından yegâne güvenceyi oluşturan ve pay sahiplerinin taahhüt 

etmiş oldukları sermaye paylarının ifası ile teşekkül edecek olan şirket sermayesinin 

korunması için kanun koyucu çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duymuştur. Bu 

düzenlemelerin bir kısmı sermayenin tam olarak teşekkül ettirilmesini sağlamaya yönelik 

iken, diğer bir kısım düzenleme ise teşekkül ettirilmiş olan sermayenin korunmasına 

yöneliktir. İşte, pay sahibinin bu sıfatının sona erdirilmesine olanak veren ıskat 

düzenlemesi (TTK 482-483) sözü edilen ilk grup düzenlemeye dâhildir. Sermayenin 

tedariki ilkesi178 ile bağlantılı olarak, sermaye koyma borcunu yerine getirmemiş olan bir 

pay sahibinin, yalnızca bedelini ödemekte temerrüde düştüğü paylar bakımından pay 

sahipliğinin sona erdirilmesi anlamına gelen ıskatın “sermaye koyma borcunun yerine 

getirilmemesi” haklı sebebine hasredilmiş bir çıkarma aracı olduğu söylenmektedir179. 

Ancak iki özelliği sebebiyle doktrinde ıskatın sıklıkla çıkarılma benzeri bir kurum olarak 

nitelendirildiği görülmektedir180. İlkin, ıskattaki temel ilkenin pay sahibinin yalnızca 

sermaye koyma borcunu yerine getirmediği “pay(lar)”dan ıskat edilmesi; bedelini ödediği 

diğer pay(lar) bakımından ise herhangi bir yaptırıma tâbi tutulamayacak olmasıdır. Pay 

sahibinin bedelini ödediği paylar vasıtasıyla pay sahipliği ilişkisini sürdürebilmesi imkânı 

                                                
177  Meier-Hayoz/Forstmoser, 2012, § 3 N. 44; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe § 16 N. 399, 428, 431-

435. Yazarlar kişisel sebeplere dayalı bir çıkarmanın sermaye şirketlerinin sistemine aykırı 
düştüğünü ifade ederek, klasik anonim şirketler hukukunda çıkarmanın sadece pay sahibinin 
sermaye koyma borcunu ifa etmemesi neticesinde mümkün olabileceğini ifade etmektedirler. Öte 
yandan yazarlar, BEHG ve FusG’deki squeeze-out hükümlerinin ise istisnai nitelikte olduklarını ve 
anonim şirket pay sahipliğinin sermayeye dayalı yapısına ters düşmediğini ileri sürmektedirler. Bir 
diğer yazar Kunz ise anonim şirketler hukukunda azınlığın çıkarılması için geçerli olan genel bir 
çıkarma hakkının bulunmadığından söz ederek, anonim şirketi esas alan düzenlemeler olan BEHG 
ve FusG’deki squeeze-out düzenlemelerini klasik anonim şirketler hukuku kapsamı dışında 
tutmaktadır, Kunz, s. 94. Kişisel sebeplere dayalı bir çıkarma hakkının sermaye şirketlerinde -kural 
olarak- söz konusu olmadığı yönünde bkz. Sanwald, s. 23. Ayrıca bkz. Heinzmann, s. 292. 

178  Bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 64 Rn. 1; Aydın, s. 8. 
179  Sermaye koyma borcunda temerrüdün kanun koyucu tarafından özel bir haklı neden olarak kabul 

edildiği hususunda bkz. Öztürk Dirikkan, s. 55. 
180  Bkz. Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 14-97; Paslı, s. 313; Çelik, 93-94. Iskatın teknik anlamda 

çıkarma olmadığı hususunda bkz. Öztürk Dirikkan, s. 24; Değirmenci, s. 19-20. 
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ve ihtimali var olduğu için181, her ıskat durumunda şirketten ayrılma sonucu ortaya 

çıkmayacaktır. Iskatın çıkarılmadan ayrı bir yere konulmasındaki diğer sebep ise, bu iki 

müessesenin hukukî sonuçlarına ilişkindir182. Tipik çıkarma düzenlemelerinde pay 

sahipliği sıfatının sona erdirilmesi sonucunda kaybedilmiş olan ortaklık mevkiinin 

ekonomik karşılığının denkleştirilmesi gerekmektedir. Gerçekten de kollektif ve limited 

şirketlerde haklı sebeple çıkarmaya ilişkin TTK 260 ile TTK 641 ve tezimizin konusunu 

oluşturan squeeze-out düzenlemelerinden TTK 208 ve SerPK 27 incelendiğinde, bu 

çıkarma düzenlemelerinin ortak paydasında çıkarılan ortağa ödenecek olan bir 

ayrılma/çıkarma akçesinin mevcut olduğu görülmektedir. Finanse edildiği kaynaklar 

farklı olmakla birlikte, çıkarılan ortağa her hâlükârda bir ayrılma/çıkarma akçesi 

ödenmektedir. Ancak ıskatta pay sahibi ıskat edildiği paylara ilişkin haklarından yoksun 

bırakılmakta; pay bedelinin (yeni pay sahiplerinden) temin edilemeyen kısmı var ise bu 

kısım kadar şirkete sorumlu kalmaya devam etmektedir (TTK 483/3). Hatta ıskat edilen 

pay sahibinin yapmış olduğu kısmî ödemelerin kendisine sebepsiz zenginleşme 

hükümleri çerçevesinde dahi iade edilmesi mümkün değildir183. Dolayısıyla ıskat edilen 

pay sahibine bir ayrılma akçesi verilmediği gibi uğranılan zarar da pay sahibinden 

istenebilmektedir. İşte bu iki temel gerekçe sebebiyle ıskatın çıkarma benzeri bir kurum 

olduğu dile getirilmektedir.  

Çıkarma benzeri bir kurum olarak nitelendirilen ıskat düzenlemesi dışında, birçok 

bilimsel eserde pay mülkiyetinin ve dolayısıyla pay sahipliği sıfatının kaybedilmesine yol 

açan hâller başlığı altında, payın devri, pay sahibinin ölmesi neticesinde payların miras 

yolu ile intikali, birleşme sonucunda şirketin infisah etmesini takiben payın ortadan 

                                                
181  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 1068; Şenocak, s. 281. Pay sahibinin bedelini 

ödediği paylar bakımından pay sahipliğini sürdürebilmesi birkaç durumda ortaya çıkabilir. İlk 
durumda, pay sahibi şirketin kuruluşu aşamasında taahhüt etmiş olduğu payların bedellerini tümüyle 
ödemiş ancak sonradan yapılan sermaye artırımı neticesinde ihraç edilen payların bedellerini 
ödememiştir. Bu ihtimâlde pay sahibinin kuruluş aşamasından beri sahip olduğu paylar bakımından 
ıskat edilemeyeceği sonucu ortadadır. İkinci durum ise kanaatimizce daha tartışmalıdır. Bu durum, 
taahhüt edilmiş olan paylar bakımından kısmen ödemede bulunulmuş olması hâlinde ortaya çıkar. 
Söz konusu ihtimâlde, acaba yapılan kısmî ödeme, tüm paylar açısından kısmen ödenmemiş bir 
borcun varlığına mı işaret edecektir, yoksa bu ödemeler bir kısım payın bedelinin tamamen ödenmiş 
olduğu diğerlerinin ise hiç ödenmemiş olduğu anlamına mı gelecektir? Iskat usulü işletilirken, 
sermaye koyma borcunu kısmen yerine getiren pay sahibinin toplam borca mahsuben yapmış olduğu 
bu ödemelerin, sahip olduğu tüm paylara eşit oranda yayılacak şekilde sayılmaması gerektiği, diğer 
bir deyişle yapılan ödemelerin mümkün olduğu kadar çok payın bedelinin ödendiği biçiminde 
yorumlanması gerektiği yönünde bkz. Battal, Iskat, s. 57. Aynı görüşte Değirmenci, s. 23. 
Kanaatimizce bu yorum, her bir payın birbirinden bağımsız bir mevkii temsil etmesi nedeniyle 
isabetlidir. 

182  Bkz. Göle, s. 116, dn. 161; Değirmenci, s. 20. 
183 Göle, s. 116, dn. 161; s. 125. 
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kalkması ve nihayet esas sermayenin azaltılması yolu ile payların itfa edilmesi184 hâlleri 

sayılmış olsa da, daha önce ifade ettiğimiz üzere bu hâller de teknik anlamda çıkarmaya 

vücut vermemektedir185.  

Netice itibarıyla tekrar belirtmek gerekirse, 6762 sayılı TTK döneminde anonim 

şirkette ıskat dışında çıkarmanın mevcut olmadığı birçok yazar tarafından kabul 

edilmekteydi.  Iskatın anonim şirkette yegâne çıkarma aracı olduğunu kabul eden klasik 

görüş taraftarları, haklı sebebe dayalı bir çıkarma düzenlemesine kanunda pozitif olarak 

yer verilmediğini gerekçe göstermenin yanı sıra, anonim şirketin temel yapısının da 

“haklı sebeple çıkarma” sistemine elverişli olmadığını ileri sürmekteydiler. Bu hususta, 

başta tek borç ilkesi olmak üzere, sermayenin iadesi yasağı ve eşit işlem ilkesi gibi 

anonim şirkete hâkim olan ilkelerin bu türden bir çıkarmaya engel teşkil ettiği ifade 

edilmiştir.  

Ancak belirtmek gerekir ki, “haklı sebep” kavramının anonim şirketler hukukuna 

yabancı olduğunu savunan bu görüş, zaman içinde ortaya çıkan yeni kurumların etkisiyle 

geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Kanun koyucu, 6762 sayılı TTK döneminde başlayan 

“haklı sebeple fesih” ve “haklı sebeple çıkarma” tartışmalarının bir kısmına 6102 sayılı 

TTK ile olumlu yanıt vermiştir. TTK’nın 531. maddesinde anonim şirketin haklı sebeple 

feshi davası düzenlenmiş; bu hükümde mahkemeye, şirketin feshine hükmetmek yerine 

fesih davasını açan azınlık pay sahiplerini şirketten “çıkarma(?)” yetkisi tanınmıştır. 

Ancak bu yeni hükme rağmen, kanun koyucu, anonim şirkette genel nitelikli bir haklı 

sebebe dayalı çıkarma hakkını düzenlememiştir.  

6102 sayılı TTK’da anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerde, çıkarmayla 

bağlantılı olarak “haklı sebep” kavramı yalnızca iki yerde karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, az önce belirtmiş olduğumuz haklı sebeple fesih davası içerisinde 

düzenlenmiş olan “davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları” ihtimâlidir. 

Kanundaki bu ifadeden hareket eden birçok yazar, genel nitelikli olmasa da en azından 

bu madde kapsamında anonim şirkette davacı pay sahipleri bakımından çıkarılmanın 

                                                
184  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 847; Pulaşlı, Şerh 2018, C. II, § 44 N. 1; 

Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, § 16 N. 399. Bazı hukuk sistemlerinde bu yöntem pay sahipliği 
sıfatının sona erdirilmesine hizmet etmek üzere de kullanılmaktadır. Gerçekten de payın itfası 
(amortizasyonu-amortismanı) kurumunun hizmet ettiği amaçlardan birinin belirli pay sahiplerinin 
şirketten çıkarılmasına imkân sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Bu hususta bkz. Lutter, Kölner 
Kommentar AktG, § 237 Rn. 9, 13; Sethe, Großkommentar AktG, § 237 Rn. 10, 14, 29. 

185  Ancak bazı yazarların, bu hâllerin bir kısmını klasik çıkarma düzenlemeleri başlığı altında 
zikrettiğini belirtmek gerekir. Bkz. Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, § 16 N. 429-430. 
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düzenlendiğini ileri sürmektedirler186. Anılan hükümde mahkemeye tanınan yetkinin 

gerçek anlamda bir çıkarma mı teşkil ettiği yoksa burada yalnızca davayı açan pay 

sahiplerine dolaylı bir çıkma hakkının mı bahşedildiği tartışması bir yana; sözü edilen 

düzenlemenin yalnızca şirketin feshini değil, aynı zamanda ilgili pay sahiplerinin 

şirketten ayrılması ihtimâlini de düzenlemiş olması karşısında, artık fesih ve ayrılma 

bağlamında “haklı sebep” kavramının anonim şirketler hukukuna dâhil edildiği 

söylenebilir. Böylece, ayrılma ve fesih bağlamında “haklı sebep” kavramının anonim 

şirketin mahiyetine uygun düşmediğini ileri sürmek kanaatimizce artık mümkün 

gözükmemektedir.  

Öte yandan, “haklı sebep” kavramının, anonim şirketler ile bağlantılı olarak 

çıkarmaya karıştığı ikinci düzenleme ise, squeeze-out’un bir türünün düzenlendiği TTK 

208’dir. Bu hüküm, klasik çıkarma düzenlemelerinin aksine şirketin feshi (ya da geniş 

anlamda sona ermesi) ile bağlantı kurmadan, şirkette belirli bir hâkimiyeti sağlayan pay 

sahibinin/sahiplerinin, “şirketin çalışmasını engelleyen, dürüstlük kuralına aykırı 

davranan, fark edilir sıkıntı yaratan veya pervasızca hareket eden” azınlık pay sahiplerini 

şirketten çıkarma hakkını düzenlemektedir. Dolayısıyla hüküm hem hâkimiyet odaklı 

hem de “haklı sebep” temelli bir çıkarma hakkına yer vermektedir. Sözü edilen hüküm, 

TTK’nın “Ticaret Şirketleri”ne ilişkin ikinci kitabının “Genel Hükümler” kısmında 

“Şirketler Topluluğu” başlığı altında yer almaktadır.  Dolayısıyla, hüküm doğrudan 

anonim şirketlere ilişkin değildir. Ancak hükmün uygulama kapsamında yalnızca 

“sermaye şirketleri” bulunduğundan, anonim şirketlerde de uygulanma kabiliyeti 

bulunmaktadır. Hatta daha sonra da ifade edeceğimiz üzere, hükmün esasında anonim 

                                                
186  Bkz. Oruç, 209 vd.; Paslı, s. 315; Çelik, 277 vd. Son yazar, mahkemenin çıkarmaya hükmetmesi 

hâlinde, bu kararın, şirketten çıkma niyetiyle söz konusu davayı açan pay sahiplerine dolaylı bir 
çıkma hakkı sağladığını da eklemektedir (bkz. s. 282-283). 

 “Çıkarılma” ifadesinin isabetli olmadığı, burada esasında davayı açan azınlık pay sahibine dolaylı 
bir çıkma hakkı (indirektes Austrittsrecht) tanındığı hususunda bkz. Kunz, Auflösungsklage, s. 239, 
242; Kunz, s. 316; Glanzmann, GesKR, s. 262. Türk hukukunda bu yönde bkz. Şahin, s. 395; Erdem, 
s. 265-266. Anılan bu son yazar, TTK 531’de sunulan imkânın teknik anlamda çıkma ya da çıkarma 
oluşturmadığını belirterek, kavram kargaşası yaratmamak adına kanunda kullanılan “çıkarılma” (ya 
da “çıkarma”) ifadesini tercih ettiğini ifade etmektedir. Erdem, hükümde sözü edilen “davacı pay 
sahiplerinin şirketten çıkarılmaları” tedbirini, şirketin bünyesi dışında yalnızca mahkemece 
öngörülebilecek bir tedbir olarak görmekte ve burada teknik anlamda bir çıkarma bulunmadığı 
sonucuna iki gerekçeyle varmaktadır. Yazarın ilk gerekçesi, mahkemece TTK 531 çerçevesinde 
“çıkarma” kararı alınabilmesi için, davacı pay sahiplerinin şahsından doğan bir fesih sebebinin veya 
pay sahiplerinin kusurları ile yarattıkları bir haklı sebebin varlığına gerek olmadığıdır. Diğer gerekçe 
ise şirketin ya da pay sahiplerinin talebi olmadan mahkemenin bu yönde bir karar verebilecek 
olmasıdır. Kanaatimizce yazarın, haklı sebeple çıkarma düzenlemeleri ile TTK 531’de sunulan 
imkânı birbirinden ayırmış olması yerindedir. Son olarak, Çamoğlu da TTK 531’e ilişkin olarak 
hâkimin hükmedebileceği seçeneği “davacının payının gerçek değerini alarak şirketten çıkarılması 
değil çıkmasına izin verilmesi” şeklinde isimlendirmektedir. Bkz. Çamoğlu, Fesihte Hakimin Takdir 
Yetkisi, s. 11. 
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şirket modeli düşünülerek öngörüldüğü TTK’nın gerekçesinden anlaşılmaktadır. TTK 

208’in uygulanma şartları arasında “haklı sebep” unsuruna yer vermiş olan kanun 

koyucu, salt sermaye şirketlerinde uygulama alanı bulan ve kanunun gerekçesinden de 

anlaşıldığı kadarıyla esas olarak anonim şirket modeli düşünülerek öngörülmüş olan bir 

çıkarma hakkında “haklı sebep” unsurunu aramıştır. Getirilen bu unsurun squeeze-out 

müessesesi ile ne ölçüde bağdaştığı aşağıda sorgulanacaktır. Ancak şimdilik, kanunda bu 

hakkın kullanılabilmesi için aranan bu şart karşısında, “haklı sebep” kavramının anonim 

şirketin mahiyetine uygun düşmediği görüşünün geçerliliğini yitirdiğini bir kez daha 

söyleyebiliriz.   

Getirilen yeni kurumlar ile anonim şirketler hukukunda yaşanan tüm bu 

gelişmelere rağmen, 6102 sayılı TTK döneminde de eski kanun dönemindeki “anonim 

şirkette çıkarılma yoktur” yönündeki görüşlerin muhafaza edildiği görülmektedir. Yeni 

Kanun döneminde değişen tek şey, “çıkarmaya benzer hâller” listesinin, görüşü savunan 

yazarlar tarafından biraz daha genişletilmiş olmasıdır. Örneğin, Tekinalp’in konuya 

ilişkin değerlendirmesinde, yazarın eski kanun döneminde de tam anlamıyla bir çıkarma 

düzenlemesi olarak kabul etmediği ıskat müeesesesinin yanına bu kez TTK 141 ve 208. 

maddelerinde düzenlenen squeeze-out düzenlemeleri ile bağlama ilişkin hükümleri 

eklediğini görmekteyiz187. Şu hâlde yazar, TTK’da düzenlenen squeeze-out 

düzenlemelerini “çıkarmaya benzer hâl” olarak nitelendirmekle kalmayıp, “anonim 

şirkette çıkarılma yoktur” savının ana kural olarak 6102 sayılı TTK bakımından da geçerli 

olduğunu kabul etmiş olmaktadır188. Bu görüşü daha farklı bir ifadeyle savunan Pulaşlı 

ise eserinde, “birleşmede istisnai bir hal olan ayrılma akçesi öngörülen m. 141/2 hükmü 

bir yana bırakılırsa, anonim şirketlerde pay sahibinin şirketten çıkarılması Ticaret 

Kanunu’nda düzenlenmemiş ve böyle bir hüküm esas sözleşmeye konulsa dahi, geçerli 

olmaz. Çünkü bu anonim şirketlerin temel düzenine aykırıdır. Anonim şirketlerde 

çıkarılmaya benzer bir hukukî kurum olan ıskat düzenlenmiştir” diyerek, bir yandan TTK 

141/2’de düzenlenen squeeze-out türünün anonim şirket düzeninde var olan bir tür 

çıkarma düzenlemesi olduğunu kabul etmekte; diğer yandan anonim şirkette çıkarılmaya 

benzer bir müessese olarak ıskatın varlığından bahsederek bunun dışında bir çıkarma 

düzenlemesine yer verilmediğini savunmaktadır189. Görüldüğü üzere, her iki yazar da 

gerek ıskat düzenlemesini gerekse 6102 sayılı TTK ile getirilen “squeeze-out” 

                                                
187  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 848a. 
188  Tekinalp, bir başka eserinde ise squeeze-out müessesesini “çıkarma” olarak nitelendirmiştir. Bkz. 

Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 7-15. 
189  Pulaşlı, Şerh 2018, C. II, § 44 N. 3. 
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düzenlemelerini istisnai nitelikte görmekte ve bu istisna anılan yazarlar bakımından 

“anonim şirkette çıkarılmanın olmadığı” genel kuralını ortaya koymaları bakımından 

herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla bu görüş özü itibarıyla kanun 

koyucunun anonim şirkette pay sahibinin çıkarılmasına benzer hâlleri sınırlı sayıda 

düzenlendiğini, bunun dışında haklı sebebe ya da ondan bağımsız bir çıkarma imkânına 

anonim şirketler hukuku düzeninde yer verilmediğini savunmaktadır. Haklı sebeple 

çıkarmanın “kanunda pozitif olarak düzenlenmemiş olması” gerekçesinin yanı sıra, 

anonim şirketin ve pay sahipliği ilişkisinin temel yapısının, haklı sebeple çıkarma 

sistemine elverişli olmadığı da ileri sürülen gerekçeler arasında yer almaktadır.  

Son olarak, kısa bir değerlendirme ile sermaye şirketlerinde çıkarmaya ilişkin 

sistemi şu şekilde özetleyebiliriz:  

1) Sermaye şirketlerinden limited ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirkette çıkarma sistemi, şahıs şirketlerine benzer şekilde, kural 
olarak haklı sebep kavramı üzerine inşa edilmiştir. 

2) Anonim şirket, çıkarma sistemi bakımından en fazla tereddüt yaratan 
şirket türüdür. Kanun koyucunun anonim şirkette genel nitelikli bir haklı 
sebeple çıkarma hakkı öngörmemiş olması, önceleri haklı sebep kavramının 
çıkarmada referans alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu 
çerçevede, eski düzende henüz squeeze-out gibi yeni müesseseler 
öngörülmemişken, “anonim şirkette çıkarılma yoktur” savı literatür ve yargı 
kararlarında yerleşmiştir. Bu savın benimsenmiş olmasında haklı sebep 
kavramının anonim şirketlere yabancı olduğu fikri de etkili olmuştur.  

3) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu döneminde ise haklı sebep 
kavramının, yeni getirilen haklı sebeple fesih ve squeeze-out 
düzenlemeleriyle birlikte anonim şirketler hukuku bakımından da referans 
alındığı görülmektedir. Ancak sisteme yapılan bu eklemelere rağmen, klasik 
görüş taraftarları “anonim şirkette çıkarılma yoktur” savlarını hâlen 
sürdürmektedirler. 

4) TTK 208’de öngörülen squeeze-out düzenlemesi hem hâkimiyeti hem 
de haklı sebebi esas alan bir çıkarma düzenlemesidir. Bu düzenlemenin 
karşılaştırmalı hukuktaki tipik squeeze-out düzenlemelerine uygun olmadığı 
tespiti aşağıda yapılacaktır. Ancak anonim şirketlerde de uygulama alanı 
bulan bu hükmün mevcut hâlinde haklı sebep şartına yer verilmiş olması 
itibarıyla, hükmün bir anlamda anonim şirket çıkarma sistemine haklı sebep 
kavramını kazandırdığı ya da -bir görüşe göre- var olanı hatırlattığı(!) 
tespitinde bulunulabilir. 

5) Sermaye şirketlerine ilişkin düzende çıkarmaya ilişkin sistemin hem 
haklı sebep hem de hâkimiyet kavramları temelinde kurulmuş olması; giderek 
her iki kavramı da esas alan farklı çıkarma düzenlemelerine yer verilmiş 
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olması bir çelişki değildir. Zira gerek limited şirket türünün şahıs şirketi 
özellikleri gösteren hibrit yapısı, gerekse kimi anonim şirket tiplerindeki pay 
sahipliğinin hibrit özelliği (kastedilen, pay sahibinin hem bir kişi birliği üyesi 
hem de bir yatırımcı olmasıdır), her iki şirket türünde de farklı temelleri alan 
çıkarma düzenlemelerine yer verilebileceğine gerekçe olarak gösterilebilir. 

6) Son olarak, squeeze-out düzenlemelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
özellikle sermaye şirketlerinde çıkarmanın ekseninin haklı sebepten 
hâkimiyete doğru kaydığı tespitinde bulunulabilir. Hâkimiyet odaklı çıkarma 
hakkının hangi gerekçelerle düzenlendiği konusu üzerinde ikinci bölümde 
ayrıntılı olarak durulacaktır.       

III. Fesih ile Çıkarma Müesseseleri Arasında Kurulan Denge 

Şirketten çıkarmanın kuramsal temelini haklı sebebe dayandıran görüşlerin ortak 

paydasında ortaklardan birinin şirketin işletme konusunu gerçekleştirmesine engel 

olması, diğer bir deyişle şirketin devamını tehlikeye düşürüyor olması durumu söz 

konusudur. Bu yaklaşım, tanımı yasada bulunmayan fakat doktrin ve yargı kararlarınca 

içi doldurulan haklı sebep kavramına gönderme yapmak suretiyle çıkarmanın temelinde 

bir sebep bulunduğuna işaret etmektedir.  

Kanun koyucu, teknik anlamdaki çıkarma düzenlemelerini haklı sebep kavramı 

üzerine inşa ederken, bu müesseseyi genellikle şirketin feshi ile ilişkilendirerek 

düzenlemiştir. Sözü edilen düzenlemeler incelendiğinde, bunların temelinde şirketin 

feshinin yaratacağı olumsuzlukları bertaraf etme gayesinin yattığı görülmektedir190. 

Gerçekten TTK’da sona erme ve ayrılma kurumlarının aynı sistematik içerisinde 

düzenlenmiş olması191 ve haklı sebep kavramına hem fesih hem de çıkarma kurumlarında 

atıfta bulunulmuş olması tesadüfî değildir. Kanun koyucu, bir yandan ortaklara şirketin 

haklı sebeple feshini talep etme hakkını tanımış, diğer yandan feshin son çare olması 

ilkesini göz ardı etmemiştir. Sözü edilen ilke çerçevesinde ortaklara, şirketi feshin 

olumsuz sonuçlarından kurtarmak adına bir imkân daha sunulmaktadır. Sunulan bu 

imkân, genellikle ilgili ortağın şirketten çıkması ya da haklı sebebi yaratan ortağın 

şirketten çıkarılması şeklinde tezahür etmektedir. Böylelikle hem şirketin devamlılığı 

hem de ortaklar arasındaki menfaatler dengesi korunmuş olmaktadır.  

                                                
190  Kollektif şirkette çıkarılmaya ilişkin düzenlemelerin temel amacının şirketin sona ermesini 

engellemek olduğu yönünde bkz. Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 415; İmregün, s. 97; 
Şener, s. 249. 

191  Kanun koyucu, kollektif şirkette haklı nedenle fesih ve ortağın çıkarılması müesseselerini, “şirketin 
sona ermesi ve ortağın ayrılması” başlığı altında dördüncü bölümde düzenlemiştir (TTK 243 vd). 
Aynı sistematik benzerlik limited şirkette de görülmektedir (TTK 636 vd.). 
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Kanun koyucu, şirketin feshi ile ortağın çıkarılması arasındaki dengeyi kurmaya 

çalışırken iki farklı yol izlemiştir. Bunların ilkinde, fesih davasının açılması için gereken 

şartlar oluşmuş, fakat henüz fesih davası açılmamıştır. Dolayısıyla burada izlenen ilk yol, 

fesih davasının açılmasını ex ante düzenlemeler aracılığıyla önlemektir ya da ötelemektir. 

Ortağın çıkarılması imkânını, doğrudan veya dolaylı olarak fesih ve haklı sebep 

kavramları ile ilişkilendiren, ancak fesih davası açılmasına gerek kalmaksızın çıkarmaya 

imkân veren düzenlemeler bu türden düzenlemelerdir. Örneğin TTK 255/1’de “Bir 

ortağın kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin feshinin istenebileceği 

durumlarda...ortağın şirketten çıkarılmasına...karar verebilir...” denilerek, çıkarma ile 

fesih arasındaki bağlantıya işaret edilmiştir. Dikkat edilecek olursa burada fesih davasının 

açılmış olmasına gerek olmaksızın, yalnızca feshin istenebileceği nedenlerin oluşması 

hâlinde ilgili ortağın çıkarılabilmesinden söz edilmektedir. Benzer bir tespit, limited 

şirket için de yapılabilir. Her ne kadar limited şirkette haklı sebeple çıkarmaya ilişkin 

TTK 640 hükmünde TTK 255’de olduğu gibi fesihten açıkça söz edilmiş olmasa da, fesih 

ile çıkarma arasındaki bağlantının bu madde kapsamında da mevcut olduğu kabul 

edilmelidir192. Gerçekten, kanunun sistematiğine bakıldığında, fesih ve çıkarmanın 

limited şirkete ilişkin kısmın beşinci bölümünde “sona erme ve ayrılma” başlığı altında 

düzenlendiğini görmekteyiz. Sistematik olarak kurulan bu bağ dışında, gerek feshi 

düzenleyen TTK 636’da gerekse çıkarmaya ilişkin TTK 640/3’de yer verilen haklı 

sebebin içerik olarak da birbiriyle örtüştüğüne tereddüt bulunmamaktadır. Burada sadece, 

ortakların kişilik alanı dışında meydana gelen ve tamamen objektif sebeplerden 

kaynaklanan haklı sebeplerin herhangi bir ortağı çıkarmak için ileri sürülemeyeceğini 

hatırlatmak gerekir193. Sonuç olarak, TTK 640/3’de düzenlenen çıkarma düzenlemesinin 

gayesi de TTK 255’dekine benzer olarak, aynı nitelikteki ve ağırlıktaki sebeplerin varlığı 

hâlinde gündeme gelebilecek olan fesih seçeneğini ex ante olarak ortadan kaldırma 

hususunda ortaklara bir imkân daha sunmaktır. Çünkü fesih konusundaki temel ilke, 

feshin son çare olması ve mümkün oldukça şirketin devamlılığının sağlanmasıdır.  

Şahıs şirketlerinde ve limited şirkette bu bağlantıdan söz edebilmemize rağmen, 

anonim şirket bakımından aynı çıkarımı yapmak kolay görünmemektedir. Zira yukarıda 

                                                
192  Bkz. yukarıda dn. 172. 
193  Bkz. Baştuğ, s. 56; Çamoğlu, s. 53. Ortakların kişilik alanı dışında meydana gelen ve tamamen 

objektif sebeplerden kaynaklanan haklı sebeplere ilişkin istisna dışında, Alman Ticaret Kanunu’nun 
(HGB) kollektif şirketin feshini düzenleyen § 133 ve ortağın şirketten çıkarılmasını düzenleyen § 
140 hükümlerinde öngörülmüş olan “haklı sebep” kavramının ağırlık olarak birbirinden farklı 
olmadığı yönünde bkz. Schmidt, Münchener Kommentar HGB, § 140 Rn. 13.  Aynı tespit Türk 
hukukunda eTTK 187 (TTK 245) ile eTTK 197 (TTK 255) ekseninde de yapılmıştır. Bkz. Arslanlı, 
Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 436. 
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da ifade edildiği üzere, anonim şirkette haklı sebebe dayalı bir çıkarma hakkının pay 

sahiplerine tanınmadığı yönünde baskın bir görüş bulunmaktadır.  

Fesih ile ortağın şirketten ayrılması arasındaki dengenin sağlandığı diğer yolda 

ise, hâlihazırda açılmış olan bir fesih davası bulunmaktadır. Ortağın şirketten çıkması ya 

da çıkarılması ihtimâli, fesih davasından bağımsız olarak ileri sürülen ayrı bir talep 

şeklinde ortaya çıkmamakta; bilakis fesih davasının açılmasından sonra mahkemece bu 

davada hükmedilebilecek bir çözüm yolu olarak gündeme gelmektedir. Dolayısıyla, bu 

ihtimâli düzenleyen normlar, ex post bir koruma sağlamaktadır194. Gerçi bu tür 

düzenlemeler bakımından da feshe alternatif olarak sunulan söz konusu çözümler, feshin 

son çare olması ilkesinin bir sonucudur. Ancak burada artık açılmış olan bir fesih davası 

bulunduğu için, dava içerisinde hâkimin takdiri ile gündeme gelebilecek bu tür 

çözümlerin ex post bir koruma sağladığı söylenebilecektir.  

Kanun koyucu bu ihtimali anonim şirket için TTK 531’de, limited şirket için ise 

TTK 636/3’de haklı sebeple fesih davası çerçevesinde düzenlemektedir. Uygulanma 

esaslarında birtakım farklılıklar bulunsa da her iki hükümde de mahkemenin feshe karar 

vermek yerine davacı ortağın ortaklıktan çıkarılmasına195 veya duruma uygun düşen ve 

makul bir çözüme hükmedebileceği düzenlenmektedir. Hükümlerin amacı göz önünde 

bulundurulduğunda, hâkimin davacı ortağın ve davalı şirketin menfaatlerini gözeterek 

şirketin feshine karar vermekten mümkün olduğunca kaçınması, bu ihtimali sona 

bırakması gerekmektedir196. Zira şirketin feshine karar verilmesi, hükümde öngörülen 

diğer uygun çözümler karşısında talî niteliktedir197.  

§3.   Sebep Aranmadan ya da Beyan Edilmeden Gerçekleşen Çıkarma  

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere kanun koyucu, 

şirketten çıkarma kurumunu genel olarak şirketin feshi ile bağlantılı şekilde ve her iki 

kurum için de haklı sebep kavramından hareket etmek suretiyle düzenlemiştir. Kanunda 

farklı şirket türleri için öngörülmüş olan çeşitli çıkarma düzenlemeleri göz önünde 

bulundurulduğunda, çıkarma müessesesinin kuramsal temelinde haklı sebep kavramının 

                                                
194  Ancak bir başka bakış açısıyla, feshe ilişkin bu türden düzenlemelerin, pay sahiplerini feshe yol 

açabilecek davranışlardan kaçınmaya yönelteceği, bu anlamda bunların da ex ante bir korumayı 
beraberinde getirdiği söylenebilecektir. Bkz. Enriques/Hertig/Kanda/Pargendler, The Anatomy of 
Corporate Law, N. 6.2.1.2, s. 152. 

195  Bkz yukarıda dn. 186. 
196  Höhn, s. 119. 
197 Kunz, Auflösungsklage, s. 242; Böckli, § 16 N. 203; Tekinalp, Usulî Sorunlar, s. 213. Bu son yazar, 

ilk derece mahkemesinin alternatif çözümleri araştırmadan davayı reddetmesinin, temyiz 
aşamasında bir bozma nedeni oluşturacağını ileri sürmektedir. Bkz. age, s. 214. Yıldırım, s. 258. 
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bulunduğu görülmektedir. Ancak haklı sebebin çıkarma bakımından vazgeçilmez bir 

unsur olup olmadığı, şirketler hukuku doktrininde iki farklı düzlemde tartışılmaktadır. 

İlk tartışma, sebep aranmadan ya da beyan edilmeden (gösterilmeden) 

kullanılabilen bir çıkarma hakkının şirket sözleşmesi ile düzenlenip 

düzenlenemeyeceğine ilişkindir. Bu kapsamda, kural olarak şirket sözleşmeleri için de 

geçerli olan sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarının nereye kadar uzanacağı meselesi 

çıkarma bakımından gündeme gelmektedir. Sebepsiz bir çıkarma düzenlemesinin 

tartışıldığı ikinci düzlem ise, tezimizin de konusunu oluşturan squeeze-out 

düzenlemeleridir.  

I. Sözleşmesel Bir Çıkarma Hakkı Çerçevesinde “Sebepsiz Çıkarma”nın 
Değerlendirilmesi  

Çıkarmanın haklı sebebe dayanan kuramsal temelinden ayrılarak daha farklı bir 

temeli esas alan squeeze-out’a ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce, sebep beyan 

edilmeksizin (göstermeksizin) ya da aranmaksızın kullanılabilen bir çıkarma hakkına 

mevzuatımızda daha önce yer verilip verilmediğine ve bu tür bir çıkarma hakkının şirket 

sözleşmesiyle düzenlenmesinin mümkün olup olmadığına değinmek istiyoruz. Bu 

bağlamda, öncelikle sebep beyan edilmeksizin kullanılabilen bir çıkarma hakkına izin 

veren eski Medeni Kanunumuzdaki dernekler hukukuna ilişkin bir hükme işaret edeceğiz. 

Bu açıklamayı takiben, şirketler hukuku özelinde sebep aranmadan kullanılabilen bir 

çıkarma hakkının geçerliliği meselesi üzerinde duracağız. Böyle bir tespiti yapabilmek 

için, öncelikle her bir şirket türü için kanunda öngörülmüş olan çıkarma düzenlemelerin 

emredici nitelikte olup olmadıklarına ve bu düzenlemelerden sapılmasına kanunun izin 

verip vermediğine bakmak gerekecektir. Münferit ve kapsamlı bir incelemeyi gerektiren 

bu konuyu yalnızca tezimizi ilgilendirdiği boyutuyla ele almaya çalışacağız.   

İlk olarak, sebebin beyan edilmemesi (açıklanmaması) ile aranmaması arasında 

fark olup olmadığını ortaya koymak gerekir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu ayrıma 

yalnızca dernekler hukuku literatünde yer verilmiştir. Buna göre, sebep beyan edilmeden 

gerçekleşen çıkarmada bir sebep bulunmakta, ancak bu sebep çıkarılan üyeye 

bildirilmemektedir198. Sebep aranmadan gerçekleşen çıkarmada ise herhangi bir sebebin 

varlığı çıkarma hakkının kullanılması için şart koşulmamaktadır.   

                                                
198  Badertscher, s. 55, 166; Riemer, Berner Kommentar, ZGB Art. 72 Rn. 29; Engin, s. 117, 129. 
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Sebep beyan edilmeden kullanılabilen bir çıkarma hakkına, 1926 tarihli eski 

Medeni Kanunumuzun dernekler hukukuna ilişkin 65. maddesinde rastlamaktayız. 

Hüküm şu şekilde idi:  

“(1) Nizamname, âzadan birinin cemiyetten çıkarılmasını mucip esbabı tayin edebileceği 
gibi sebep beyan olunmaksızın ihraç müsaadesini dahi verebilir. Her iki takdirde ihraç 
aleyhine ikamei dâva olunamaz. (2) Nizamnamede, ihraca dair bir hüküm mevcut değil 
ise ihraç ancak cemiyet karariyle muhik sebeplere müsteniden olabilir.”  

Görüldüğü üzere anılan hüküm, çıkarmanın dernek tüzüğünde düzenlenmiş olup 

olmamasına göre ikili bir ayrım yapmaktaydı. Buna göre, haklı sebep genel çıkarma 

sebebi olmakla birlikte, dernek tüzüğüne üyelerin herhangi bir sebeple ya da sebep beyan 

edilmeksizin çıkarılabileceklerine ilişkin bir hükmün konulması da mümkündü. 

Böylelikle derneğe, çıkarma sebebini belirleme ve/veya sebep beyan etmeden çıkarma 

yetkisi tanınmakta; bu yetkinin kullanılmadığı durumlarda ise haklı sebebin dernekler 

hukukunda üyelikten çıkarmanın temelini oluşturduğuna işaret edilmekteydi. Şu an 

yürürlükte olan 4721 sayılı Medeni Kanunumuzda ise, eski MK’daki hükme benzer 

şekilde, çıkarma sebeplerinin dernek tüzüğünde gösterilebileceği, böyle bir düzenlemeye 

tüzükte yer verilmemişse çıkarmanın sadece haklı sebebe dayalı olarak söz konusu 

olabileceği düzenlenmiştir (MK 67/3). Dolayısıyla, haklı sebep kavramının çıkarmanın 

temelini teşkil ettiği hususu, eski düzenlemeye paralel şekilde tekrarlanmış; ancak eski 

düzenlemeden farklı olarak sebep beyan edilmeksizin kullanılabilen çıkarmaya 4721 

sayılı MK’da yer verilmemiştir. Bu düzenlemenin mehazını oluşturan İsviçre Borçlar 

Kanunu’nun 72. maddesinde ise, sebep beyan edilmeksizin çıkarmaya izin veren hüküm 

varlığını hâlen devam ettirmektedir199.  

                                                
199  Sebep beyan edilmeksizin çıkarmaya dernek tüzüğünde yer verilmesine imkân tanıyan eMK 

65/1/c.1 hükmünün 4721 sayılı MK’ya alınmamış olması, kanaatimizce, dernek tüzüklerinde bu 
türden düzenlemelere yer verilmesine engel teşkil etmemelidir. Öncelikle, dernek tüzüğünde sözü 
edilen türde bir hükme yer verilmiş olmasının çıkarmayı bir sebebe bağlayan MK 67/1’e aykırı 
düşmeyeceği savunulabilir. Zira yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, sebep beyan edilmeksizin 
gerçekleşen çıkarmada da bir sebep bulunmaktadır; ancak bu sebep ilgili üye ile paylaşılmamaktadır. 
Dernek ile çıkarılan üye arasında bir uyuşmazlığın çıkması durumunda, çıkarmaya dayanak teşkil 
eden (ancak üyeye beyan edilmemiş olan) somut vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin ya da 
MK 2 çervesinde çıkarmanın keyfi olup olmadığının denetiminin yapılabilmesi için derneğin 
çıkarmayı hangi sebebe dayanarak gerçekleştirdiğini açıklaması gerektiğine şüphe yoktur. 

 Öte yandan, 4721 sayılı MK’nın 67. maddesi çerçevesinde herhangi bir sebebin tüzükte çıkarma 
sebebi olarak gösterilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla mevcut sistemde herhangi bir sebebin, 
örneğin “derneğin amaç ve menfaatlerine aykırı hareket etmek” gibi genel ifadeler taşıyan bir 
sebebin, çıkarma sebebi olarak öngörülmüş olmasına engel bulunmamaktadır. Dürüstlük kuralına 
aykırı olmadığı sürece, bu türden genel bir sebebe dayanan çıkarma kararı kural olarak geçerlidir. 
İsviçre Federal Mahkemesi, bu türden genel bir ifadenin çıkarma sebebi olarak gösterilmiş olmasını, 
sebep beyan etmeksizin çıkarma ile aynı kefeye koymaktadır, bkz. Heini, Schweizerisches 
Privatrecht - Gutzwiller (Hrsg.), B. II, s. 553. Bu açıdan değerlendirildiğinde, her ne kadar 4721 
sayılı MK’da sebep beyan edilmeksizin kullanılabilen çıkarmaya dernek tüzüğünde yer 
verilebileceği düzenlenmemişse de, genel bir ifade ile düzenlenebilen çıkarma hükmü ile aynı 
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Belirtmek gerekir ki, dernek tüzüğünün sebep beyan edilmeksizin çıkarma 

hakkını tanıdığı durumlarda dahi, derneğin bu hakkı keyfi olarak kullanması söz konusu 

değildir. Her şeyden önce, buradaki hak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sebepsiz bir 

çıkarma hakkı değildir. Ortada bir sebep vardır; ancak bu sebep belirli gerekçelerle üyeye 

açıklanmamaktadır. Derneğin yetkili organı, takdir yetkisini kullanarak ilgili üyenin 

üyelik sıfatına son verebilmektedir. Ancak her hak gibi çıkarma hakkının da MK 2 

çerçevesinde dürüstlük kuralının sınırları içerisinde kullanılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, yetkili organ, takdir yetkisini keyfiliğe yol açacak şekilde, örneğin salt bir 

üyeyi ya da grubu kişisel sebeplerden dolayı dernekten uzaklaştırmak amacıyla 

kullanamaz. Bu bağlamda çıkarılan üyenin, çıkarmaya dayanak teşkil eden sebebin 

gerçekleşmediğini ortaya koymak ya da çıkarmanın keyfi olduğunu ve dürüstlük kuralına 

aykırılık teşkil ettiğini ileri sürmek suretiyle dava açma hakkı her zaman 

bulunmaktadır200.  

                                                
kategoriye dâhil edilebileceği düşüncesiyle, bu türden bir çıkarma hükmünün mevcut MK düzeninde 
de öngörülebileceği kanaatindeyiz. 

 Son olarak, üyelikten çıkarma hakkının yenilik doğuran bir hak olması karşısında, bu haklar 
kullanılırken sebebin belirtilmesinin zorunlu olup olmadığı sorunu üzerinde de kısaca durmak 
gerekir. Yenilik doğuran haklara ilişkin literatürde bu konuda iki görüşten söz edilmektedir. 
Bunlardan ilki hakkın kullanılması esnasında yenilik doğurucu sebebin de muhataba açıklanmasının 
gerekli olduğuna ilişkin görüştür. Burada tek istisna, kanun koyucunun bizzat hakkın sebep 
göstermeden kullanılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer vermiş olmasıdır. Bu türden bir 
düzenlemenin örneği ise kanaatimizce eMK 65/1/c.1 hükmüdür. Bu konudaki diğer görüş ise, 
yenilik doğuran hakların gerekçe göstermeden kullanılabileceğini savunmakta, sebebin 
mevcudiyedini hakkın kullanılması için yeterli kabul etmektedir. Bu görüşe göre, ancak muhatabın 
talebi hâlinde hak sahibi ilgili sebepleri açıklamakla yükümlüdür. Ayrıntılı bilgi ve görüşler için 
bkz. Buz, s. 215 vd. Kanaatimizce kanunda hakkın sebep beyan edilerek kullanılması gerektiğine 
ilişkin bir hükme yer verilmediği sürece (ör. bkz. MK 512/1) ikinci görüşe üstünlük tanımak gerekir. 
Bu çerçevede, çıkarma hakkının sebep beyan edilmeden kullanılması yenilik doğuran haklara ilişkin 
literatürde savunulan ikinci görüş ile de uyum içindedir. 

 Türk hukukunda sebep göstermeden çıkarmanın mevcut MK düzeninde de var olduğunu savunan 
yazarlar, eMK 65/1/c.1’deki sebep beyan edilmeksizin çıkarmaya ilişkin hükmün 4721 sayılı 
MK’ya aktarılmadığına değinmeden ve eski MK dönemindeki literatüre atıfta bulunarak bu görüşü 
savunmaktadırlar. Bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 313; Dural/Öğüz, s. 302, N. 1344. 

200  Örneğin salt belirli üyeleri dernekten çıkarmaya yönelik olan bir hükmün MK 2 çerçevesinde 
denetimi mümkündür [Heini, Schweizerisches Privatrecht - Gutzwiller (Hrsg.), B. II, s. 554; 
Brückner, s. 379; Riemer, Berner Kommentar, ZGB Art. 72 Rn. 29]. 

 Ayrıca belirtmek gerekir ki, her ne kadar MK 67’de çıkarma kararının denetimi konusunda önemli 
bir sınırlamaya yer verilmiş ve dernek tüzüğünde çıkarma sebepleri gösterilmişse çıkarma kararına 
bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemeyeceği düzenlenmişse de, bu kural 
sebepli ya da sebep beyan edilmeksizin gerçekleşen bir çıkarma kararının hiçbir şekilde içerik 
denetimine tâbi tutulmayacağı anlamına gelmemektedir. Burada kanun koyucu yalnızca sözü edilen 
çıkarma düzenlemelerinin ve bunlara dayanılarak alınan kararların denetiminin nereye kadar 
yapılabileceği hususunda bir sınır çizmektedir. Çizilen bu sınır, tüzükte çıkarma sebebi olarak 
belirlenmiş olan bir sebebin artık haklı olup olmadığının denetiminin yapılamayacağına ilişkindir. 
Görüldüğü üzere bu sınırlama sadece tüzükte öngörülmüş olan çıkarma normunda belirlenmiş olan 
sebebin keyfiyeti ve mahiyetine ilişkindir. Bunun dışında kalan, çıkarılan üyenin tüzükte gösterilen 
ve kendisine izafe edilen sebebin oluşmadığını ya da oluştuğu sabit olan bir vakıanın çıkarma 
sebepleri içine girmediğini ileri sürerek dava açma hakkı ise her zaman bulunmaktadır. Diğer bir 
deyişle, ilgili üye bu iki husus çerçevesinde çıkarma kararının maddî açıdan denetimini talep 
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Şirketler hukuku perspektifinden bakıldığında ise konu daha karmaşıktır. Zira 

burada tartışılan mesele artık, çıkarma sebebinin ortağa açıklanmamasının mümkün olup 

olmadığı değil, çıkarmanın herhangi bir sebep aranmadan gerçekleşip 

gerçekleşemeyeceğidir. Acaba şirket sözleşmesinde bu türden bir çıkarma hakkına 

sözleşme serbestisi çerçevesinde yer verilebilir mi? Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, 

mesele çıkarmaya ilişkin kanunî düzenlemelerin emredici olup olmadıkları ile ilgilidir. 

Türk hukukunda haklı sebeple çıkarmanın açıkça düzenlendiği kollektif, komandit ve 

limited şirketlerde ve kıyas yoluyla mümkün olduğu kabul edilen adî şirkette201, tespit 

edebildiğimiz kadarıyla sebep aranmadan çıkarmaya ilişkin olarak doktrin ve yargı 

kararlarında herhangi bir görüş serdedilmemiştir. Ancak konu, Alman hukukunda haklı 

sebeple çıkarmanın kabul edildiği şahıs şirketleri ve limited şirket bağlamında 

“Hinauskündigungsklausel” kavramı altında uzun zamandan beri tartışılmaktadır202. Söz 

konusu kavram, çıkarma için herhangi bir haklı sebebin aranmadığı şirket sözleşmesi 

hükümlerini ya da diğer borçlar hukuku sözleşmelerindeki hükümleri ifade etmek üzere 

kullanılmaktadır203. Son derece kapsamlı tartışmaların yapıldığı Alman hukukunda, 

istisnai bazı durumlarda bu tür kayıtların geçerli oldukları kabul edilmektedir. Aşağıda 

bu kavram ekseninde, şahıs şirketleri ve limited şirketler bakımından sözleşmesel bir 

sebepsiz çıkarma hakkının mümkün olup olmadığına ilişkin kısa bir değerlendirmeye yer 

verilecektir. Anonim şirketlere ilişkin olarak ise, kanunda öngörülen mevcut çıkarma 

sistemi, tek borç ilkesi ve emredici hükümler ilkesi çerçevesinde bir değerlendirme 

yapılacaktır.  

Öncelikle, sebep aranmadan kullanılabilen bir çıkarma hakkının şirket 

sözleşmesinde düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı sorusunun cevabı için, kanun 

koyucunun ortaklar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hususunda ilgili şirket türüne ne 

kadar serbesti tanıdığına bakmak gerekir. Diğer bir deyişle soru, sözleşme serbestisinin 

şirketler hukukunda ne şekilde uygulandığı ile ilgilidir. Genel bir tespitte bulunmak 

gerekirse, kanun koyucunun şirket sözleşmesinin şekillendirilmesi konusunda ortaklara 

tanıdığı hareket alanının, kanunda yapılan şahıs ve sermaye şirketi ayrımına göre farklılık 

                                                
edebilecektir. Sebep beyan edilmeksizin gerçekleşen bir çıkarma hâlinde ise, çıkarma sebebi 
öngören bir tüzük normu zaten bulunmadığından normun denetimi de mümkün olmayacaktır. Bu 
ihtimâlde ise çıkarma kararının maddî anlamda denetimi yalnızca az önce belirtmiş olduğumuz 
çıkarmaya esas teşkil eden maddî vakıalar ile ilişkili olarak söz konusu olabilecektir. 

201  Bu hususta bkz. Birinci Bölüm, § 2, I. 
202  Bu konu hakkında kapsamlı bilgi için bkz. Schmolke, s. 534 vd.; B. Becker, 

Hinauskündigungsklauseln, s. 29 vd; Schöfer, s. 25 vd. 
203  Schmolke, s. 534. 
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gösterdiği söylenebilir. Gerçekten de ortaklar arasındaki ilişkileri düzenleyen mutlak 

emredici nitelikte hükümlerin şahıs şirketlerinde nispeten daha az sayıda olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla bu kategoriye dâhil olan şirketlerde, ortakların şirket 

sözleşmesini şekillendirme konusundaki oyun alanları daha geniştir. Kanun koyucu bu 

serbestiyi, kollektif şirket için TTK 213/2’de “ortaklar, emredici hükümlere aykırı 

olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabilirler” hükmünü 

getirerek; adî şirket için ise aksinin sözleşmeyle kararlaştırılabileceği çok sayıda hüküm 

tesis ederek tanımıştır. Sermaye şirketlerinde ise emredici hükümler -özellikle de anonim 

şirket türünde- sayıca daha fazladır ve emredici hükümler ilkesi (Satzungsstrenge) denilen 

bir ilke ile sözleşme serbestisine önemli bir kısıtlama getirilmiştir204. Alman hukukundan 

iktibas edilen bu ilkeyle anonim şirket (ve Türk hukukuna özgü olarak limited şirket)205 

bakımından, “sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde açıkça yasaklanmayan her şeyin 

serbestçe düzenlenebileceği” kuralının tersi öngörülmüş ve esas sözleşmenin TTK’nın 

anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça izin verilmişse 

sapabileceği düzenlenmiştir206. Böylece, Türk hukukunda anonim ve limited şirketlere 

ilişkin kanunî düzenin kural olarak emredici kurallardan meydana geldiği yaklaşımı 

benimsenerek, bu düzen içerisinde yer alan bir hükmün emredici olup olmadığı 

hususunda şüpheye düşülmesi hâlinde hükmün emredici olduğu sonucuna 

varılmaktadır207.  

Bu bilgiler ışığında çıkarma müessesesi bakımından bir değerlendirme yapacak 

olursak; haklı ya da önemli bir sebebe dayanan ya da sebep aranmadan kullanılabilen bir 

çıkarma hakkının şirket sözleşmesiyle düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda 

öncelikle kanunda her bir şirket türü için öngörülen çıkarma düzenlemelerine ve bu 

düzenlemelerin emredici karakteri haiz olup olmadığına bakmak gerekecektir. Şayet 

kanun koyucu çıkarmaya ilişkin hukukî bir düzenlemeye yer vermişse, ilk olarak bu 

düzenlemenin emredici olup olmadığına bakılmalı; daha sonra sözü edilen emredici 

hükmün kapsamının, kanunî düzenden ayrılan diğer bir çıkarma düzenlemesini şirket 

sözleşmesi ile öngörmeye engel teşkil edip etmediği araştırılmalıdır. Öte yandan, kanun 

                                                
204  Türk hukukunda hem anonim hem de limited şirketler için öngörülmüş olan bu ilke (TTK 340, 579) 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şehirali Çelik/(Kırca/Manavgat), s. 152 vd.; Karasu, s. 45 vd. 
205  Mehazı Alman hukuku olan emredici hükümler ilkesi, bu hukuk düzeninde limited şirketler için 

benimsenmemiştir. Bkz. Hirte, N. 1.89 ve 2.51. 
206  “Açıkça izin verilme” şartının ne anlama geldiği hususunda farklı görüşler için bkz. ve karş. Şehirali 

Çelik/(Kırca/Manavgat), s. 157-164; Karasu, 48-52. 
207  Bkz. Karasu, s. 52. Yazar, bu yaklaşımı “emredici hükümler lehine yorum ilkesi” olarak 

adlandırmaktadır. “Şüphe hâlinde hükmün emredici olduğu” yaklaşımı için ayrıca bkz. Keskin, 
Avusturya Yüksek Mahkemesi Kararı, s. 207. 



 
 

 
   

71 
  

 

koyucu çıkarmaya ilişkin herhangi bir düzenleme yapma yoluna gitmemişse, bu kez de 

ortada bilinçli susmanın mevcut olup olmadığı sorusunun cevabı aranmalıdır. Kısaca, 

burada kanun koyucunun çıkarma müessesesini ilgili şirket türü bakımından ne şekilde 

düzenlediği ve bu konuda herhangi bir yasak getirip getirmediği önem kazanmaktadır.  

Ortaklar arasındaki ilişkileri düzenleyen emredici hükümler nitelik ve nicelik 

itibarıyla şahıs ve sermaye şirketlerinde farklılık göstermektedir:  

Şahıs şirketleri bakımından kanunda benimsenen yaklaşım, bu şirketlerde 

çıkarmanın haklı sebebe dayalı olarak gerçekleşebileceği yönündedir. Ancak belirtmek 

gerekir ki, çıkarma sistemi yalnızca haklı sebeple çıkarmaya ilişkin hükümlerden ibaret 

değildir. Şahıs şirketleri için kanunda benimsenen haklı sebebe dayalı çıkarma anlayışının 

tahdidî nitelikte olmadığı; ortaklar ya da şirket bakımından önemli addedilebilecek diğer 

sebeplerin de şirket sözleşmesinde çıkarma sebebi olarak öngörülebileceği hem adî hem 

de kollektif şirket bakımından, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde doktrinde kabul 

edilmektedir208. Dolayısıyla kanun koyucunun çıkarma için öngördüğü sistem “haklı 

sebeple çıkarma + şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerle çıkarma” şeklinde olmuştur.  

Çıkarma için aranan sebeplerin şirket sözleşmesinde gösterilmesinin, her şeyden 

önce haklı/önemli sebep kavramının somutlaştırılmasını sağlamak şeklinde pratik bir 

faydası bulunmaktadır. Bu ihtimâlde, kanun koyucunun kabul etmiş olduğu haklı sebeple 

çıkarma imkânı şirket sözleşmesinde soyut olarak tekrar edilmemekte; ancak birtakım 

örneklerle hangi sebeplerin haklı sebep sayılacağı düzenlenmektedir. Böylece, hüküm içi 

boşluk yaratan haklı sebep kavramının yaratacağı belirsizlikler bir ölçüde giderilmiş 

olmaktadır. Bununla beraber, sözleşmesel çıkarma sebeplerinin teknik anlamda haklı 

sebep niteliğinde olmasına da gerek yoktur209. Bu bakımdan, haklı sebep mertebesine 

ulaşmayan birtakım diğer sebeplerin de çıkarma sebebi olarak belirlenebilmesi 

mümkündür210. Örneğin, ortaklardan birinin belirli bir yaş haddini aşmış olması, 

Türkiye’de oturma hakkını kaybetmiş olması ya da hastalık durumu somut olay 

çerçevesinde haklı sebep olarak kabul edilmeyebilirse de şirket sözleşmesinde çıkarma 

için bir sebep olarak zikredilebilecektir211. Yine, hizmet sözleşmesi ile şirkette çalışan 

                                                
208  Adî şirket için bkz. Poroy/(Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 98a; Şener, s. 69. Kollektif 

şirket için bkz. Poroy/(Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 312; Şener, s. 249. 
209  Öztürk Dirikkan, s. 49-50, Çamoğlu, Limited Ortaklıktan Çıkarılma, s. 7; Aker, Ortaklık Sıfatının 

Sona Ermesi, s. 96. Hatta şirket sözleşmesinde çıkarma sebebi olarak herhangi bir sebep 
belirlenmişse, artık bu sebebin haklı olup olmadığının tartışılamayacağı ileri sürülmektedir, 
Çamoğlu, Limited Ortaklıktan Çıkarılma, s. 7. 

210  Öztürk Dirikkan, s. 49-50; Aker, Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi, s. 96. 
211  Diğer örnekler ve ayrıntılı bilgi için bkz. Öztürk Dirikkan, s. 49-50; Schäfer, Habersack/Schäfer, 

Die OHG, § 140 Rn. 55-56. 
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ortaklardan birinin bu sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedilmesi, yönetici sıfatıyla 

çalışan ortağın bu sıfatına son verilmesi, şirket sözleşmesinde ortaklara yüklenen yan 

edim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi212 gibi sebeplerin sözleşmesel çıkarma 

sebebi olarak öngörülebileceği kabul edilmektedir213. Bu gibi sebepler, haklı sebeple 

çıkarma sebeplerinde olduğu gibi şirketin devamını ortaklar bakımından çekilmez hâle 

getirecek ağırlıkta değildir. Bu bakımdan söz konusu sebeplerin gerçekleşmesi şirketin 

devamını objektif olarak tehlikeye düşürecek nitelikte değildir. Öte yandan, ağırlık 

bakımından daha düşük bir seviyede düzenlenebilecek olması, her türlü sebebin çıkarma 

sebebi olarak düzenlenebileceği anlamına da gelmemektedir. Öncelikle, ortakları 

korumak adına, bu sebeplerin olabildiğince açık ve belirlenebilir olması gerekmektedir. 

Genel ve soyut nitelikteki açıklamaların (klozların) çıkarma sebebi olarak ortaklık 

sözleşmesine konulamayacağı kabul edilmektedir214. Dolayısıyla, muğlak olan ve içinde 

herhangi bir belirlilik içermeyen genel nitelikte bir kloz, bu anlamda çıkarma sebebi 

olarak kullanılamayacaktır.  Bunun dışında, öngörülecek olan sebebin şirketin temel 

yapısına uygun olması da gerekmektedir. Örneğin, ortaklık (üyelik) haklarının çok sık 

kullanılması ya da vazgeçilmez nitelikteki hakların kullanılması gibi bir sebep, bu 

anlamda sözleşmesel bir çıkarma sebebi olarak öngörülemez215; zira vazgeçilmez hakların 

                                                
212  Grunewald, Ausschluß, s. 197. Yazar, açıklamalarında anonim şirketi hariç tutmaktadır. 
213  Bkz. Sanwald, s. 499. Yazar, bu örnekleri limited şirkette çıkarma için vermiş olsa da benzer 

örneklerin şahıs şirketlerinde çıkarma sebebi olarak düzenlenmesine bir engel bulunmamaktadır. 
Ayrıca bkz. ve karş. Schäfer, Habersack/Schäfer, Die OHG, § 140 Rn. 55-56, 61. Bu son yazar, 
ortaklık sıfatının hizmet sözleşmesinin deneme süresi bittiğinde veya yöneticilik sıfatı sona 
erdiğinde sona ereceğini düzenleyen şirket sözleşmesi hükümlerini, sebep olmaksızın çıkarmaya 
ilişkin “Hinauskündigungsklauseln” başlığı altında ele almaktadır. 

214  Bu hususta İsviçre hukukunda bkz. Botschaft zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht 
sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), s. 3222 (Art. 
823). Benzer bir açıklamaya 6102 sayılı TTK’nın 640. maddesinin gerekçesinde de yer ver 
verilmiştir. Ancak TTK 640’ın gerekçesi OR 823’ün gerekçesi kadar açık değildir. TTK 640’ın 
gerekçesinde yalnızca, şirket sözleşmesinde bu sebeplerin öngörülmelerinin ortaklar bakımından 
hukuk güvenliği yaratacağı ifade edilerek, dolaylı olarak sebeplerin belirli olması gerektiği hususuna 
işaret edilmiştir. Halbuki OR 823’de değişiklik yapan kanunun gerekçesinde açıkça “genel klozlar”a 
müsaade edilmediği ifade edilerek, bu türden muğlak ifadelere yer verek klozların dar ve şirket 
aleyhine yorumlanacağına açıklık getirilmiştir. Alman hukukunda ise “ortaklık ilişkisinden doğan 
yükümlülüklerin ağır ihlâli”, “şirketin menfaatlerine büyük zarar verme” ve “ortaklık birliğinin 
çekilmez hale gelmesi” gibi genel nitelikteki sebeplerin yeterli olacağı ifade edilmektedir. bkz. 
Sosnitza, Michalski GmbH-Gesetz, § 34 Rn. 37; Strohn, Münchener Kommentar GmbHG, § 34 Rn. 
42. Ancak son yazar, “ortağın tasvip edilmeyen davranışlarda bulunması”, “kötü tanınıyor olması”, 
“yetersizliği” gibi genel ifadelerin bu anlamda sorun teşkil edebileceğini belirtmektedir. Ayrıca bkz. 
Grunewald, Ausschluß, s. 196. 

215  Grunewald, Ausschluß, s. 190, 195. Burada sadece şirketin sona ermesine yol açacak bir 
vazgeçilmez hakkın (ör. şirketin feshi için dava açılması) kullanılması durumunda ayrılmanın 
gerçekleşeceğini düzenleyen şirket sözleşmesi hükümlerinin geçerli olabileceği ifade edilmektedir. 
Zira bu örnekte, şirket feshedildiğinde bu davayı açan ortak da bu sıfatını kaybedecektir. Şirket 
sözleşmesinde bu gibi durumlarda ayrılmanın gerçekleşeceğini düzenleyen hükümler de bu anlamda 
davayı açan ortağın taleplerine cevap verecek niteliktedir. Bkz. Grunewald, Ausschluß, s. 196. Karşı 
görüşte bkz. Sanwald, s. 400. 
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kullanımı ortak olmanın bir gereğidir ve bu haklar aynı zamanda şirketin temel yapısına 

ilişkindir. Yine, şirketle hiçbir ilgisi olmayan, kişinin özel yaşam alanına ilişkin 

davranışlarının çıkarma sebebi olarak düzenlenmesi kural olarak mümkün değildir; zira 

çıkarma düzenlemelerinin amacı kişinin özel alanındaki davranışlarını kontrol altına 

almak değildir216. Ancak bu konuda özellikle kişinin aile hukukundan kaynaklanan 

yükümlülüklerini ihlâl etmesi gibi suç oluşturan bir fiili gerçekleştirmesi217 ya da kanunda 

boşanma sebebi olarak düzenlenmiş birtakım durumlara kusurlu olarak sebebiyet vermiş 

olması hâllerinin, kişinin özel alanına ilişkin olmakla birlikte, ortaklar arasındaki güven 

ilişkisini ciddi bir şekilde zedeleyebileceği için şirketten çıkarma sebebi olarak kabul 

edilecebileceği ifade edilmektedir218. Son olarak, öngörülecek olan sözleşmesel çıkarma 

düzenlemesi, kişilik haklarına ya da ahlaka aykırı olmamalıdır (BK 27, MK 23).  

Bu gibi “sebep” içeren çıkarma düzenlemelerinin yanı sıra, şirket sözleşmelerinde 

belirli ortakların ortaklık paylarının diğer ortaklarca satın alınmasına imkân veren 

birtakım hakların yer aldığı görülmektedir. Kullanımı herhangi bir sebep şartına 

bağlanmayan bu haklar, kimi zaman çıkarma hakkı adı altında, kimi zaman da opsiyon, 

alım, fesih hakkı adı altında düzenlenmektedir. Sözü edilen ihtimallerde, kendisine bu 

türden bir hak bahşedilen kişinin bu hakkı istediği zaman ve kendi keyfiyeti 

doğrultusunda kullanması söz konusu olmaktadır219. Acaba bu türden bir çıkarma hakkı 

şirket sözleşmesinde öngörülebilir mi? Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Türk hukukunda 

çıkarmaya ilişkin olarak bugüne dek yapılan tartışmalar, yalnızca haklı sebep ve diğer 

(önemli) sebepler bağlamında yapılmıştır220. Sözleşmesel sebepsiz bir çıkarmadan ne 

yargı kararlarında ne de doktrinde söz edilmiştir. Öte yandan, Alman hukukunda bu 

tartışmalara yukarıda da belirtmiş olduğumuz “Hinauskündigungsklausel” kavramı 

altında yer verilmiştir. Şahıs şirketleri ve limited şirketler hukukunda uzun zamandır 

yapılmakta olan bu tartışmalar, ilk olarak Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 1938 

yılında kollektif şirket sözleşmesinde bu türden kayıtlara izin veren bir kararı ile 

başlamıştır221. Mahkeme o dönemde, sözleşme serbestisi çerçevesinde sebep olmadan ve 

yalnızca belirli ortakların çoğunluğu ile kullanılabilen bir çıkarma hakkına izin vermiştir. 

                                                
216  Grunewald, Ausschluß, s. 196. 
217  TCK 233/1 uyarınca aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
218  Bkz. Schäfer, Habersack/Schäfer, Die OHG, § 140 Rn. 6 ve § 133 Rn. 26. 
219  Bu türden sebepsiz bir çıkarma hakkının, şirketin karar mekanizmasında meydana gelebilecek pat 

durumunu (deadlock) çözümlemeye yönelik olduğu hususunda bkz. Schmolke, s. 536. 
220  Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 436; İmregün, Kollektif, s. 101 vd.; Çamoğlu, s. 137 

vd. 
221  RG, ZAkdr 1938, 818. 
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Bu kararın 1970’li yıllara kadar etkisini sürdürdüğü söylenebilir. Zira Federal Mahkeme, 

1960 yılında komandit şirketlere ilişkin vermiş olduğu bir kararda, aile üyelerine 

bağışlama yoluyla verilen ya da miras yoluyla kalan komanditer ortaklık paylarının bu 

şekilde, diğer ortakların alacakları bir karar ile herhangi bir sebep olmadan geri 

alınabileceğini, diğer bir deyişle bu ortakların sebep aranmadan çıkarılabileceğini kabul 

etmiştir222. Yine 1973 tarihli bir başka bir kararında Mahkeme, ortaklar kurulunun ¾’ünün 

alacağı bir karar ve bunun yanında yalnızca komanditelerden oluşan223 yöneticilerin 

oybirliği ile alacakları bir diğer kararla komanditer ortakların şirketten çıkarılabileceğini 

öngören şirket sözleşmesi hükmünü geçerli saymıştır224. Dikkat edilecek olursa bu 

kararlarda Federal Mahkeme, çıkarma hükmünün geçerliliği için haklı ya da diğer 

(önemli) bir sebebin varlığını aramamıştır. Ancak Federal Mahkeme, bu içtihadından bir 

süre sonra dönmüştür. Mahkeme, 1977 tarihli bir kararında225 iki gerekçe ile, benzer 

türden bir çıkarma düzenlemesini geçersiz saymıştır: Bu gerekçelerden ilki, şirket 

sözleşmesindeki çıkarmaya ilişkin hükmün şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta bir 

sözleşme hükmü olmaması olmuştur. Konumuz açısından önemli olan diğer gerekçe ise, 

yukarıda “dolaylı çıkarma” başlığı altında yer vermiş olduğumuz “işlemin objektif/haklı 

bir sebebi gerektirmesi” kuralıdır (sachliche Rechtfertigung). Federal Mahkeme, sebepsiz 

şekilde düzenlenmesi itibarıyla kanunî düzenlemeden sapan (HGB § 140) ve ortaklık 

haklarına halel getiren yenilik doğuran bir çıkarma hakkının, ancak birtakım özel 

(istisnai) durumların/sebeplerin söz konusu sözleşme hükmü bakımından objektif/haklı 

bir sebep oluşturabileceği hâllerde geçerli kabul edilebileceğine karar vermiştir226. Bunun 

dışındaki sebepsiz çıkarma hakları geçersiz kabul edilmektedir227. Federal Mahkeme’nin 

çeşitli kararlarında, hangi durumların bu türden sebepsiz bir çıkarma hakkını haklı kıldığı 

tartışılmıştır. Esasında, sebepsiz bir çıkarma hakkı düzenlemesinin objektif/haklı bir 

sebep ile doğrulanması, diğer bir deyişle haklı gösterilmesi, kanaatimizce özünde bir 

                                                
222  BGH, 16.12.1960 - II ZR 162/59 (BGHZ 34, 80). 
223  Bkz. HGB § 164 (TTK 309/2). 
224  BGH, 07.05.1973 - II ZR 140/71 (NJW 1973, 1606). 
225  BGH, 20.01.1977 - II ZR 217/75 (BGHZ 68, 212). 
226  Ayrıca bkz. BGH, 13.07.1981 - II ZR 56/80 (BGHZ 81, 263). “…Fallgestaltungen denkbar sind, 

die die Aufnahme einer gesellschaftsvertraglichen Bestimmung über die Hinauskündigung ohne 
Begründung (nach freiem Ermessen) als gerechtfertigt erscheinen lassen. Angesichts der 
dargelegten von einer solchen Klausel ausgehenden Gefahren für die Zusammenarbeit in der 
handelsrechtlichen Personengesellschaft kann dies aber nur bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände angenommen warden. Diese Umstände müssen geeignet sein, dem Ausschließungsrecht 
eine sachliche Rechtfertigung zu geben (BGHZ 68, 212, 215)…” 

227  Bir diğer kararında Federal Mahkeme, bu türden düzenlemeleri genel ahlaka aykırılık sebebiyle 
geçersiz saymıştır (BGB § 138/1). Bkz. BGH, 25.03.1985 - II ZR 240/84 (ZIP 1985, 737). 
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sebep barındırır. Ancak bu sebep çıkarma düzenlemesinin kendisinin içinde 

gösterilmemiştir. İşte bu yüzden Alman hukukunda bu tür çıkarma klozları hâlen 

“sebepsiz çıkarma” başlığı altında tartışılmaktadır. Federal Mahkeme, ortaklık payının; 

1) yeni ortağa inançlı bir işleme dayalı olarak verildiği durumlarda, 2) şirketin 

işletmesine deneme süreli hizmet sözleşmesi ile giren bir işçiye verildiği durumlarda ve 

3) şirket dışından üçüncü bir kişiye yönetici olması sıfatıyla verildiği durumlarda228 

(Managermodell ya da Mitarbeitermodell) sebepsiz bir çıkarma düzenlemesinin 

objektif/haklı bir sebebi barındırdığını kabul etmiştir229. Böylece, sözü edilen durumlar 

sona erdiğinde, ortağa belirli bir amaç doğrultusunda verilen paylar geri alınabilecektir. 

Örneğin, bir yöneticiye, şirkete bağlılığını ve motivasyonunu artırmak amacıyla verilmiş 

olan ortaklık payları, bu kişinin yöneticilik sıfatı sona erdiğinde kendisinden geri 

alınabilecektir. Diğer bir deyişle, bu kişi yöneticilik görevinin sona ermesiyle birlikte 

şirketten herhangi bir sebep aranmadan çıkarılabilecektir. Yine, Alman Federal 

Mahkemesi’nin 2007 tarihli bir kararına konu olan çok ilginç bir diğer olayda muris, 

düzenlediği vasiyetnamede, sahip olduğu bir işletmeyi ana sözleşmesinde “sebepsiz 

çıkarma hakkı” olan bir komandit şirketin kurulması hâlinde vasiyet ettiğini açıklamıştır. 

Bu örnekte Federal Mahkeme, şirket sözleşmesinde yer verilen sebepsiz çıkarma 

düzenlemesinin objektif/haklı sebebi barındırdığını, murisin sağken vasiyetnameyi her 

zaman serbestçe geri alabileceği kuralına dayandırmıştır230. 

Sonuç olarak, günümüzde bu türden sebepsiz çıkarma hakkı hükümleri 

(Hinauskündigungsklauseln) Alman içtihat hukukunda kural olarak geçersiz 

sayılmaktadır. Yalnızca birtakım istisnai durumlarda Federal Mahkeme’nin sebepsiz bir 

çıkarma hakkına müsaade ettiği görülmektedir. Esasında burada da yukarıda ifade 

ettiğimiz üzere, sebepsiz olarak düzenlenmiş bir hükmün objektif haklılığının aranması 

noktasında bir denetim yapıldığı için, bir anlamda çıkarmaya bir sebep atfedilmektedir. 

Bu sebebin haklı sebep mertebesine ulaşmasına gerek olmadığı söylenmektedir231. Diğer 

bir deyişle, buradaki sebebin haklı sebeple çıkarma kurumunda olduğu gibi ortaklar 

bakımından ortaklık ilişkisine devam etmelerini çekilmez hâle getirecek kadar güçlü bir 

                                                
228  Hatırlanacağı üzere, 6762 sayılı TTK döneminde anonim şirkette yöneticilerin göreve 

başlayabilmeleri için pay sahibi olma zorunluluğuna ilişkin hükmün (eTTK 312/2), yöneticinin 
şirkete olan bağlılığını ve motivasyonunu artıracağı inancıyla sevk edildiği kabul edilmekteydi. İşte 
Managermodell sisteminin de özünü bu anlayış oluşturmaktadır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Schöfer, s. 17 vd. 

229  Bu kararların kronolojik olarak sıralaması ve kısa açıklamaları için bkz. B. Becker, 
Hinauskündigungsklauseln, s. 41 vd. 

230  BGH, 19.03.2007 - II ZR 300/05: ZIP 2007, 862. Kararın eleştirisi için bkz. Schmolke, s. 544. 
231  Wiedemann, Rechtsethische Maßstäbe, s. 155; Schöfer, s. 58. 



 
 

 
   

76 
  

 

sebep olmasına gerek olmadığı kabul edilmektedir. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen, 

şirket sözleşmesindeki çıkarma hükmü herhangi bir sebep içermediğinden “sebepsiz bir 

çıkarma” olarak nitelendirilmektedir.       

Sermaye şirketleri bakımından limited şirket özelinde yapacağımız değerlendirme 

ise kısmen yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda olacaktır. Limited şirkette 

çıkarma için öngörülen çıkarma düzeni, “haklı sebep” kavramı üzerine inşa edilmiştir 

(TTK 640/3). Kanun koyucu, haklı sebebin yanı sıra, çıkarma sebeplerinin şirket 

sözleşmesinde düzenlenebilmesine de imkân tanımıştır (TTK 640/1, 577/1/l). Böylelikle 

şahıs şirketlerine benzer bir sistem mevcuttur. Sebepsiz çıkarmaya ilişkin olarak ise 

kanunda herhangi bir özel hüküm sevkedilmemiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, yukarıda 

bahsetmiş olduğumuz “Hinauskündigungsklausel” kavramına ilişkin tartışmaların, 

Alman hukukunda limited şirketler için de yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 

açıklamaların anılan hukuk sisteminde limited şirketler için de geçerli olduğunu 

belirtelim.  

Öte yandan, bu tür sebepsiz çıkarma düzenlemelerinin yerini kimi zaman, şirkette 

belirli bir grup pay sahibine tanınan ve kullanılmaları hâlinde hakkın muhatabı olan 

azınlık ortaklara paylarını satma zorunluluğu getiren birtakım haklar almaktadır. Anonim 

ve limited şirket sözleşmelerinde sık karşılaşılan ve anonim şirket bakımından korporatif 

etkiyi haiz olup olmadığı tartışmalı olan “call-option” klozları (alım hakkı/opsiyonu), 

belirli ortaklara diğer ortakların paylarını belirli şartlar altında satın alma hakkı 

tanımaktadır. Bu haklar kimi zaman basit bir alım hakkı şeklinde, kimi zaman da alım 

hakkının türevleri olarak, drag-along (birlikte satmaya zorlama), Russian Roulette veya 

Texas Shoout-Out adları altında karşımıza çıkmaktadır232. Yukarıda da ifade ettiğimiz 

üzere, bu türden düzenlemeler kimi yazarlarca “uzlaşmaya dayalı bir devir” şeklinde 

nitelendirilmek suretiyle, kimi yazarlarca ise “kişi birliği temelinde sonuç 

doğurmadıkları” sebebiyle daha baştan çıkarma kavramı dışında tutulmaktadır233. Ancak 

daha önce de belirttiğimiz gibi, kanaatimizce bu kriterler korporatif etkiyi haiz bir alım 

hakkını çıkarma hakkından ayırt etmek bakımından yeterince işlevsel değildir. Zira 

korporatif etkiyi haiz bir alım hakkı, yalnızca bu hakkın yer aldığı şirket sözleşmesini 

kurucu olarak imzalamış olan ortakları değil, bunun ötesinde payı sonradan devralan 

üçüncü kişileri de (muhtemel ortakları da) bağlamaktadır. Dolayısıyla en azından payı 

                                                
232  Bu ve buna benzer hakların anlamları için bkz. Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 227 

vd. Ayrıca Alman hukukunda bkz. Priester, s. 1139 vd.; B. Becker, Hinauskündigungsklauseln, s. 
135 vd. 

233   Bkz. Birinci Bölüm, § 1, II. 
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sonradan devralan üçüncü kişiler bakımından, hakkın kullanılması durumunda 

gerçekleşen ayrılmanın, uzlaşmaya dayalı olduğu ya da etkinin kişi birliği temelinde 

sonuç doğurmadığı söylenemeyecektir. Kanaatimizce teknik anlamdaki çıkarma hakkının 

kuramsal temelinde -kural olarak- haklı ya da önemli sebep unsuru bulunmaktadır. Her 

ne kadar alım hakkı/opsiyonu gibi hakların kullanılması neticesinde hakkın yükümlüsü 

olan ortak, ortaklık hakkını rızası dışında kaybediyor olsa da bu haklar, bünyesinde bir 

sebep şartı taşımamaları itibarıyla teknik anlamda çıkarma hakkından farklıdırlar.  

Doktrinde genel olarak kabul edildiği üzere, haklı ya da önemli sebep unsuru 

taşımayan sözleşmesel bir çıkarma hakkının yaratılması -kural olarak- mümkün 

değildir234. Ancak ortağa izafe edilemeyen bazı durumların, şirket sözleşmelerinde birer 

çıkarma sebebi olarak düzenlenip düzenlenemeyeceği konusu tartışmaya açıktır: 

Örneğin, şirketin konzern yapılanmasına girmesi hâlinde çıkarmanın söz konusu 

olabileceğini öngören bir şirket sözleşmesi hükmü ya da işletme konusu değişikliklerine 

onay vermeyen ortakların şirketten çıkarılabileceğini öngören bir hüküm235. Her iki 

durumda da ortağa izafe edilebilecek “haklı bir sebep”ten söz edilemez. Ancak, bu şekilde 

bir çıkarma hükmüne şirket sözleşmesinde yer verilmiş olmasının da kendi içinde 

haklı/objektif bir nedeni vardır denilebilir: O da kurumsal bir amacı gerçekleştirmek. 

Geçerliliği tartışmalı olmakla birlikte, bu gibi çıkarma düzenlemeleri, kısmen, tezimizin 

konusunu oluşturan squeeze-out düzenlemelerine benzemektedir. Zira ileride 

açıklanacağı üzere, squeeze-out hakkının kanun koyucular tarafından sebep ileri 

sürmeden kullanılabilir bir hak olarak tasarlanmasının nedeni, bu hakkın, hâkim pay 

sahibinin şirkette “kurumsal bir amacı gerçekleştirmesine” olanak sağlamak üzere 

öngörülmüş olmasıdır. Kurumsal bir amacın gerçekleştirilmesi uğruna, azınlık pay 

sahiplerinin, herhangi bir sebep olmadan şirketten çıkarılmalarına izin verilmiştir. 

II. Sebepsiz Bir Çıkarma Düzenlemesi Olarak Squeeze-out   

Tezimizin ikinci bölümünde ele alacağımız squeeze-out (right), hâkim pay 

sahibince kullanılan ve azınlık pay sahiplerini âdil bir bedel karşılığında şirketten çıkarma 

imkânı veren bir haktır. Çeşitli hukuk sistemlerindeki yasal düzenlemeler göz önünde 

                                                
234  İsviçre hukukunda bu yönde bkz. Mengiardi, s. 280-281; Pfitzmann, s. 146; Lüscher, s. 151 vd.  

Kunz, s. 96; Sanwald, s. 399. Alman hukukunda bkz. Grunewald, Ausschluß, 216 vd. Yazar şirket 
türüne göre bir ayrım yapmakta ve anonim şirketler bakımından sebepten arî bir sözleşmesel 
çıkarma hakkını mümkün görmemektedir. Bkz. age, s. 232. Öte yandan yazar küçük anonim 
şirketler ve limited şirketlerde belirli şartlar altında sebepten yoksun bir çıkarma hakkının 
kararlaştırılabileceğini savunmaktadır. s. 232-233. Ayrıca bkz. Schmidt, § 50 III 4. 

235  Bkz. Sanwald, s. 399. 
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bulundurulduğunda, -Türk hukukundaki bir istisna dışında236- bu hakkın kullanım 

koşulları bakımından herhangi bir sebebe bağlanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 

squeeze-out, kural olarak, sebepsiz bir çıkarma türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

hakkın kullanılabilmesi için, hakkın muhatabı olan azınlık pay sahiplerinin pay sahipliği 

haklarını gereksiz bir şekilde ya da kötüye kullanmış olmaları şart olmadığı gibi, hakkı 

kullanan hâkim pay sahibi ile azınlık pay sahibi arasında geçmişte bir ihtilâfın ortaya 

çıkmış olması da gerekli değildir237. İşte bu yönüyle squeeze-out, haklı sebeple çıkarma 

düzenlemelerinden ayrılmaktadır. Elbette, müessesenin kanun koyucu tarafından bu 

şekilde düzenlenmesinin altında yatan bir sebep, daha doğru bir ifade ile bir “gerekçe” 

bulunmaktadır. Ancak ratio legis, sadece anılan çıkarma hakkının hangi amaçla sebepsiz 

olarak düzenlendiğini açıklamakta olup, yukarıda incelemiş olduğumuz kuramsal temel 

çerçevesinde bakıldığında, hakkın haklı ya da önemli bir sebebin varlığı hâlinde 

kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.  

Karşılaştırmalı hukuktaki örnekleri göz önünde bulundurulduğunda, kanun 

koyucuların squeeze-out düzenlemelerinde özel bir amaçtan hareket ederek, herhangi bir 

haklı ya da önemli sebep gösterilmesine gerek olmaksızın kullanılabilen bir çıkarma türü 

yarattığı görülmektedir238. Haklı sebeple çıkarma düzenlemelerinin temelinde yatan 

“ortakların şahsından kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin sona ermesinin önüne 

geçilmesi”, diğer bir deyişle “şirketin devamlılığını sağlama” amacı ile bunu tamamlayan 

“ortakların şirket amacını gerçekleştirmek yönündeki menfaatlerinin korunmasını temin 

etme” amacı, burada yerini kurumsal nitelikte bir amaca bırakmaktadır. Söz konusu 

kurumsal amacın ne olduğu aşağıda ikinci bölümde incelenecektir239.  

  

                                                
236  Sebep ileri sürülerek kullanılabilen ve bu özelliği gereği, karşılaştırmalı hukuktaki örnekleriyle 

kıyaslandığında atipik olarak nitelendirilebilecek bir squeeze-out düzenlemesine TTK’nın 208. 
maddesinde yer verilmiştir. TTK 208’de aranan haklı sebep şartı ve bunun yerindeliği meselesi 
ilerleyen kısımlarda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, IV. 

237  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 17; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 27; 
Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 21; Fuchs, s. 32 ve 440. 

238  Squeeze-out hakkının kullanılabilmesi için herhangi bir sebep şartı aramayan bazı kanun hükümleri 
için bkz. Alman hukukunda Aktiengesetz (AktG – Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu) § 327a-f; 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG - Menkul Kıymet İktisabı ve Ele Geçirmelere 
İlişkin Kanun) WpÜG § 39a-c; İsviçre hukukunda Finanzmarktinfrasturgesetz (FinfraG – Finansal 
Piyasaların Altyapısı Hakkında Kanun) md. 137, Fusionsgesetz (FusG – Birleşme, Bölünme, Tür 
Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Kanun) Art. 8; Fransız hukukunda Code monétaire et 
financier (Parasal ve Finansal Kanun) Art. L. 433-4. 

239  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, II. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

HÂKİM PAY SAHİBİNİN ÇIKARMA HAKKINA (SQUEEZE-OUT) 
İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE 

§ 4.    Ş irketten Çıkarmanın Yeni Bir Türü Olarak “Hâkim Pay 
Sahibinin Çıkarma Hakkı” 

İlk bölümde yer vermiş olduğumuz teorik açıklamalar neticesinde, çıkarma 

kavramının iki farklı temel üzerine inşa edilebileceği sonucuna varmıştık. Bu kapsamda 

çıkarmanın, “haklı sebep” temeli dışında, yeni bir anlayışın ürünü olarak “hâkimiyet” 

kavramı etrafında şekillenmeye başladığı tespitinde bulunmuştuk. İşte bu temeli esas alan 

ve yeni bir çıkarma türü olan “hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı” (squeeze-out), şirkette 

nitelikli bir hâkimiyete sahip olan ortak/ortaklara, azınlığı -kural olarak- herhangi bir 

sebep ileri sürmeden, âdil bir bedel karşılığında şirketten çıkarma imkânı tanımaktadır.  

Aşağıda öncelikle “hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı” için çeşitli hukuk 

sistemlerinde benimsenmiş olan terminolojiye ve kavramın ne anlama geldiğine 

değineceğiz. Burada işe, kimi zaman aynı terimlerle ifade edilen, teknik anlamda 

squeeze-out/freeze-out ile dolaylı çıkarma yöntemi anlamında kullanılan squeeze-

out/freeze-out kavramlarını birbirinden ayırmakla başlayacağız. Kavram ve terminolojiye 

ilişkin açıklamaları takiben, söz konusu çıkarma hakkının tarihsel gelişimi ve kanun 

koyucu tarafından düzenlenmesinin altında yatan sebeplere yer vereceğiz.     

I. Kavram ve Terminoloji Sorunu 

1.  Amerikan Hukukunda Squeeze-out  ve Freeze-out    

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını ifade etmek üzere birçok hukuk sisteminde 

squeeze-out ve/veya freeze-out terimleri kullanılmaktadır. Bu terimler ilk olarak Anglo-

Amerikan hukukunda ortaya çıkmış olmasına rağmen, zamanla anadili İngilizce olmayan 

ülkelerin hukuk sistemlerine de girmiş, buradaki doktrin tarafından benimsenmiş ve 

giderek mahkeme kararlarında da bu terminolojiye yer verilmeye başlanmıştır.  
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Squeeze-out ve freeze-out kelimeleri, en genel anlamıyla, bir kişiyi ya da şeyi 

herhangi bir faaliyetin dışında bırakmak anlamına gelmektedir240. Bu tanımı, şirketler 

hukukuna uyarladığımızda, burada dışarıda bırakılan kişi, şirkette belirli bir hâkimiyet 

oranına ulaşmış pay sahibi tarafından çıkarılan ya da baskı altına alınan pay sahipleri 

olmaktadır. Burada şirketler hukukunda teknik bir anlama sahip olan şirketten çıkarmanın 

yanı sıra, dolaylı çıkarma kavramına dâhil olan ortağın baskı altına alınması tabirini 

bilinçli olarak kullanmaktayız. Zira squeeze-out ve frezee-out terimleri arasındaki farkın 

ortaya konulması bakımından bu ayrımın yapılması gereklidir. Aşağıda da ifade 

edeceğimiz üzere, squeeze-out ve/veya freeze-out kavramları kimi zaman teknik-hukukî 

anlamda şirketten çıkarmayı, kimi zaman da pay sahibini şirketten uzaklaştırmak 

amacıyla yapılan baskıyı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Daha önce de açıkladığımız 

üzere, anılan bu son hâlde artık teknik anlamda bir çıkarmadan değil, hâkim pay sahibi 

tarafından yaratılan ve kullanılan fiilî bir durum neticesinde ortaya çıkan dolaylı bir 

çıkarmadan söz edilir.   

Sözcük anlamları aynı olan squeeze-out ve freeze-out terimleri şirketler hukuku 

literatüründe kimi zaman eş anlamda kullanılmakta, kimi zaman da birbirinden farklı 

kavramları ifade etmek üzere kullanılmaktadır241. Ancak belirtmek gerekir ki bu terimleri 

eş anlamda kullanan yazarların dahi bu terimler altında iki farklı kavramı ele almış 

oldukları görülmektedir. Bu yazarlar hem teknik-hukukî anlamdaki çıkarma hakkını hem 

de pay sahibinin baskı altına alınmasını konu edinen fiilî çıkarma metodlarını karşılamak 

üzere bu iki terimi birbiri yerine kullanmaktadırlar. Bununla birlikte, Amerikan 

hukukunda son dönemdeki eğilim bu iki terimi birbirinden ayırmak yönünde olmuştur. 

Buna göre, teknik-hukukî anlamda çıkarmayı ifade etmek üzere freeze-out terimi, fiilî 

çıkarma metodlarını ifade etmek üzere ise squeeze-out terimi birçok yazar tarafından 

benimsenmiştir242. Sonuç olarak, bu terimler ister eş anlamda kullanılıyor olsun ister farklı 

kavramları ifade etmek üzere kullanılıyor olsun, her hâlükârda bu terimlerin içeriğine 

dâhil edilen iki farklı kavram karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlardan biri teknik-hukukî 

anlamda çıkarma, diğeri ise fiilî çıkarma metodları, diğer bir deyişle dolaylı çıkarmadır.    

                                                
240  http://oxforddictionaries.com/ 
241  Bu iki terimi aynı anlamda kullanan yazarlar için bkz. O’neal/Thompson, § 1.02, s. 3; Moll, 

Shareholder Oppression, s. 758-759; Moll, Texas, s. 13; Blaiklock, s. 775; Given, s. 334, dn. 16; 
Weiss, s. 625. Bu son yazar, squeeze-out ve freeze-out kavramlarının azınlık için küçük düşürücü 
bir anlam ihtiva ettiğini; bu yüzden tabir caizse daha sempatik olan “take out” kavramını kullanmayı 
tercih ettiğini belirtmektedir. Yazarın bu açıklamasından, squeeze-out ile freeze-out kavramlarını bir 
tuttuğu anlaşılmaktadır. 

242  Clark, s. 500; Gevurtz, Squeeze-outs and Freeze-outs, s. 498; Eisenberg, s. 1009. 
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İlk olarak Amerikan hukukunda bazı eyaletlerin şirketler hukuku kanunlarında 

izleri görülmeye başlanan243 squeeze-out/freeze-out’un bu hukuk sisteminde herhangi bir 

eyalet kanununda ya da case law içerisinde yapılmış genel bir tanımı bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte doktrinde çeşitli tanımlar yapılmaktadır: 

Amerikan hukuku literatüründe azınlık pay sahiplerinin baskı altına alınmasını 

konu alan ve bu alandaki en önemli eserlerden biri olarak kabul edilen O’neal’in (ve eseri 

güncelleyen Thompson) “O’neal’s Oppression of Minority Shareholders” adlı eserinde, 

squeeze-out ve freeze-out terimleri eş anlamda kullanılmaktadır. Yazarlara göre squeeze-

out ve freeze-out, “bir işletmeyi işletenlerin (pay sahiplerinin), stratejik konumları 

vasıtasıyla elde ettikleri bilgileri kullanarak veya hukukî araç ve tekniklerden 

yararlanarak, işletmenin (şirketin) diğer sahiplerini (pay sahiplerini) işletme (şirket) 

dışına itmeleri” anlamına gelmektedir244. Görüldüğü üzere yazarlar, squeeze-out ve 

freeze-out’u sadece fiilî bir durumdan yararlanmak suretiyle pay sahibi üzerinde baskı 

yaratılması şeklinde anlamamakta; hukukî araçların kullanımı yolu ile pay sahiplerinin 

şirketten çıkarılmalarını da bu terimlerin anlamına dâhil etmektedirler. Dolayısıyla 

yazarlar hem teknik-hukukî anlamda çıkarmayı hem de azınlığa yapılan baskılar 

neticesinde bu kişilerin şirketten uzaklaştırılmasını, yani bir anlamda dolaylı çıkarmayı 

squeeze-out ve freeze-out terimleri ile ifade etmektedirler. Amerikan hukukunda bazı 

yazarlar, O’neal/Thompson’un yapmış olduğu bu tanımı takip ederek bu iki terimi eş 

anlamda kullanmaktadır245.        

Son dönemde daha çok tercih edilen eğilim ise bu kavramları birbirinden ayırmak 

yönündedir. Bir kısım yazar, squeeze-out teriminin hukukî-teknik anlamda çıkarma 

anlamına gelmediğini, bunun yalnızca fiilî bir durumu ifade etmek için kullanıldığını 

kabul etmekte ve freeze-out ile arasındaki farka dikkat çekmektedir246. Buna göre squeeze-

out, şirkette kontrolü elinde bulunduran hâkim pay sahibinin, azınlığı yıldırmaya ve 

şirketten soğutmaya yönelik bir takım kararlar al(dır)arak, bu pay sahiplerinin şirketten 

                                                
243  Tespit edebildiğimiz kadarıyla, squeeze-out’a ilişkin ilk açık düzenleme İngiliz hukukunda, 1908 

tarihli Şirketler Kanunu’nu (Companies Act 1908) değiştiren 1929 tarihli Şirketler Kanunu’nda 
(Companies Act 1929 - Section 155) yer almaktadır. Bkz. Davies, Takeover, s. 22, dn. 50; Rühland, 
s. 134; van der Elst/van der Steen, s. 397. Ancak squeeze-out düzenlemelerinin ilk tohumlarının 
birleşmeye ilişkin hükümler kapsamında Florida Eyaleti’nin şirketler kanununda 1925 tarihinde 
yapılan değişiklikler ile atılmış olduğu görülmektedir. Bkz. Weiss, s. 632 vd. 

244  Ancak belirtmek gerekir ki, yazarlar her ne kadar squeeze-out kavramını freeze-out ile eş anlamda 
kullandıklarını belirtmiş olsalar da, eserlerinde squeeze-out için verilen örneklerin büyük bir kısmı 
azınlığa yapılan fiilî baskıyı konu almaktadır. Bu örnekler için bkz. O’neal/Thompson, § 2.01-2.20. 

245  Bkz. dn. 241’de anılan yazarlar. 
246  Clark, s. 500; Gevurtz, Squeeze-outs and Freeze-outs, s. 498; Eisenberg, s. 1009. 
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ayrılmasını sağlamak amacıyla uyguladığı teknikleri ifade etmektedir247. Dolayısıyla bu 

anlamıyla squeeze-out ile kastedilen, hâkim pay sahibine tanınmış olan kanunî bir 

çıkarma hakkının kullanılması suretiyle azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları 

değildir. Burada hâkim pay sahibi, azınlığa tanınan hakların etkin bir biçimde 

kullanmasının önüne geçerek azınlığın şirketle olan bağını zayıflatmakta, böylece 

azınlığın şirketten ayrılması için bir baskı ortamı yaratmaktadır.  

Hâkim pay sahibinin azınlık üstünde baskı kurmaya ve azınlığı yıldırmaya yönelik 

davranışlarına çok sayıda örnek verilebilir. Örneğin, bir şirketin aynı zamanda yöneticisi 

konumunda bulunan hâkim pay sahibine yönetici sıfatı dolayısıyla çok yüksek bir ücret 

takdir edilirken, diğer pay sahiplerine kâr payının çok az dağıtılması ya da uzunca bir süre 

dağıtılmaması bu pay sahiplerinin şirkete olan bağlılıklarını azaltacağından squeeze-out 

hâli oluşturabilir248. Çünkü bu ihtimalde kâr payı dağıtımından ümidini kesmiş ve 

şirketten beklentileri azalmış olan azınlık pay sahipleri, payları için hâkim pay sahibi 

tarafından yapılan oldukça düşük bedelli bir satın alma teklifini genellikle kabul etmek 

durumunda bırakılmaktadırlar249. Benzer şekilde, azınlık pay sahibinin aynı zamanda 

şirketin sahip olduğu bir işletmede hizmet sözleşmesiyle çalışması hâlinde, şirket yönetim 

kurulunun -hâkim pay sahibinin etkisi veya talimatıyla- azınlık pay sahibinin hizmet 

sözleşmesini feshetmesi veyahut şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışan azınlık pay 

sahibinin -hâkim pay sahibinin doğrudan veya dolaylı olarak alacağı kararla- bu 

görevinden azledilmesi durumları da pay sahibi üzerinde baskı oluşturan squeeze-out 

örnekleridir250. Bunların dışında, azınlığın bilgi alma hakkının sürekli olarak 

                                                
247  Clark, s. 500. 
248  Gevurtz, Squeeze-outs and Freeze-outs, s. 499. 
249  Bkz. Moll, Minority Oppression & LLC, s. 891. 
250  Bu son örnek Massachusetts Yüksek Mahkemesi’nin Wilkes v. Springside Nursing Home, Inc. 

kararına konu olmuştur (370 Mass. 842). Esasında bu örnekte, son verilen ilişkinin pay sahipliği 
ilişkisinden ayrı bir ilişki olan vekâlet/hizmet sözleşmesinden doğduğu ileri sürülerek bu durumun 
squeeze-out oluşturmadığı düşünülebilir. Gerçekten de yönetici ya da işçi konumunda beklenileni 
veremeyen bir pay sahibinin bu görevinden azledilmesi olağandır. Ancak burada squeeze-out 
oluşturan durum, bu ilişkinin sona erdirilmesinin pay sahipliği haklarına olan olumsuz etkisidir. Bu 
olumsuz etki şu şekilde açıklanabilir: Pay sahipleri ile yöneticilerin aynı kişilerden teşekkül ettiği 
halka kapalı şirketlerdeki kâr dağıtım politikası, vergisel nedenlerden ötürü, genellikle yöneticilere 
verilen ücretler ya da aynî ödemeler yoluyla belirlenmektedir. Bu şirketlerde pay sahiplerine 
doğrudan kâr dağıtımı şeklinde yapılacak olan nakdî ödemeler vergisel birtakım maliyetlere yol 
açtığından, şirket kâr dağıtımı yerine aynı zamanda yönetici konumunda bulunan pay sahiplerine 
diğer adlar altında birtakım ödemelerde (de facto dividends) bulunmaktadır. Yöneticilik görevi 
hâkim pay sahipleri tarafından sona erdirilen pay sahibi de artık bu ödemelerden 
faydalanamayacağına göre, pay sahiplerine dolaylı yoldan dağıtılan “kâr payı”ndan da 
yararlanamayacaktır. İşte bu noktada bu pay sahibi bakımından squeeze-out’un oluştuğu 
söylenebilir (Moll, Dividend, s. 848. Ayrıca bkz. Gevurtz, s. 473). 

 Kâr dağıtım politikasının uzun bir süre yöneticilere yapılan nakdî ve aynî ödemeler şeklinde devam 
etmesinden sonra, pay sahiplerinden birinin hizmet sözleşmesinin sona erdirilerek bu ödemelerden 
mahrum bırakılması durumunda, bu pay sahibinin açacağı davada mahkemenin “şirketin kâr dağıtım 
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engellenmesi, hâkim pay sahipleri tarafından şirketten satın alınan payların değerine 

ilişkin olarak eksik/hatalı bilgilendirme yapılması veya hiç yapılmaması251, şirketin kendi 

paylarını iktisap ederken yalnızca hâkim pay sahibinin paylarını yüksek bir bedel 

üzerinden iktisap etmesi ya da sermaye artırımı suretiyle yeni pay ihraç edildiği hâllerde, 

bu ihracın azınlığın rüçhan hakkını kullanamayacağı bir finansal durum içerisinde olduğu 

zamanda gerçekleştirilmesi ve bunun neticesinde söz konusu pay sahiplerinin pay 

sahipliği konumlarının zayıflatılması (payların sulandırılması)252 azınlığa baskı 

uygulamanın diğer örnekleri arasında sayılabilir253. Dikkat edilecek olursa, bu örneklerin 

hiçbirinde pay sahipliği ilişkisi hukukî olarak sona erdirilmemektedir. Söz konusu olan 

yalnızca azınlık pay sahiplerinin pay sahipliği değerinin ekonomik olarak azaltılarak bu 

kişilerin şirketten ayrılmaya zorlanmalarıdır254. Dolayısıyla bu örneklerde teknik-hukukî 

anlamda şirketten çıkarma söz konusu değildir.   

Diğer yandan, Amerikan hukuku literatüründe son dönemde yazılan eserlerin 

birçoğunda teknik-hukukî anlamda çıkarmayı ifade etmek üzere freeze-out terimi 

kullanılmaktadır255. Türk hukukunda bazı yazarlarca freeze kelimesinin anlamından yola 

çıkılarak freeze-out kavramının pay sahipliği haklarının donması anlamına geldiği ileri 

sürülmüş olsa da256, terimin Amerikan hukukunda bu anlamı ihtiva etmediğini belirtmek 

gerekir.  

                                                
politikasını değiştirmesine” varıncaya kadar geniş tedbirlere hükmetmesi gerektiği görüşünde bkz. 
Moll, Dividend, s. 893 vd. Kanımızca bu tür bir çözüm yolu, mahkemelerin şirketin iç işlerine 
müdahale etmekte son derece ihtiyatlı davrandığı Kıta Avrupası hukuk sistemine yabancıdır. Ancak 
bu türden bir muameleye maruz kalan azınlık pay sahibinin “kâr dağıtmamanın” yol açtığı haklı 
sebebi gerekçe göstererek haklı sebeple fesih davası açması ve bu davada mahkemenin kâr 
dağıtımına hükmetmesi TTK 531 anlamında ihtimal dahilindedir. Ne var ki, böyle bir tedbire fesih 
davası çerçevesinde sık müracaat edilmeyeceği, diğer bir deyişle mahkemelerin TTK 531’de 
sunulan bu imkânı fiilen tercih etmeyecekleri söylenebilir. 

251  O’neal, Protecting Minority, s. 131. 
252  Ayrıntılı bilgi için bkz. Johnson, s. 375 vd. 
253  Moll, Texas, s. 36; Note, Freezing Out Minority Shareholders, s. 1635. Bu örneklerin bir kısmı, 

İsviçre hukukunda anonim ortaklığın haklı nedenle feshi bahsinde, haklı nedenler arasında 
gösterilmektedir. Örneğin, bir aile ortaklığında çoğunluk gücünü elinde bulunduran pay sahibinin 
bütün yönetim yetkilerini elinde bulundurması, kendisi için yüksek ücretler öngörmesi, buna karşın 
azınlık pay sahiplerinin zararına olacak şekilde kâr payı ödememesi, OR 736 anlamında haklı sebep 
teşkil edecektir. Bürgi, sayılan bu halleri “Aushungern der Minorität” (azınlığın aç 
bırakılması/açlığa terk edilmesi) olarak özetlemektedir (Bürgi, Art. 736, N. 50). 

254  Söz konusu örneklerin özellikle halka kapalı bir anonim şirkette karşımıza çıkması, çıkmaya 
zorlanan pay sahibinin durumunu daha da ağırlaştıracaktır. Bu son hâlde, azınlık pay sahibinin 
payını, halka açık bir şirkette olduğu gibi piyasada satarak şirketten ayrılması imkânı da mümkün 
olamayacağından ya da daha zor olacağından, azınlık pay sahibi ancak hâkim pay sahibinin 
belirlediği pay bedelini kabul ederek şirketten çıkabilecektir [Donahue v. Rodd Electrotype, 367 
Mass. 578 (1975)]. 

255  Bkz. Letsou/Haas, s. 25 vd.; Subramanian, s. 5; Ventoruzzo, Freeze-Outs, s. 84; American 
Jurisprudence, Vol. 19, § 2179. 

256  Karş. Kaya, Çıkarma Hakkı, s. 309. 
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Doktrinde Ventoruzzo, freeze-out’u hâkim pay sahibinin kanundan kaynaklanan 

bir hakkı kullanarak azınlık pay sahiplerinin paylarını satın alıp onları şirketten çıkarması 

ve bunu takiben şirketi borsada işlem görmekten çıkartarak halka kapalı hale getirmesi 

olarak tanımlamaktadır257. Yazar, yapmış olduğu freeze-out tanımını yazmış olduğu 

makale bağlamında sınırlandırmakta ve freeze-out’un bazı hukuk sistemlerinde payları 

borsada işlem görmeyen ya da halka kapalı anonim şirketler için de kabul edilmiş 

olduğundan yola çıkarak, sınırları kesin bir tanımın verilemeyeceğini belirtmektedir. 

Stevelman, freeze-out işlemini halka kapanmanın bir türü olarak görmektedir. 

Yazar freeze-out’u, halka açık bir şirkette hâkim pay sahibi konumunda bulunan gerçek 

ya da tüzel kişinin, halka arz olunan diğer payları satın almak suretiyle sözü edilen şirketi 

halka kapalı hale getirdiği bir işlem olarak tanımlamaktadır258. Yazar freeze-out işleminin 

pay alım teklifi ve bunu takiben yapılacak bir kolaylaştırılmış birleşme işlemi ile birlikte 

(tender offer + short-form merger) ya da doğrudan nakit karşılığı olan olağan birleşme 

işlemi ile birlikte (long-form cash-out merger) yapılabileceğini ifade etmektedir259. 

Böylelikle yazarın freeze-out kavramını yalnızca teknik-hukukî anlamda kullandığı 

anlaşılmaktadır.  

Subramanian’ın verdiği tanıma göre ise freeze-out, halka açık bir şirkette azınlığın 

paylarının nakit ya da hâkim pay sahibinin diğer bir şirkette sahip olduğu payları 

karşılığında alınmak suretiyle azınlığın şirketten çıkarılmasıdır260. Yazar vermiş olduğu 

freeze-out tanımında azınlık pay sahibinin “kanundan kaynaklanan bir hakkın 

kullanılarak çıkarılması” unsuruna yer vermemiştir; ancak yazarın freeze-out ile sadece 

teknik-hukukî anlamda çıkarmayı kastetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira yazarın 

makalesine konu etmiş olduğu freeze-out işlemi, birçok eyaletin şirketler kanunundan 

kaynaklanan birleşme ile gündeme gelen çıkarma (freeze-out/squeeze-out merger veya 

onun bir türü olan cash-out merger) işlemidir261. 

Clark, freeze-out işlemi ile pay sahibinin hukukî statüsünü kaybedeceğini; 

squeeze-out’ta ise yapılan işlemin pay sahibi üzerinde yalnızca zorlayıcı bir etkisinin 

olacağını ancak bunun teknik-hukukî anlamda bir yaptırım olmayacağını 

                                                
257  Ventoruzzo, Freeze-Outs, s. 842. 
258  Stevelman, s. 778. 
259  Stevelman, s. 778, dn. 3. 
260  Subramanian, s. 5. 
261  Bkz. Subramanian, s. 8-9; 17-18. 
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belirtmektedir262. Dolayısıyla yazar, freeze-out kavramını sadece teknik anlamdaki 

çıkarma için kullanmaktadır.  

Öte yandan, bazı yazarların freeze-out’u going private (halka kapanma) kavramı 

ile aynı anlamda kullandıkları görülmektedir263. Bu yazarlar, going private ya da daha 

yaygın adıyla freeze-out işlemini, şirkette kontrolü elinde bulunduran pay sahibinin halka 

arz edilmiş olan payları toplayarak tüm kontrolü ele geçirmesi ve böylece şirketi özel 

mülkiyeti haline getirmesi şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu görüş gereğince hâkim pay 

sahibinin şirketi halka kapatmasının birçok yöntemi olmakla birlikte, bunların hepsinin 

temelinde azınlıkta kalan pay sahiplerinin payları için nakit ya da diğer menkul 

kıymetlerin verilmesi yatmaktadır264. Diğer bir deyişle bu görüş, azınlık pay sahiplerinin 

şirketten çıkarılmasını halka kapanmanın zorunlu bir unsuru olarak görmektedir.  

Burada son olarak, squeeze-out merger ve freeze-out merger kavramlarından da 

söz etmek gerekir. Anılan kavramlar, birleşme yoluyla ortakların şirketten çıkarıldığı 

squeeze-out türünü ifade etmek üzere kullanılmaktadırlar. Belirtmek gerekir ki, Amerikan 

hukukunda dolaylı çıkarma anlamına gelen de facto squeeze-out ve freeze-out 

uygulamaları bir yana, teknik-hukukî anlamda squeeze-out/freeze-out yalnızca birleşme 

hukuku içerisinde düzenlenmiştir. Bunun dışında, Türk hukukunda ya da Avrupa Birliği 

ülkelerinin hukuklarında olduğu gibi şirketler topluluğu hukuku ya da takeover (şirket ele 

geçirmeleri) hukuku ekseninde düzenlenen bir squeeze-out türüne Amerikan hukukunda 

yer verilmemiştir. Hâl böyle olunca, Amerikan hukukunda teknik-hukukî anlamda 

squeeze-out/freeze-out ile kastedilen, squeeze-out merger ya da freeze-out merger’dır.  

2.  Kıta Avrupası  Hukukunda Yerleşmiş  Terim: Squeeze-out   

Kıta Avrupası hukukunda doktrin ve yargı kararlarında sıklıkla tercih edilen 

squeeze-out terimi, Amerikan hukukunda genel olarak bu terime atfedilen “de facto 

çıkarma” anlamından farklı bir anlama bürünmüştür. Amerikan hukukunda squeeze-

out’a verilen geniş anlam, onu Kıta Avrupası hukukundaki aynı ad altında anılan 

düzenlemelerden farklı kılmaktadır; çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Amerikan 

hukukunda squeeze-out kavramı hem teknik anlamda çıkarmayı hem de dolaylı çıkarma 

metodlarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Hâlbuki Kıta Avrupası hukukunda 

squeeze-out kavramı, sadece teknik-hukukî anlamı ile kullanılmaktadır. Bu sistemde 

                                                
262  Clark, s. 499-500. 
263  Bkz. Lipton/Steinberger, § 9.01; DeAngelo/DeAngelo/Rice, s. 367; Borden, s. 988; Krebs, s. 941. 
264  Iselin, s. 782. Benzer yönde, Lipton/Steinberger, § 9.01; Möhrle, s. 14. 
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squeeze-out, kanunda belirlenen miktarda sermaye ve/veya oy çoğunluğuna sahip olan 

hâkim pay sahibi tarafından belirli şartlar altında kullanılabilen; hüküm ve sonuç 

doğurmasıyla birlikte azınlık pay sahibinin şirketle olan ortaklık ilişkisini sonlandıran bir 

hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu sistemde squeeze-out ile kastedilen, 

kuramsal temelinde “hâkimiyet” olgusu bulunan teknik anlamda bir çıkarma hakkıdır.     

Pek tabii Kıta Avrupası hukukunu temsil eden her ülke, müesseseyi ifade etmek 

üzere kendi ana dilinde terimler kullanmaktadır. Örneğin Alman hukukunda squeeze-

out’un bir türünü düzenleyen Aktiengesetz’in (AktG – Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu) 

§ 327a maddesinin başlığı, “Ausschluss von Minderheitsaktionären” (azınlık pay 

sahiplerinin çıkarılması); diğer türünü düzenleyen Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz’in (WpÜG - Menkul Kıymet İktisabı ve Ele Geçirmelere İlişkin Kanun) 

§ 39a maddesinin başlığı ise “Ausschluss der übrigen Aktionär” (kalan/diğer pay 

sahiplerinin çıkarılması) şeklindedir. Burada “kalan/diğer pay sahipleri” ile kastedilen, 

yapılan alenî pay alım teklifine olumlu cevap vermeyip, teklif sonrasında şirkette 

azınlıkta kalan pay sahipleridir. Almanya’daki her iki düzenlemede de kanunî terim 

olarak squeeze-out ifadesi kullanılmamıştır. Ancak her iki kanunun da gerekçesinde 

düzenlenen müessesenin squeeze-out olduğu belirtilmektedir265. Yine squeeze-out’un 

birleşme işlemi ile birlikte kullanılan bir diğer türünü düzenleyen Umwandlungsgesetz’in 

(UmwG – Yapısal Değişikliklere İlişkin Kanun) § 62/5 maddesinde özel bir terim 

benimsenmemekle birlikte, hükmün gerekçesinde müessesenin squeeze-out olduğu ifade 

edilmektedir266. Alman hukuk doktrini ve yargı kararlarında da squeeze-out terimi sıklıkla 

kullanılmaktadır267.  

İsviçre hukukunda squeeze-out ile ilgili ilk düzenlemeye Börsengesetz’in (BEHG 

- Borsa ve Menkul Kıymet Ticareti Kanunu) 33. maddesinde yer verilmiş, daha sonra bu 

hüküm yürürlükten kaldırılarak yerini Finanzmarktinfrastrukturgesetz’in (FinfraG – 

Finansal Piyasaların Altyapısı Hakkında Kanun) 137. maddesine bırakmıştır268. 

İsviçre’de müesseseyi ifade etmek üzere “Kraftloserklärung” terimi kullanılmıştır. 

Hükümden düşürme, iptal etme anlamlarına gelen bu terimin tercih edilmiş olmasının 

nedeni, hükümde öngörülen çıkarma usulü ile alakalıdır. Anılan hüküm gereğince, 

çıkarma hakkı dava yoluyla kullanılmakta; şirketten çıkarılan pay sahiplerinin sahip 

oldukları paylar ise mahkeme tarafından iptal edilmektedir. Bu hüküm dışında İsviçre 

                                                
265  Bkz. BT-Drucksache 14/7034, s. 31; BT-Drucksache 16/1003, s. 21. 
266  Bkz. BT-Drucksache 17/3122, s. 13. 
267  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1 başlığı altında başvurulan literatür. 
268  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3. 
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hukukunda, Fusionsgesetz’in (FusG – Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı 

Devrine İlişkin Kanun) 8. maddesinde birleşme işlemiyle birlikte kullanılabilen squeeze-

out düzenlemesine yer verilmiştir. TTK 141/2’in de mehazını oluşturan bu hükümde özel 

bir terminolojiye yer verilmemekle birlikte, müessesenin “squeeze-out/freeze-out/cash-

out merger” olduğu hem İsviçre doktrininde269 hem de Türk kanun koyucu tarafından 

anılan hükmün gerekçesinde açıklanmıştır270.    

Kıta Avrupası hukukunda teknik-hukukî anlamdaki hâkim pay sahibinin çıkarma 

hakkını karşılamak üzere, zaman zaman right to buy-out (satın alma hakkı) ya da 

compulsory acquisition (zorunlu devralma/satın alma) terimlerinin kullanıldığını 

görmekteyiz. Örneğin, Forum Europaeum’un konzern hukukuna ilişkin öneri metninde271 

çıkarma hakkı için right to buy-out terimine yer verilmiştir. Geçmişte Avrupa Birliği’ne 

üyeliği sebebiyle Kıta Avrupası hukukuyla bir bağı olan İngiliz hukukunda ise 1985 

tarihli Companies Act’te compulsory acquisition terimi kullanılmış (bkz. Section 429); 

2006 tarihli Companies Act’te ise squeeze-out kanunî terim olarak benimsenmiştir (bkz. 

Section 979-982).  
Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu terimler, her hukuk sisteminde aynı anlamda 
kullanılmamaktadır. Bu yüzden yerleşik olan squeeze-out dışındaki diğer terimlerin 
birtakım karışıklıklara yol açması muhtemeldir. Bir örnek vermek gerekirse, Avustralya 
hukukunda (compulsory) buy-out terimi, yapılan pay alım teklifi sonrasında azınlık pay 
sahiplerinin teklif sahibine karşı kullanabilecekleri satma hakkını (satıp çıkma hakkı) 
ifade etmek üzere kullanılmaktadır272. Bu hukuk sisteminde hâkim pay sahibine tanınmış 
olan çıkarma hakkı için ise compulsory acquisition terimi kullanılmaktadır273. 
Dolayısıyla Avustralya hukukundaki (compulsory) buy-out, Kıta Avrupası hukukundaki 
squeeze-out’u değil sell-out’u karşılamaktadır274. Öte yandan compulsory acquisition 
teriminin aynı zamanda kamulaştırma için de kullanıldığını belirtmek gerekir. 

                                                
269  Bkz. Mauerhofer, s. 1; Sanwald, s. 449; Gotschev/Staub, s. 276. 
270  Bkz. TTK 141/2’nin madde gerekçesi. 
271  Forum Europaeum Grubu ve Grubun şirketler topluluğu hukuku ile ilgili önerisi hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, B, b. 
272  Corporations Act 2001, Chapter 6A.1, Division 2-3, 662A vd. 
273  Corporations Act 2001, Chapter 6A.1, Division 1, 661A vd. 
274  Sell-out, Türkçe’ye satma hakkı olarak tercüme edilebilir. Bu hak, Avrupa Birliği’nin 2004/25/EC 

sayılı Alenî Pay Alım Tekliflerine İlişkin Direktif’inde, squeeze-out hakkı ile bağlantılı olarak ve 
onun tam karşıtı olarak düzenlenmiştir. Direktif’in kapsamında satma hakkı, bir alenî pay alım teklifi 
sonucunda teklif sahibinin hedef şirketin oy hakkı ve sermayesinin en az %90’ına sahip olması 
hâlinde, ilk teklifi kabul etmeyen azınlıkta kalan pay sahiplerinin, paylarını âdil bir bedel üzerinden 
teklif sahibine satabilme hakkı olarak tanımlanmıştır (Bkz. md. 16). Şu hâlde, satma hakkı, azınlık 
pay sahiplerinin teklif sonucunda hâkim pay sahibi konumuna gelen kişiye paylarını satıp şirketten 
çıkma haklarını ifade etmektedir. Bu hakkın özünde bir çıkma hakkı olduğu sonucuna, hakkın 
azınlığın sahip olduğu tüm paylar üzerinde kullanılması zorunluluğundan hareketle de ulaşılabilir 
(bkz. II-27.3 sayılı Tebliğ md. 5/5). 
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Terminolojideki bu çeşitliliğin karışıklıklara yol açmaması bakımından biz de 

tezimizde, Kıta Avrupası hukukunda anlamı üzerinde herhangi bir tartışma bulunmayan 

squeeze-out terimini kullanmayı tercih etmekteyiz. Karşılaştırmalı hukuka ilişkin olarak 

yapacağımız açıklamalarda, ilgili yabancı hukukta hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı 

için benimsemiş olan özel bir terim yok ise yine squeeze-out (right) terimi kullanılacaktır.  

3.  Türk Hukukunda İ lgi l i  Düzenlemeler Çerçevesinde 

Kavrama Veri len Anlam ve Kullanı lan Terminoloj i   

Karşılaştırmalı hukuktaki örneklerinde olduğu gibi Türk hukukunda da squeeze-

out, şirket birleşmelerine ilişkin hukuk, şirketler topluluğu hukuku ve şirket ele 

geçirmelerine ilişkin hukuk (takeover hukuku) içerisinde düzenlenmiştir. Kimi ülkelerde 

tek ayaklı olarak yalnızca takeover hukuku içerisinde, kimi ülkelerde ise iki ayaklı olarak 

hem takeover hukuku hem de birleşme hukuku içerisinde düzenlenen squeeze-out, 

ülkemizin de dâhil olduğu az sayıda ülkede her üç alan içerisinde de düzenlenmektedir. 

Bu üç farklı alan arasında bulunan hukukî bağlantıya ve squeeze-out’un hangi amaçla bu 

alanlar içerisinde düzenlendiği konusuna, aşağıda hem tarihçeye hem de hakkın 

düzenlenme amaçlarına ilişkin başlıklar altında yer verilecektir. Bu yüzden, bu başlıkta 

yalnızca müessesenin Türk hukukunda hangi hükümlerde düzenlendiğine, bununla 

bağlantılı olarak kavrama verilen anlama ve kanun koyucunun tercih ettiği terminolojiye 

değineceğiz.     

Türk hukukunda squeeze-out, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda birleşmeye ilişkin hükümler 

arasında 141. maddenin ikinci fıkrasında, şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerde ise 

208. maddede düzenlenen squeeze-out, pay alım teklifleri (ya da diğer bir şekilde 

hâkimiyetin tesis edilmesi) ile bağlantılı olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. 

maddesinde düzenlenmiştir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu hükümlerin tümü 

teknik-hukukî anlamda çıkarmaya ilişkin olup, dolaylı çıkarma metodlarını 

düzenlememektedir. Ortada hâkim pay sahibine tanınmış kanunî bir hak bulunmakta ve 

bu hak gereğince hâkim pay sahibi azınlık pay sahibini belirli şartlar altında şirketten 

çıkarabilmektedir.   

Öğretide bazı yazarlarca, Türk hukukunda saymış olduğumuz hükümler 

arasındaki uygulanma şartlarına ve usule ilişkin farklılıklar nedeniyle bir ayrıma gidildiği 

görülmektedir. Yapılan bu ayrım neticesinde TTK’da öngörülen düzenlemeler squeeze-
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out’a benzer müessese olarak sınıflandırılmakta275, SerPK’daki müessese ise squeeze-out 

olarak nitelendirilmektedir. Kanaatimizce yapılan bu ayrımın pratik bir sonucu 

olmamasının yanı sıra, Ticaret Kanunu’nda düzenlenen iki müessesenin anılan gerekçeler 

ile squeeze-out kavramı dışında bırakmış olması da yerinde değildir. Sözü edilen 

hükümler, hakkın kullanımına ilişkin şartlar ve takip edilecek usul bakımından birtakım 

farklılıklar içerse de hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının farklı görünüm biçimlerini 

düzenlemektedirler. Zira bu düzenlemelerin hepsinin çıkış noktasında “hâkimiyet” 

kavramı yer almakta ve bu olgunun bir sonucu olarak pay sahibine tanınmış olan bir 

çıkarma hakkı bulunmaktadır. Aşağıda bu hakların kullanım şartlarına ilişkin kısımda 

açıklanacağı üzere, hakkı kullanacak olan kişi “hâkim pay sahibi”dir ve sözü edilen 

hâkimiyet nitelikli bir hâkimiyettir. Hâkimiyet olgusu, hakkın kullanılabilmesi için bir 

şart olmakla birlikte, hakkı diğer çıkarma haklarından ayıran önemli bir özelliktir. 

Hükümlerin ortak noktasını oluşturan bir diğer konu ise hakkın muhatabı olan azınlık pay 

sahiplerine ödenmesi gereken “ayrılma/çıkarma akçesi”dir. “Ayrılma/çıkarma akçesi” 

esasında tüm çıkarma düzenlemeleri bakımından ortak olan bir konudur. Burada şirketle 

hukukî bağı koparılan pay sahiplerine, mülkiyet hakları sona erdirildiği için bunun 

karşılığını oluşturmak üzere bir bedel verilmektedir. Çıkarılan pay sahibine ödenecek 

olan çıkarma akçesine ilişkin olarak da aşağıda hakkın kullanılması için gereken şartlar 

başlığı altında ayrıntılı açıklamaya yer verilecektir. Son olarak, bu hakların hukukî 

nitelikleri itibarıyla birer “çıkarma hakkı” olduğunu ifade etmek gerekir. Aşağıda, 

müessesenin hukukî niteliği ile ilgili kısımda bu konuya değinileceğinden, burada 

yalnızca terminolojik olarak hangi ifadenin müessesenin özelliklerine ve hukukî 

niteliğine uygun düştüğünü tartışacağız. Şimdi, terminoloji bakımından kanun 

koyucunun tercihine bakalım:   

Kanun koyucu, teknik ve hukukî anlamda squeeze-out’u ifade etmek üzere farklı 

terimler kullanmaktadır. TTK’nın 208. maddesinde “satın alma hakkı” başlığı altında 

düzenlenen squeeze-out, SerPK’nın 27. maddesinde “ortaklıktan çıkarma hakkı” adı 

altında düzenlenmiştir. TTK 141/2’de düzenlenen ve birleşme işlemi ile birlikte 

kullanılan, uluslararası litetatürde cash-out merger, squeeze-out merger ya da freeze-out 

merger olarak bilinen çıkarma türü için ise kanunî bir terim benimsenmemiş olmakla 

birlikte, doktrinde azınlığı şirketten çıkarmaya yönelik birleşme, nakit karşılığı birleşme, 

                                                
275  Karababa, TTK 141/2 ve TTK 208’de düzenlenen müesseselerin, squeeze-out benzeri olduğunu 

ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, Türk hukukundaki squeeze-out düzenlemesi SerPK 27’deki 
düzenlemeden ibarettir, bkz. Karababa, s. 50, 159 vd. 
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çıkarmalı birleşme, ihraçlı birleşme gibi terimler kullanılmaktadır276. Anılan hükmün 

gerekçesinde ise ortağı çıkararak birleşme terimi benimsenmiştir. 

Biz tezimizde, bütün squeeze-out türlerini kapsayacak şekilde, “hâkim pay 

sahibinin (ortağın) çıkarma hakkı” terimini kullanmayı tercih etmekteyiz. Bu terim, 

kanaatimizce, aynı müeesesenin farklı görünüm biçimlerini ifade etmek üzere kanunda 

kullanılan “satın alma hakkı”, “ortaklıktan çıkarma hakkı” ve hatta gerekçede kullanılan 

“ortağı çıkararak birleşme” terimlerini aynı çatı altında toplamaktadır. Kanunda 

kullanılan terminolojiyi benimsememiş olmamızın çeşitli gerekçeleri bulunmaktadır. Her 

şeyden önce, diğer çıkarma haklarından ayırt edilmesini sağlamak bakımından, hakkın 

hâkim pay sahibine/ortağa ait olduğu vurgusunun yapılması önemlidir. Zira şirketler 

hukuku öğretisinde genel olarak ortağın şirketten çıkarılması, “haklı sebeple çıkarma” 

müessesesini çağrıştırmaktadır. Hâlbuki squeeze-out’un dayanmış olduğu temel felsefe, 

haklı sebeple çıkarma kurumundan farklıdır. Squeeze-out, -kural olarak- haklı sebep 

kavramı üzerine değil, hâkimiyet kavramı üzerine inşa edilmiş bir çıkarma aracıdır. 

Dolayısıyla, ortağın çıkarılmasının özel bir görünüm biçimi olan squeeze-out’un 

hâkimiyet kavramı ile olan bağlantısını vurgulamak maksadıyla, hakkın hâkim pay 

sahibine/ortağa ait olduğunun belirtilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu açıdan 

bakıldığında, sermaye piyasası hukuku mevzuatında kullanılan “ortaklıktan çıkarma 

hakkı” terimini, müessesenin hukukî niteliğini doğru yansıtması bakımından yerinde 

bulmakla beraber, “hâkimiyet” unsurunu terime dâhil etmemiş olması sebebiyle eksik 

bulmaktayız. Zira SerPK 27’de düzenlenen “ortaklıktan çıkarma hakkı”nın, “haklı sebep” 

kuramsal temeline dayalı genel nitelikli bir çıkarma hakkı olmadığı ortadadır. Şu hâlde, 

bu hakkın diğer çıkarma hakları ile ayrıştırılması icap eder. Yine, TTK 141 ve 208’de 

düzenlenen çıkarma hakları bakımından bu vurgunun yapılmadığı görülmektedir.  

Hakkın süjesine yapılması gereken vurgu dışında, benimsenecek olan terimin 

hakkın hukukî niteliği ile ilgili olarak da yanıltıcı olmaması beklenir. Squeeze-out’un, 

TTK’nın 208. maddesinde düzenlenen türü için kanunda kullanılan satın alma hakkı 

terimi, kanaatimizce müessesenin hukukî niteliği ile bağdaşmayan yanıltıcı bir ifadedir. 

Gerekçede bu madde kaleme alınırken Forum Europaeum’un konzern hukukuna ilişkin 

öneri metninden esinlenildiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla, satın alma hakkı terimi, 

kuvvetle muhtemel, sözü edilen öneri metninde geçen right to buy-out teriminin bir 

çevirisidir. Ancak belirtmek gerekir ki müesseseyi ifade etmek üzere sermaye piyasası 

                                                
276  Bkz. Sönmez, s. 12, dn. 47; Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 146g; Pulaşlı, Şerh 

2018, C. I, § 9 N. 36. 
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mevzuatında kullanılan çıkarma hakkı terimi, satın alma hakkına nazaran daha isabetlidir. 

Şöyle ki satın alma hakkı terimi tercih edildiğinde, hakkın hukukî niteliğinin bir alım 

hakkı olduğu ve hâkim pay sahibi ile azınlık pay sahipleri arasında bir satım sözleşmesinin 

kurulmasının gerekli olduğu izlenimi yaratılmış olmaktadır. Gerçekten de TTK 208’de 

kullanılan kanunî terimin yanıltıcı olduğunu, bu maddenin işleyişine ilişkin olarak 

doktrinde ortaya atılan birtakım görüşlerden de anlamaktayız. Bazı yazarlar, TTK 

208’deki hakkın kullanılması ile birlikte, hâkim pay sahibi ile azınlık pay sahipleri 

arasında bir satım sözleşmesi kurulduğunu ve bu sözleşmenin ifa edilmesiyle payların 

hâkim pay sahibine intikal edeceğini; nihayet düzenlemenin başlığının satın alma hakkı 

olmasının da bu işleyişe uygun olduğunu savunmaktadırlar277. Hâlbuki aşağıda hakkın 

hukukî niteliğine ilişkin açıklamalarımızda da ifade edeceğimiz üzere, squeeze-out, atipik 

özellikler göstermesine rağmen bir çıkarma hakkı olup, ilgili ortağın şirketten 

çıkarılmasını ifade etmektedir. Burada, sanıldığının aksine, hakkın kullanılmasıyla 

birlikte taraflar arasında bir satım sözleşmesi kurulmamaktadır. Bu yüzden “çıkarma 

hakkı” teriminin benimsenmesi, kanaatimizce müessesenin hukukî niteliğini de 

yansıtması bakımından daha yerinde bir tercih olacaktır. 

II. Tarihsel Gelişim  

1 .  Amerikan Hukukunda 

A. Pay Sahibinin Baskı Altına Alınmasına İlişkin Squeeze-out 

Uygulamalarının Gelişimi   

Azınlık pay sahibinin teknik olarak şirketten çıkarılmayıp, baskı altına alındığı ve 

şirketten ayrılmaya zorlandığı durumlar, yukarıda da açıkladığımız üzere Amerikan 

hukukunda freeze-out kavramından ziyade genellikle squeeze-out kavramı içinde ele 

alınmaktadır. Dolaylı çıkarma kapsamına giren bu durumların, işin doğası gereği 

herhangi bir kanun hükmü ile belirlenmesine olanak yoktur. Bu bakımdan, hangi 

uygulamaların squeeze-out oluşturduğu, bu vakıaların ispatına ilişkin özellikler ve 

nihayet bu uygulamalardan zarar gören azınlık pay sahiplerinin başvurabilecekleri hukukî 

yollar bugüne dek case law ile şekillenmiştir.     

Amerikan mahkemeleri, tarihsel süreçte squeeze-out’a ilişkin olarak vermiş 

olduğu ilk kararlarda genellikle “şirketin iç işlerine karışmakta ihtiyatlı davranma” 

                                                
277  Tütüncü, s. 17. Bu görüşün değerlendirmesine aşağıda yer verilecektir. Bkz. Beşinci Bölüm, § 10, 

II, 1. 
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yönünde geleneksel bir tutum takınmışlardır278. Hatta bu yaklaşım, birçok mahkemenin 

kararında giderek hâkim pay sahibinin -azınlığın zararına da olsa- kanunî bir çerçeve 

içerisinde kalmak koşulu ile kendi lehine kararlar almakta serbest olduğu düşüncesine 

dönüşmüştür279. Amerikan mahkemelerinin bu yaklaşımında iki temel ilke rol oynamıştır. 

Bunlardan ilki, anonim şirketlerde geçerli olan çoğunluk ilkesi, diğeri ise Amerikan 

hukukunda şirket yöneticilerinin sorumlulukları açısından belirleyici bir ilke olan iş 

adamı kararı kuralıdır (business judgment rule) 280. Bu iki temel ilkenin azınlık üzerinde 

kurulan baskı ile ilgisi ise şu şekilde açıklanabilir:  

Çoğunluk ilkesinin kendilerine verdiği güç ile hareket eden hâkim pay sahipleri, 

azınlığın zararına sebep olacak bazı kararları doğrudan şirket genel kurulunda alabilirler. 

Amerikan hukukunda genel kurulun yetkileri, yönetim kurulu üyelerini seçmek dışında, 

esas olarak şirket sözleşmesini değiştirmek, birleşme kararı almak, önemli nitelikte 

malvarlığını devretmek ve şirketi feshetmek gibi önemli/temel işlemlere (fundamental 

transactions) ilişkindir281. O hâlde, genel kurulun yetkileri bağlamında düşünüldüğünde, 

Amerikan hukukunda genel kurul kararı ile azınlığın şirketten çıkarılması iki şekilde 

mümkün olmaktadır. Bunlardan ilki, birleşme işleminde olduğu gibi, kanundan doğan bir 

hak ile hâkim pay sahibine azınlığı çıkarma imkânının tanınmış olmasıdır. Birleşme 

işlemiyle birlikte kullanılabilen bu hakkın tarihi gelişimine, teknik ve doğrudan çıkarma 

olması itibarıyla bir sonraki başlıkta yer verilecektir. İkincisi ise ratio legis’i ortağın 

şirketten çıkarılması olmayan birtakım hukukî müesseselerin, hâkim pay sahiplerince 

kullanılarak azınlığın şirketten çıkarılması durumudur. Daha önce de ifade edildiği üzere 

bu ihtimalde, hâkim pay sahibine kanunen çıkarma yönünde tanınmış bir hak söz konusu 

değildir. Hâkim pay sahibi, genel kurul kararı gerektiren ve başka bir amaca yönelmiş 

olan bu işlemleri azınlığı çıkarmak amacıyla kullanmaktadır. Yukarıda, dolaylı çıkarma 

başlığı altında kısaca değinmiş olduğumuz sale of assets freeze-out ile dissolution freeze-

out yöntemleri bu kapsamda ele alınmaktadır.  

Bu yöntemler dışında, hâkim pay sahipleri azınlığı şirketten uzaklaştırmaya 

yönelik kararları, kimi zaman üzerinde etkilerinin bulundukları yönetim kurulu eliyle 

aldırmaktadırlar. Hatta, halka kapalı tip şirketlerde yönetici sıfatı genellikle bu pay 

sahiplerine ait olduğundan, kendileri yönetici sıfatıyla bu kararları almaktadırlar. 

Yönetimsel kararlar arasında en sık karşılaşılan squeeze-out örneği, yönetim kurulunun 

                                                
278  O’neal, Protecting Minority, s. 125. 
279  O’neal, Protecting Minority, s. 125.  
280  O’neal, Protecting Minority, s. 125. 
281  Gevurtz, s. 195; Palmiter, s. 128. 
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uzun bir süre kâr dağıtmayarak (witholding of dividents) azınlığı yıldırması ve bunun 

sonucunda azınlık pay sahiplerinin paylarını gerçek değerinin altında satmaya razı 

olmaları durumudur282. Yönetimsel bir karar ile yaratılan bu ve buna benzer squeeze-out 

uygulamaları, azınlık pay sahipleri bakımından daha sakıncalıdır. Zira azınlığın alınan bu 

kararlar neticesinde kendileri üzerinde yaratılan baskıdan kurtulmaları -genel kurul 

kararıyla gerçekleşen squeeze-out’a nazaran- kolay değildir. Bunun temel sebebi, 

Amerikan hukukunda yönetimsel kararlar bakımından geçerli olan business judgement 

kuralıdır. Çünkü birazdan ele alacağımız üzere, bu kural gereğince şirketçe alınan 

yönetimsel kararın azınlık pay sahiplerinin haklarını ihlâl ettiğini ispat yükü azınlık pay 

sahipleri üzerinde olmaktadır.  

Öte yandan, Amerikan mahkemelerinin şirketin iç işlerine karışmakta ihtiyatlı 

davranmasına neden olan çoğunluk ilkesi ve business judgement kuralına rağmen, azınlık 

pay sahiplerinin, kendilerine karşı yöneltilen baskı araçlarına karşı kullanabilecekleri 

birtakım hukukî çareler zaman içinde case law ile yaratılmıştır. Azınlıkça 

başvurulabilecek olan bu hukukî çarelerin ortak özelliği, bunların genellikle, squeeze-out 

sonucunu doğuran işlemin iptali sonucuna yönelmemiş olmalarıdır. Bu hukukî çareler, 

daha ziyade şirketçe yapılan işlemin ayakta tutulması ve azınlığın âdil bir şekilde tazmin 

edilmesi hedefine yönelmişlerdir. Gerçekten de squeeze-out sonucunu doğurmaya 

elverişli işlemlerin önemli bir kısmının temel işlemlerden olduğu düşünüldüğünde, bu 

işlemlerin iptal edilmesinin pratik bir faydasının olmayacağı, bu düşünceden hareketle 

“tazmin etme” yönteminin benimsenmiş olduğu söylenebilir283. İşte bu kapsamda, 

azınlığın uğramış olduğu zararın âdil bir şekilde tazmin edilmesini sağlamak için 

başvurulan ilk yol “appraisal remedy” olarak bilinen hukukî çaredir. Aşağıda teknik-

hukukî çıkarmanın tarihçesinde yer vereceğimiz bu kavram, pay sahipliği sıfatları 

çoğunluk/hâkim pay sahiplerince sona erdirilen azınlık pay sahiplerinin 

başvurabilecekleri bir yol olup, özetle, yapılan işlem neticesinde pay sahipliğinin devamı 

yerine nakit almaya zorlanan azınlık pay sahiplerinin paylarının ekonomik değerinin âdil 

bir şekilde tespit edilmesi amacına hizmet eden bir müessesedir. Bu yol, uygulamada 

birleşme işlemi ile birlikte kullanılan freeze-out/squeeze-out, diğer bir deyişle freeze-

out/squeeze-out merger işleminde başvurulan bir imkân olarak karşımıza çıksa da kimi 

zaman teknik-hukukî anlamda çıkarma olarak kabul edilmeyen squeeze-out işlemleri 

                                                
282  Amerikan hukukunda kâr payının dağıtılıp dağıtılmayacağına karar verilmesi yönetim kurulunun 

yetkisindedir. Bkz. Gevurtz, s. 153; Palmiter, s. 598; Moll, Divident, s. 862. Ayrıca örnek olarak şu 
iki hükme bkz.: MBCA § 6.40; DGCL § 170/(a). 

283  Gevurtz, s. 774; Palmiter, s. 339. 
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bakımından da mahkemelerce uygulanmaktadır. Kısaca, günümüzde azınlığın doğrudan 

ya da dolaylı olarak çıkarıldığı birçok (temel) işlem bakımından “appraisal remedy”nin 

uygulanma kabiliyeti olduğu görülmektedir284. Bunun dışında, azınlık pay sahiplerince en 

sık başvurulanlar hukukî çareler arasında, case law ile şekillenen ve hem yöneticiler hem 

de hâkim pay sahipleri için kabul edilmiş olan özen ve sadakat yükümlülükleri (fiduciary 

duties) yer almaktadır. Bu ikinci yol ise “appraisal remedy”nin azınlık pay sahipleri için 

doğurduğu olumsuzlukları bertaraf ederek285, ek bir imkân olarak azınlık pay sahiplerine 

sunulmuştur. Buradaki amaç yine azınlık pay sahiplerinin tam olarak tazmin 

edilmelerinin sağlanmasıdır. Son olarak, bir diğer hukukî çare ise bazı eyaletlerin 

kanunlarında öngörülen şirketin feshi davası (involuntary/judicial dissolution) ve bu 

davaya ilişkin olarak case law ile geliştirilmiş olan alternatif çözüm yollarıdır.  

“Appraisal remedy”, az önce de ifade edildiği üzere teknik-hukukî çıkarmaya 

ilişkin kısımda, özellikle freeze-out/squeeze-out merger kapsamında ele alınacaktır. 

Dolaylı çıkarma aracı olarak kullanılan squeeze-out uygulamalarında daha sık gündeme 

gelen diğer iki hukukî çareyi ise şimdi ele alalım:    

a) Özen ve sadakat yükümlülükleri (fiduciary duties): Her şeyden önce çoğunluk 

ilkesi, çoğunluğu elinde bulunduran pay sahibinin şirkette istediği her tür kararı 

alabileceği anlamına gelmemektedir. Elbette çoğunluk pay sahibinin karar alma 

sürecinde kendi menfaatini gözetmesi olağandır. Ancak azınlık pay sahiplerinin 

haklarının iyi niyet kurallarına aykırı olarak ihlâl edildiği durumlarda artık çoğunluk 

ilkesi gerekçe gösterilerek alınan kararın geçerli olduğu ileri sürülemeyecektir. Bu 

noktada, Amerikan hukukunda çoğunluk ilkesinin sınırını kesin ve somut bir şekilde 

belirleyen bir hüküm olmamakla birlikte, birçok eyalet mahkemesince kabul edilmiş olan 

yöneticilerin ve hâkim pay sahiplerinin diğer pay sahiplerine karşı sahip oldukları özen 

ve sadakat yükümlülüğü (fiduciary duties)286 ile bu sınır çizilmiş olmaktadır. Diğer bir 

deyişle, özen ve sadakat yükümlülüğünün ihlâl edilmesi hâlinde artık mahkemeler 

şirketin iç işlerine karışmama hususunda tereddüt göstermeyeceklerdir.  

                                                
284  Thompson, Exit, s. 9; Letsou, s. 1150. 
285  “Appraisal remedy”nin azınlık pay sahipleri bakımından kimi zaman cazip bir imkân olmadığı ve 

bu çarenin olumsuz tarafları için bkz. Bainbridge, s. 179-180; Gevurtz, s. 769-770. 
286  Note, Freezing Out Minority Shareholders, s. 1636. Hâkim pay sahibinin sahip olduğu bu 

yükümlülüğün ihlâli bazı kararlarda, hile (fraud), kötü niyet (bad faith), yetersiz görülen ücretler 
(grossly inadequate prices), meşru bir ticarî amacın olmaması (absence of a legitimate business 
purpose) gibi farklı müesseselerle ifade edilebilmektedir. Bkz. age, s. 1637. 
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Sözü edilen yükümlülük sadece şirket yöneticileri için değil, aynı zamanda hâkim 

pay sahipleri bakımından da geçerlidir287. Dolayısıyla, karar ister hâkim pay sahibinin 

kendisi tarafından genel kurulda alınmış olsun, ister onun talimatı ile yönetim kurulunca 

yönetimsel bir karar olarak alınmış olsun, her iki durumda da özen ve sadakat 

yükümlülüğünden söz edilir. Hâkim pay sahibinin bu yükümlülüğü, özellikle halka kapalı 

tip anonim şirketlerde mahkemeler tarafından daha sıkı bir şekilde uygulanmaktadır288. 

Bu tip şirketlerde hâkim pay sahibinin daha kapsamlı bir sadakat yükümlülüğüne sahip 

olduğu, hatta bu yükümlülüğün partnership yapılanmasındakine benzer olduğu çeşitli 

mahkeme kararları ile kabul edilmiştir289.  

Şirkette baskı altına alınan azınlık pay sahiplerinin, hâkim pay sahibinin sadakat 

yükümlülüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle doğrudan dava hakları vardır. Bununla 

kastedilen şudur: Bazı eyaletlerin düzenlemelerinde birazdan bahsedeceğimiz üzere, 

azınlığın baskı altına alınmasının önüne geçilmesi için öngörülmüş olan ya da zamanla 

bu amaca da hizmet etmeye başlamış olan “şirketin feshine” ilişkin (involuntary/judicial 

dissolution) düzenlemeler bulunmaktadır290. Bu düzenlemeler, azınlık pay sahiplerinin 

üstlerinde kurulan baskıdan kurtulmalarında çok önemli bir işleve sahiptir. Ancak bu 

türden düzenlemelere her eyaletin şirketler hukuku kanunlarında yer verilmemiştir. İşte 

bu gerekçe ile, bu eyaletlerde, sadakat yükümlülüğü temelli doğrudan bir dava hakkı 

azınlık pay sahiplerine mahkemelerce tanınmaktadır291.  Sadakat yükümlülüğüne aykırılık 

neticesinde şirket adına açılabilen grup davalarından (derivative suit) farklı olarak, bu 

davalar tek bir pay sahibi tarafından pay sahibinin kendi adına açılabilmektedir292.  

                                                
287  Palmiter, s. 329. 
288  Halka kapalı anonim şirketlerde sadakat ve özen yükümlülüğü için bkz. Moll, Shareholder 

Oppression, s. 760; Moll, Divident, s. 851-852; Palmiter, s. 540; Gevurtz, s. 473. 
289  Bkz. Massachusetts Yüksek Mahkemesinin Wilkes v. Springside Nursing Home, Inc. kararı (370 

Mass. 842), yukarıda dn. 250. Ayrıca bkz. Donahue v. Rodd Electrotype Co. (367 Mass. 578). Her 
iki davada da Yüksek Mahkeme, kapalı tip anonim şirkette hâkim pay sahibinin sadakat 
yükümlülüğünün ölçüsünün daha kapsamlı olduğuna hükmetmiştir. Donahue kararında, “kapalı 
şirketteki pay sahiplerinin birbirlerine karşı göstermekle yükümlü oldukları sadakat 
yükümlülüğünün, tıpkı adî şirket ortaklarının sadakat yükümlülüğü gibi olduğuna” hükmedilmiştir 
(...stockholders in the close corporation owe one another substantially the same fiduciary duty in 
the operation of the enterprise that partners owe to one another...). Bu tutum Wilkes kararında da 
sürdürülmüştür.  Massachusetts Yüksek Mahkemesinin her iki kararda da esasında adî şirketteki 
sadakat yükümlülüğü ölçüsünü uygulamadığı, bu anlamda kullanılan ifadelerin yanıltıcı olduğu 
hususunda bkz. Gevurtz, 480.  Öte yandan, pay sahipleri arasında sadakat yükümlülüğünün olmadığı 
bir örnek için bkz. Texas Yüksek Mahkemesi’nin Ritchie v. Rupe kararı (No:11-0447). Yine 
Delaware Mahkemeleri genel olarak, pay sahiplerinin birbirlerine karşı özel bir sadakat 
yükümlülüklerinin bulunmadığını kabul etmektedir. Bu yönde bkz. Richer, s. 554. 

290  Bu türden düzenlemelere yer veren eyalet kanunlarının listesi için bkz. Thompson, Oppression, s. 
709, dn. 70. 

291  O’neal, Protecting Minority, s. 140; Thompson, Oppression, s. 709. 
292  Thompson, Oppression, s. 709. 
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Özen ve sadakat yükümlülüğü temelli davalarda karşılaşılan en önemli sorun ise 

bu yükümlülüğünün içeriğinin tespitine ilişkindir. Burada hâkim pay sahibi tarafından 

yapılan ve azınlık pay sahiplerinin haklarını zedelediği iddia edilen işlemin özen ve 

sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak yapılıp yapılmadığı noktasında belirleyici tek bir 

kriter bulunmamaktadır. Mahkemeler, yapılan işlemin kimi zaman meşru bir ticarî 

amacının olup olmadığını (legitimate business purpose), kimi zaman da pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açıp açmadığını (equal opportunity rule) araştırmaktadır293. Birçok 

eyalet mahkemesi, alınan kararların azınlık üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığını 

tespit etmek amacıyla farklı yöntemler kullanmaktadır294. İşlemin bütünüyle âdil olması 

yaklaşımı (entire fairness approach) yanında, makul beklentiler yaklaşımı (reasonable 

expectations approach) ya da yukarıda bahsetmiş olduğumuz kapalı tip şirketlerde geçerli 

olan ağırlaştırılmış özen/sadakat yükümlülükleri (enhanced fiduciary duties) başvurulan 

temel üç yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır295.       

Bu davalarda azınlık bakımından güçlük arz eden bir diğer durum ise sadakat 

yükümlülüğünün ihlâl edildiğini ispat yükünün azınlık pay sahipleri üzerinde bırakılmış 

olmasıdır296. Azınlık pay sahibi kural olarak, hâkim pay sahibi tarafından alınan kararın 

kendilerini şirketten ayrılmaya zorlamak amacıyla alındığını ya da hâkim pay sahibinin 

kararda tamamen kendi menfaatlerini gözettiğini ispat etmek zorundadır. Dolayısıyla 

yapılan işlemin meşru bir ticarî amacının bulunmadığını veya eşit işlem ilkesini 

zedelediğini ispat yükü kural olarak azınlık pay sahibindedir. Sadece birkaç eyalet 

mahkemesinin uygulamasında, hâkim pay sahibinin iyi niyet kurallarına ve kendisinden 

beklenen makul derecedeki özen/sadakat yükümlülüğüne uygun hareket ettiğini ispat 

etmesi kendisinden beklenmektedir297.     

Öte yandan, Amerikan mahkemelerinin şirketin iç işlerine karışmakta ihtiyatlı 

davranmaları yaklaşımı, daha ziyade azınlığın yönetim kurulunun alacağı kararlar ile 

                                                
293  Bkz. Gevurtz, s. 480. Örneğin Massachusetts Yüksek Mahkemesi, konusu tam olarak dolaylı 

çıkarma olan Wilkes v. Springside Nursing Home, Inc. kararında yapılan işlemin şirketin yasal 
amaçları ile bağdaştığının hâkim pay sahibince ortaya konulması durumunda, bu pay sahibinin 
sadakat yükümlülüğüne uygun hareket etmiş olacağını kabul etmektedir. Meğer ki azınlık pay 
sahipleri, bu işlem ile elde edilen sonuca kendilerine daha az zarar verecek bir başka yol ile 
ulaşılabileceğini ortaya koymuş olsunlar. Bkz. 370 Mass. 842, s. 851-852. Öte yandan aynı 
mahkeme Donahue v. Rodd Electrotype Co. kararında şirketin, hâkim pay sahibinin paylarını satın 
alıp azınlık pay sahiplerinin paylarını almamasını, böylece bu pay sahiplerine şirketten ayrılma 
imkânının tanınmamasını eşit işlem ilkesine aykırı bulmuştur. 367 Mass. 578, s. 597-598. 

294  Moll, Divident, s. 853. 
295  Bu yaklaşımların içeriğine ilişkin açıklamalara aşağıda, birleşme işlemi ile birlikte yapılan freeze-

out işlemi anlatılırken yer verilecektir, bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 3, B. 
296 Note, Freezing Out Minority Shareholders, s. 1637. 
297  Note, Freezing Out Minority Shareholders, s. 1637. 
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şirketten ayrılmaya zorlanması durumunda baş göstermektedir. Gerçekten de azınlığı 

yıldıran ve şirketten uzaklaştıran kararlar, çoğu kez hâkim pay sahibinin talimatları 

doğrultusunda hareket eden yönetim kurulunun kararları ile alınmaktadır. Azınlık 

aleyhine alınmış olan bu kararlar bakımından da özen ve sadakat yükümlülüğüne uygun 

hareket edilmesi gerektiğine şüphe yoktur. İşte, bu kararlarda özen ve sadakat 

yükümlülüklerine ilişkin ölçü business judgment rule ile belirlenmektedir. Bu kural 

gereğince, şirket yöneticilerinin görevlerini yerine getirirken almış oldukları kararlar 

dolayısıyla “işletmeye ilişkin takdir yetkisi”ne sahip oldukları kabul edilmektedir. 

Böylece yönetim kurulu, yönetim ve temsil faaliyetlerine ilişkin olarak, iyi niyet kuralına 

ve özen/sadakat yükümlülüğüne uygun hareket etmiş olması koşulu ile, sahip olduğu bu 

“takdir yetkisi” çerçevesinde dilediği kararı alabilmektedir. Bu anlamda business 

judgment rule, yöneticilere karşı açılan sorumluluk davalarında bir kalkan işlevi de 

görmektedir. Bu kalkan delinmek isteniyorsa, yönetim kurulu tarafından alınan 

kararların, iyi niyet kuralına aykırı bir biçimde alındığının davayı açan (azınlık) pay 

sahiplerince ispat edilmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi, burada da yönetim kurulu 

üyelerinin almış oldukları kararlarda kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirdikleri 

karine olarak kabul edildiğinden, bunun aksini iddia eden davacının iddiasını ispat etmesi 

gerekmektedir. Bu bakımdan business judgment rule, hem ispat yükününün davayı açan 

pay sahiplerinde olduğunu gösteren usul hukukuna ilişkin bir kural, hem de yöneticilerin 

özen/sadakat yükümlülüğüne ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmaları durumunda 

sorumluluklarının doğacağı anlamına gelen esasa ilişkin bir kural olarak karşımıza 

çıkmaktadır298. Bu kuralı, squeeze-out bakımından değerlendirdiğimizde şu sonuca 

varırız: 

Yönetim kurulunun azınlık pay sahiplerini şirketten uzaklaştırmaya ya da onları 

baskı altına almaya yönelik olarak almış olduğu yönetime ilişkin bir kararın, ilk bakışta 

business judgment rule gereğince şirketin menfaatleri doğrultusunda alındığı kabul edilir. 

Somutlaştıracak olursak, yönetim kurulunun pay sahiplerinden birini şirketten ayrılmaya 

zorlayacak şekilde kâr payı dağıtmama kararı alması durumunda (witholding dividents)299, 

bu kararın karine olarak şirket menfaatlerini gözeterek alındığı düşünülür. Ancak belirli 

pay sahiplerinin menfaatlerini ihlâl eden bu kararın şirketin menfaatlerine hizmet 

etmekten ziyade azınlık pay sahiplerini şirketten uzaklaştırmaya yönelik olduğu iddia 

ediliyorsa, bu iddianın azınlık pay sahiplerince ispatlanması gerekmektedir. Önemle 

                                                
298  Balotti/Hanks, s. 1339; Smith, s. 10; Pinta, s. 935, dn. 10. 
299  Bkz. yukarıda dn. 282. 
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belirtmek gerekir ki azınlık pay sahiplerince squeeze-out iddiasıyla açılmış olan böyle bir 

davada mahkeme, yönetim kurulunun kâr payı dağıtmama kararının ekonomik olarak 

rasyonel olup olmadığını inceleyemeyecektir; diğer bir deyişle mahkeme söz konusu 

kararı “yerindelik denetimine” tâbi tutamayacaktır300. Ancak azınlık pay sahiplerinin, 

yönetim kurulunun hilesini, kötü niyetini ya da kendisi (hâkim pay sahipleri) lehine işlem 

yaptığını ispat etmeleri durumunda davada ikinci aşamaya geçilebilecek ve işlemin 

yukarıda belirtmiş olduğumuz “entire fairness” ya da “reasonable expectations” 

yaklaşımlarına uygun olup olmadığı denetlenebilecektir. İşte bu aşamadan sonra, yapılan 

işlemin bütünüyle âdil/hakkaniyete uygun olduğunu, diğer bir deyişle âdil bir şekilde 

müzakere edildiğini (fair dealing) ve âdil bir fiyat üzerinden yapıldığını (fair price) ya da 

meşru bir ticarî amacının bulunması sebebiyle bu kararın şirket bakımından makul 

olduğunu yahut eşit işlem ilkesine uygun olarak tesis edildiğini yönetim kurulu/hâkim 

pay sahibi ispatlayacaktır301. Diğer bir deyişle, artık bu konuda ispat yükü yönetim 

kurulunda olacaktır.  

b) Sadakat yükümlülüğü temelli doğrudan dava hakkı dışında, azınlığın kendisine 

karşı yöneltilen baskı araçlarına karşı kullanabileceği diğer yol ise şirketin feshi 

davasıdır. Amerikan hukukunda, Kıta Avrupası hukukunda olduğu gibi şirketin feshi iki 

şekilde gerçekleşebilmektedir. İlk yol pay sahiplerinin iradî olarak feshe karar 

vermeleridir. Bu yol Amerikan hukukunda voluntary dissolution olarak 

adlandırılmaktadır. Haklı sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde herhangi bir pay sahibinin 

talebi üzerine mahkeme kararı ile hüküm doğuran feshe ise involuntary/judicial 

dissolution denilmektedir. Bu ikinci fesih türü ise Kıta Avrupası hukukundaki haklı 

sebeple fesih kurumunu karşılamaktadır.  

Birçok eyaletin şirketler hukuku kanunlarında hangi koşulların gerçekleşmesi 

durumunda şirketin feshine mahkeme tarafından karar verileceği düzenlenmektedir. Bu 

durumlar, model şirketler kanunu MBCA’de yer alan fesih düzenlemesine paralel olarak 

eyalet kanunlarında birkaç başlık altında toplanmıştır (Bkz. MBCA § 14.30). Bunlar; 

oyların eşitliği sebebiyle yönetim kurulunun ya da genel kurulun karar alamaması 

(deadlock – pat durumu), şirket malvarlığının azaltılarak şirketin zarara uğratılması ve 

                                                
300  Bu hususta Türk hukukunda bir kaynak için bkz. Kırca, Takdir Yetkisi, s. 88 vd. 
301  Azınlık pay sahiplerinin pay sahipliği haklarına ilişkin olarak alınan ve yönetim kurulu kararlarının, 

yönetim kurulu bakımından neredeyse delinmez bir kalkan olan business judgment ilkesi ile 
korunması eleştirilmektedir. Pay sahipliği haklarının özünü ilgilendiren bu kararların, halka kapalı 
anonim şirketlerde daha sıkı bir denetimi hak ettiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Moll, pay 
sahiplerinin baskı altına alınmasına ilişkin doktrin (shareholder oppression doctrine) adı altında, 
pay sahiplerinin makul beklentilerinin irdelenmesi gerektiğini ifade etmektedir, Moll, Divident, s. 
870. 
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nihayet şirket yöneticilerinin yahut hâkim pay sahiplerinin hukuka aykırı, hileli veya 

azınlık üzerinde baskı yaratan davranışlarda bulunmalarıdır302. İşte bu son durum, tarihsel 

süreçte fesih davasının açılabilmesi için gereken “haklı sebep”lerin eyalet kanunlarında 

giderek çeşitlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Gerçekten de zaman içinde haklı sebep 

yelpazesinin genişlemesiyle birlikte, azınlık üzerinde baskı oluşturulması (oppression) 

nedeni de eyalet kanunlarında bir fesih sebebi olarak yer bulmaya başlamıştır303.  

Mahkemelerin fesih davası çerçevesinde hükmedebilecekleri tedbirler, eyalet 

kanunları ve gelişen içtihat hukuku ile çeşitlilik kazanmıştır. Öyle ki, zaman içinde 

mahkemeler, şirketin feshine hükmetmek yerine azınlık ile hâkim pay sahibi arasındaki 

problemi doğrudan çözmeye yönelik tedbirlere hükmetmişlerdir304. Sözü edilen alternatif 

tedbirler arasında şirketin kâr payı dağıtmasına karar verilmesi, ilgili pay sahiplerine bilgi 

alma haklarının kullandırılması, şirketin mali durumu düzelinceye kadar şirkete bir 

kayyım atanması, mahkemenin birtakım yapısal değişiklik kararlarına hükmetmesi gibi 

birçok tedbir bulunmaktadır305.  

B. Teknik-Hukukî Anlamdaki Çıkarmanın Gelişimi  

Amerikan hukukunda freeze-out işlemleri çok farklı tekniklerle birlikte 

uygulanmaktadır. Bu teknikler temel olarak dört başlık altında toplanabilir. Bunlar; 

                                                
302  Bainbridge, s. 470. 
303  Örneğin bkz. Texas Business Corporation Act Art. 7.05. Azınlık üzerinde baskı yaratılmasını ya da 

bu anlama gelebilecek diğer ifadeleri fesih nedeni olarak sayan eyalet kanunlarının listesi için bkz. 
Thompson, Oppression, s. 709, dn. 70. 

304  Fesih davasının uğradığı bu gelişim esasında Kıta Avrupası hukukunda düzenlenen haklı sebeple 
fesih davasında da görülmektedir. Zira Kıta Avrupası hukukuna dâhil olan bazı ülkelerin 
sistemlerinde kabul edilen “hâkimin fesih yerine duruma uygun düşen alternatif çözümlere 
hükmedebilmesi” yaklaşımı, ya bu ülkelerin yapmış oldukları kanun değişiklikleri ile ya da 
mahkeme içtihatlarının bu yönde gelişmesi ile benimsenmiştir. 

 Örneğin, İsviçre kanun koyucusu 1991 değişikliği ile OR 736’yı değiştirmiş ve mahkemeye fesih 
yerine duruma uygun düşen diğer çözümlere hükmetme yetkisi tanımıştır. Bkz. Habegger, s. 17-18; 
Şahin, s. 82. Benzer yönde bir gelişim Almanya’da limited şirketler hukukunda yaşanmıştır. Alman 
limited şirketler hukukunda haklı sebeple fesih davasını düzenleyen GmbHG § 61 hükmü, 
mahkemenin fesih dışında duruma uygun düşen başka bir çözüme hükmetmesine izin 
vermemektedir. Ancak feshin tek çözüm yolu olarak uygulanmasının doğurabileceği ağır sonuçları 
bertaraf etmek maksadıyla, hükmün uygulanmasında ultima ratio ilkesi uygulanmaktadır. Buna 
göre, feshe ancak daha hafif bir çözüm yolunun bulunmaması hâlinde başvurulabilecektir. Bkz. 
Limpert, Münchener Kommentar GmbHG, § 61 Rn. 9. Fesih davasında GmbHG § 61’in diğer 
çözümlere hükmedilmesine müsaade etmemesi ile bağlantılı olarak “haklı sebeple çıkarma” 
kurumuna ilişkin gelişmeler de yaşanmıştır. Alman Federal Mahkemesi, Türk ve İsviçre 
hukuklarından farklı olarak haklı sebeple çıkarmanın kanunla düzenlenmediği Alman limited 
şirketler hukukunda, çıkarmayı düzenleyen adî şirkete ilişkin BGB § 737 ve kollektif şirkete ilişkin 
HGB §140 hükümlerini kıyasen uygulayarak limited şirket için haklı sebebe dayalı bir çıkarma 
hakkı yaratmıştır. Bkz. BGH, 1.4.1953 - II ZR 235/52 (BGHZ 9, 157). Bu karar ve öncesindeki 
tarihsel gelişim hakkında ayrıntılı bilgi için özellikle bkz. Soufleros, s. 12 vd. 

305  Türk hukukunda mahkemelerin fesih yerine hükmedebileceği alternative tedbirler için bkz. Erdem, 
s 233 vd.; Şahin, s. 522 vd.; Yıldırım, s. 256 vd.; İlbasmış Hızlısoy, s. 272 vd. 
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dissolution (fesih), sale of assets (şirket malvarlığının devri), reverse stock split (payların 

birleştirilmesi) ve merger (birleşme) işlemleridir. Bu tekniklerin hepsi, daha önce 

bahsetmiş olduğumuz, salt azınlık üzerinde baskı yaratılması amacını taşıyan hâkim pay 

sahibinin sistematik davranışlarından farklı olarak, bir kanun hükmüne dayanmaktadır. 

Dolayısıyla burada hâkim pay sahibi, bir kanun hükmünden faydalanarak azınlığı 

şirketten çıkarma yoluna gitmektedir.  

Ancak bu düzenlemeleri de kendi içerisinde ikiye ayırmak mümkündür. Anılan 

düzenlemelerin bir kısmının ratio legis’inde “pay sahiplerinin şirketten çıkarılması” 

amacı bulunmamaktadır. Bu bakımdan söz konusu düzenlemeler, teknik anlamda 

çıkarma düzenlemeleri olarak nitelendirilemez. Örneğin, hâkim pay sahibinin azınlığı 

şirketten çıkarmak amacıyla şirketin feshi kararını alması ve bu kararı takiben tasfiye 

aşamasında azınlık pay sahiplerine nakit, kendisine ise -daha sonra şirketi başka bir tüzel 

kişilik çatısı altında devam ettirebilmesine olanak verecek şekilde- ayın dağıtım yapması 

bu türden bir çıkarma tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönteme “dissolution 

freeze-out” denilmektedir. Söz konusu yöntemle hâkim pay sahibi, tasfiye payı olarak 

kendisine ayırmış olduğu ayınları, yine kendisinin kurmuş olduğu diğer bir şirkete 

sermaye payı olarak koymakta ve bu şirkette faaliyetlerine azınlık pay sahipleri 

olmaksızın devam etmektedir. “Sale of assets freeze-out” denilen diğer bir yöntemde ise 

hâkim pay sahibi, şirketin önemli nitelikteki malvarlığını, kendisinin tek (ya da hâkim) 

pay sahibi olduğu bir diğer şirkete devrederek mevcut şirketin feshini istemektedir306. 

Böylece hâkim pay sahibi, hem önemli nitelikteki malvarlığını devralan diğer şirkette 

faaliyetlerine azınlık pay sahipleri olmadan devam edebilmekte hem de feshi istenen eski 

şirketin aktiflerine dâhil olan nakdî karşılığı bu şirketin tasfiyesi esnasında tasfiye payı 

olarak alabilmektedir.  

Görüldüğü üzere, her iki örnekte de kanunda düzenlenen bir ya da birden fazla 

müesseseden yararlanılarak azınlık pay sahiplerinin halef şirkette pay sahibi olmalarının 

önüne geçilmektedir. Ancak tekrar vurgulamak gerekirse, bu türden teknikler hâkim pay 

sahibi tarafından azınlığın şirketten çıkarılması saikiyle kullanılıyor olsalar da kanun 

koyucunun bu müesseseleri getirmekteki amacı “çıkarma” kurumunu düzenlemek 

değildir. Burada söz konusu olan, yalnızca bu kurumların hâkim pay sahibi tarafından 

çıkarma amacıyla kullanılıyor olmalarıdır. Teknik anlamda çıkarma düzenlemesi 

olmayan ve günümüzde artık pek fazla tercih edilmeyen bu gibi klasik yöntemler, kimi 

zaman mahkemelerce eşit işlem ilkesine aykırı bulunmuşlar ve zamanla uygulanamaz 

                                                
306  Bu yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 1. 
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hale gelmişler307; kimi zaman da birleşme işlemine olan benzerlikleri sebebiyle “de facto 

birleşme” (de facto merger) olarak nitelendirilip, buna ilişkin kuralların uygulanması 

suretiyle azınlık pay sahipleri bakımından daha âdil bir şekilde uygulanmışlardır308.  

Günümüzde Amerikan hukukunda en sık uygulandığı şekliyle freeze-out ise 

birleşme işlemiyle birlikte karşımıza çıkmaktadır. Birçok eyaletin şirketler hukuku 

kanununda birleşme işleminde pay sahiplerine, devrolunan şirketteki payları karşılığında 

yalnızca nakit ya da ortaklık hakkı vermeyen menkul kıymetlerin verilebileceği 

düzenlenmektedir309. Bu düzenlemeler çerçevesinde hâkim pay sahibi, birleşme 

sözleşmesinde azınlık pay sahiplerine (devrolunan şirketteki paylarının karşılığı olarak) 

yalnızca nakit verilmesini kararlaştırabilmekte ve bu pay sahiplerini birleşme 

sonrasındaki yeni yapılanmada şirket dışına itebilmektedir. Söz konusu çıkarma işlemi 

birleşme ile birlikte gündeme geldiği için, işleme freeze-out merger, squeeze-out merger, 

take-out merger ya da birleşme sözleşmesinde pay sahiplerine nakit verileceği 

kararlaştırıldığı için cash-out merger denilmektedir.  

Birleşmede pay sahiplerine yalnızca nakit verilebilmesi imkânını bahşeden söz 

konusu kanun hükümlerinin ratio legis’inin pay sahibinin şirketten çıkarılması olup 

olmadığı ise tartışmaya açıktır. Zira anılan hükümlerin hiçbirinde, nakit verilebilmesi 

imkânının pay sahiplerinin şirketten çıkarılması amacıyla kullanılabileceği yönünde açık 

bir ifadeye yer verilmemiştir310. Ayrıca pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânının ilk 

zamanlarda sadece iradî “ayrılma” talepleriyle, diğer bir deyişle “çıkma”yla birlikte 

anılması ve uygulanması karşısında, söz konusu imkânın pay sahiplerini şirketten 

çıkarmak amacıyla kullanılabilip kullanılamayacağı sorusu uzun zaman mahkemeleri 

meşgul etmiştir.  

Birleşme hukuku içerisinde düzenlenen söz konusu hükümlerin konulmasında 

kanun koyucunun gerçekten pay sahiplerinin çıkarılmasını hesaba katıp katmadığı, diğer 

bir deyişle bu hükümlerin ratio legis’inin pay sahibinin şirketten çıkarılması yönünde 

olup olmadığı sorusunun cevabına geçmeden önce, freeze-out merger’in (squeeze-out 

merger/take-out merger) ortaya çıkış sürecine değinmek gerekir: 

 Birleşme işleminde hâkim pay sahibinin azınlığı şirketten çıkarma hakkının 

ortaya çıkış süreci, bu hakla yakından ilgili olan önemli şirket kararlarına karşı çıkan pay 

sahibinin payının âdil bedelini isteme hakkı, diğer bir deyişle ayrılma hakkının gelişimi 

                                                
307  Clark, s. 501. Mahkemelerin bu türden işlemlere ihtiyatlı yaklaştığı yönünde bkz. s. Gevurtz, 766. 
308  “De facto merger” doktrini ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Gevurtz, s. 699. 
309  Düzenlemelerin içeriği hakkında bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 3, B. 
310  Gevurtz, s. 766. 
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ile paralel seyretmektedir311. Gerçekten her iki hak da 19. yüzyılda Amerikan hukukunda 

geçerli olan ve pay sahiplerine şirkette esaslı bir değişiklik meydana getiren kararları veto 

hakkı tanıyan müktesep haklar teorisinin (vested rights theory)312 etkisini yitirmesi ile 

canlanmıştır. Veto hakkı, önemli yapısal değişiklikler de dâhil olmak üzere tüm esas 

sözleşme değişikliklerinde her bir pay sahibinin değişikliği onay vermesi gerektiği 

anlamına gelmekteydi. Bunun en büyük tehlikesi ise pay sahiplerinden birinin, birleşme 

kararı gibi şirketin ekonomik geleceği bakımından önemli olan bir yapısal değişiklik 

kararını engelleyebilecek olmasıydı. Müktesep haklar teorisinin bu olumsuz etkisi, 

Amerikan hukukunda 19. yüzyılın son çeyreğine kadar gerek esas sözleşme 

değişikliklerinde gerekse önemli miktardaki şirket aktiflerin satışında devam etmiştir. 

Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde bu gibi kararların oybirliği ile alınması kuralı 

mahkemeler tarafından terkedilmeye başlanmış ve çoğunluk kararının yeterli olduğu fikri 

kabul edilmiştir313. Case law ile gelişen bu uygulamayı takiben birçok eyalet, şirketler 

hukuku kanunlarında salt ya da nitelikli çoğunluk ile şirket sözleşmesinin 

değiştirebilmesine izin vermiştir314, 315. Böylece oybirliği esasından vazgeçilmiş olmakla, 

çoğunluk pay sahiplerinin menfaatlerini gözetmek adına ilk adımlar atılmıştır.   

                                                
311  O’neal/Thompson, preface, s. 9. 
312  Fischel, s. 877; Weiss, s. 626; Siegel, s. 86. Amerikan hukukunda müktesep haklar teorisinin ne 

şekilde ortaya çıktığını anlayabilmek için anonim şirket sözleşmelerinin tarihsel süreçte ilk olarak 
nasıl akdedildiklerine bakmak gerekir. ABD’de şirketler hukukuna ilişkin eyalet kanunlarının ilk 
olarak ortaya çıktığı 19. yüzyılın sonlarına kadar anonim şirketler, devletin özel bir tasarrufu ile izin 
verdiği şirket sözleşmelerine dayanmaktaydı. Bir çeşit imtiyaz sözleşmesi olan bu sözleşmeler, 
genellikle demiryolu, köprü ve kanal gibi kamusal bir hizmetin yürütülmesini sağlamak amacıyla 
devlet ile özel girişimciler arasında yapılmaktaydı. Bkz. Wertheimer, s. 664, dn. 11. Böylece hem 
pay sahiplerinin birbirleri arasında hem de devlet ile pay sahipleri arasında, mülkiyet hakkı ve şirket 
sözleşmesinden doğan diğer hakları düzenleyen bir sözleşmeler ağı ortaya çıkmış olmaktaydı. 
Ancak devletin bu hizmetleri adeta bir imtiyaz verirmiş gibi gördürmesi, şirket sözleşmesini tek 
başına değiştirebileceği anlamına gelmiyordu. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın 
ilk maddesi, Federe devletlerin, sözleşmeden doğan borçları ortadan kaldırır nitelikte yasalar 
çıkaramayacaklarını düzenlemektedir. Bu sebeple, önemli yapısal değişiklikler de dâhil olmak üzere 
tüm ana sözleşme değişikliklerinde her bir pay sahibinin değişikliği kabul etmesi gerekiyordu. Diğer 
bir deyişle, herhangi bir pay sahibinin şirket sözleşmesinin değiştirilmesini veto hakkı 
bulunmaktaydı. 

313  Siegel, s. 88; Wertheimer, s. 665. 
314  Delaware Eyaleti’nde 1899 yılında şirketler yasasında yapılan bir değişikle, birleşme kararının 

payların 2/3’üne sahip olan pay sahiplerinin onayıyla alınabileceği düzenlenmiştir. 
Balotti/Finkelstein, Vol. 1, § 9, s. 58. 

315  Esasında eyalet yasalarında çoğunluk ilkesinin kabul edilmesinden önce, uygulamada pay sahibinin 
veto yetkisinin olumsuz etkilerinden kurtulmak için sözleşmelere birtakım hükümler 
konulmaktaydı. Federe devletler, sözleşmelerin tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği ilkesine 
takılmamak için, genellikle şirket sözleşmesine önceden koydukları bir hükümle, sözleşmenin 
devlet tarafından değiştirilebileceğini öngörmekteydiler. Sözleşmenin değiştirilebilmesinin saklı 
tutulması imkânı ile pay sahiplerinin önemli kararları veto etmelerinin önüne geçilmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States), Trustees of Dartmouth 
College v. Woodward kararında eyaletlerin bu tür hükümleri şirket sözleşmelerine koyabileceklerini 
kabul etmiştir (Siegel, s. 86; Wertheimer, s. 664). 
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Müktesep haklar teorisinin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte, buna paralel 

olarak azınlık pay sahiplerinin haklarında da bir iyileştirme olduğunu görmekteyiz. 

Gerçekten de veto hakkının elinden alınması karşılığında, şirketteki yapısal bir 

değişikliğe veya buna benzer önemli bir kararın alınmasına316 karşı çıkan (azınlık) pay 

sahiplerine, değişikliğe uğrayan şirkette devam etmeme imkânı veren payının âdil 

değerinin takdir edilmesini talep etme hakkı (appraisal right) tanınmıştır. Bu hakkın 

tanınması bir anlamda veto hakkı elinden alınan pay sahibi bakımından bir denkleştirme 

anlamına gelmektedir317.   

Bu noktada, Türk hukuku doktrininde kimi yazarlarca “ayrılma hakkı” olarak 

ifade edilen “appraisal right” terimi ile ilgili bir parantez açmak gerekir. Esasında 

“appraisal” kelimesi değer biçme anlamına gelmekte olup, buradaki anlamıyla payın 

değerinin mahkeme kanalıyla âdil olarak belirlenmesi işlemini ifade etmektedir318. Ancak 

belirtmek gerekir ki, payın âdil değerinin takdir edilmesini talep etme hakkı tarihsel 

süreçte ilk olarak pay sahibinin ayrılma talebi ile gündeme gelmiş olsa da söz konusu 

talep hakkı aynı zamanda şirketten çıkarılan pay sahibinin de başvurabileceği bir yol 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira birazdan ifade edeceğimiz üzere, payın âdil değerinin 

talep edilmesine ilişkin bu imkân, günümüzde genellikle hâkim pay sahibinin azınlığı 

şirketten çıkardığı uyuşmazlıklarda gündeme gelmektedir319. Dolayısıyla “appraisal” 

ifadesinin günümüzde yalnızca pay sahibinin şirketten ayrılma hakkına özgülenmiş 

olması kanaatimizce isabetli değildir320. Ancak tarihsel süreçte, âdil değeri talep etme 

hakkının ilk olarak pay sahiplerinin şirketten ayrılma talepleriyle birlikte gün yüzüne 

çıkmış olması ve eyalet kanunlarında “appraisal right” olarak ifade edilen hakkın 

“ayrılma hakkı” için kullanılmış olması sebebiyle, “appraisal” kelimesinin daha ziyade 

ayrılma hakkını çağrıştırdığı görülmektedir.  

Azınlık pay sahipleri için öngörülen ve “appraisal remedy” olarak bilinen payın 

âdil değerinin talep edilmesi imkânı ilk zamanlarda yalnızca ayrılma hakkı ile birlikte 

gündeme gelmiş olmasına rağmen, bu hukukî çarenin Amerikan hukukundaki işlevi 

                                                
316  Belirtmek gerekir ki, sadece birkaç eyalet yasası yapısal değişikliklerin tamamı için pay sahiplerine 

ayrılma hakkını tanırken, yarıdan fazla eyalet de bu hakkı şirket malvarlığının toptan devri halinde 
de tanımaktadır. Birleşme kararında ise tüm eyaletler, pay sahibine bu hakkı tanımaktadır (Siegel, s. 
91-92; Note, Freezing Out Minority Shareholders, s. 1635). 

317  Ayrılma hakkını açıklayan teoriler arasında sayılan “pay sahibinin veto hakkının tazmini teorisi” 
hakkında ayrıntılı bilgi içeren Türkçe bir kaynak için bkz. Özdoğan, s. 10 vd.; Sönmez, s. 26 vd. 

318  Ventoruzzo, s. 854. Karacan ise kavramı, “değerleme isteme hakkı” olarak ifade etmektedir. Bkz. 
Karacan, s. 30. 

319  Thompson, Exit, s. 4, 9; Ventoruzzo, s. 855. 
320  Bkz. aynı yönde Königshausen, s. 47. 
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zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Farklı görüşlerin ortaya çıkmasında, tarihsel süreçte 

özellikle birleşmeye ilişkin kural ve uygulamaların geçirdiği evrimsel sürecin de önemli 

bir payı bulunmaktadır. Zira ayrılma hakkının ortaya çıktığı ilk zamanlarda, birleşme 

işleminde pay sahiplerine nakit verilmesi uygulamasına henüz geçilmemişti321. 1920’li 

yılların ortalarına gelindiğinde çeşitli eyaletlerin322 kanunlarında birleşmede pay 

sahiplerine nakit verilebileceğine ilişkin hükümlere yer verilmeye başlanmışsa da 

1960’lara gelininceye kadar bu hükümler, nakit verilmek yoluyla pay sahiplerinin 

şirketten çıkarılmalarına (cash-out) imkân verecek şekilde yorumlanmamışlardır. Bunun 

doğal bir sonucu olarak, “appraisal” denilen payın âdil değerinin talep edilmesine ilişkin 

hukukî çareye, ilk zamanlarda yalnızca, birleşme işlemine karşı çıkan ve yatırımlarını 

devralan şirkette devam ettirmek istemeyen pay sahipleri başvurabiliyordu. Zira o 

dönemde birleşme sebebiyle pay sahiplerine nakit verilmesi imkânı ya henüz yoktu ya da 

olduğu dönemlerde pay sahibinin çıkarılmasına imkân verecek şekilde kullanılamıyordu.  

Bir kısım yazar, “appraisal”ın her şeyden önce, veto hakkı elinden alınan pay 

sahibinin bu durumunu dengelemek adına getirilmiş bir hukukî imkân (appraisal remedy) 

olduğundan söz etmektedir323. Tarihsel bu bağlantı dışında, bu düzenlemelerin temelinde, 

hiçbir pay sahibinin temel değişikliğe uğrayan bir şirkette pay sahibi olarak kalmaya 

zorlanamayacağı fikrinin olduğu da söylenmektedir. Bu fikre göre, bir yandan şirketin 

esaslı surette değişikliğe uğratılması, diğer yandan ise tüm pay sahiplerine -belki de 

yatırım kararlarıyla bağdaşmayacak şekilde- devralan şirkette yeni paylar teklif edilmesi, 

tüm pay sahiplerinin kabul etmesi gereken bir durum değildir. Şirkete ortak olunurken 

mevcut olan temel yapıda bir değişikliğe gidilmesi, diğer bir deyişle pay sahibinin şirketle 

olan pay sahipliği sürekli ilişkisinin temelinde değişiklik yapılması, yeni temel yapıyı 

kabul etmeyen pay sahipleri için bir ayrılma imkânı doğurmaktadır. Bu imkân 

doğrultusunda söz konusu pay sahipleri, paylarının âdil bir bedel karşılığında iktisap 

edilmesini şirketten talep edebilmekte ve şirkette hapsolmaktan kurtulmaktadırlar. Bu 

anlamda “appraisal remedy”nin amacı, özellikle birleşme gibi bazı temel kararların 

alınmasına muhalefet eden pay sahiplerinin paylarının nakde çevrilmesi (liquidity 

purpose)324 ve böylece şirketten ayrılma imkânın sunulmasıdır. Nihayet diğer bir görüş 

ise “appraisal remedy”nin, esasında ortaya çıktığı zamandan beri çoğunluğu azınlığın 

                                                
321  Bkz. Wertheimer, s. 663. 
322  Bkz. aşağıda dn. 328 ve ilgili metni. 
323  O’neal/Thompson, § 5.29, s. 201; Thompson, Exit, s. 16; Siegel, s. 93; Ventoruzzo, s. 855. 
324  Thompson, Exit, s. 18 vd.; O’neal/Thompson, § 5.29, s. 204; Wertheimer, s. 668. 
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tehditlerinden korumak üzere tasarlandığını kabul etmektedir325. Bu bakış açısına göre, 

appraisal remedy, tarihsel süreçte azınlık pay sahiplerini korumak amacıyla 

öngörülmemiş; bilakis çoğunluğun şirketteki hakimiyetini sağlaması için getirilmiştir. 

Zira şirketten ayrılma hakkının azınlık pay sahiplerine tanınması ile birlikte, çoğunluk 

tarafından gerçekleştirilmek istenen birleşme işleminin azınlık tarafından engellenmesi 

riski de bir ölçüde azaltılmış olmakta, böylece çoğunluğun taşıyacağı risk de aynı ölçüde 

hafifletilmiş olmaktadır326.  

“Appraisal remedy”i, tarihsel ve diğer bağlantılar sebebiyle yalnızca ayrılma 

hakkı çerçevesinde ele alan tüm bu görüşler bir yana, günümüzde bu hukukî çarenin daha 

ziyade freeze-out merger / cash-out merger işlemi ile anıldığı görülmektedir327.  Ancak 

hemen belirtelim, söz konusu hukukî çarenin kullanım amacının geçirmiş olduğu bu 

değişim uzun bir zamana yayılmıştır. Müktesep haklar teorisinin etkisini yitirmesi ile 

bağlantılı olarak, eyaletler ilk olarak 1920’li yılların ortalarından itibaren328 şirketler 

hukuku kanunlarında birtakım değişiklikler yapmış ve birleşme işleminde pay sahibine 

payının nakit karşılığının verilebileceğine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir. Ancak 

1960’lı yıllara gelininceye kadar bu hükümler kapsamında azınlığı şirketten çıkarılması 

fikrine sıcak bakılmamıştır329. 1960’lı yıllarda yaşanan değişime kadar, birleşme 

işleminde pay sahiplerine nakit verilebilmesine imkân tanıyan düzenlemelerin, yalnızca 

yöneticilere yapısal değişiklikleri daha esnek bir şekilde icra edebilme imkânı vermek 

üzere tasarlandıkları kabul edilmekteydi330. Buna göre, birleşmede nakit verilebilmesi 

imkânı sunan düzenlemeler aslında tarafları, birleşmeye benzerliği sebebiyle onun yerine 

uygulamada ikame ettikleri diğer işlemlerin (de facto merger) dezavantajlarından 

kurtarmak için getirilmişti. Gerçekten de birleşmeden hasıl olan ekonomik sonucu 

                                                
325  Manning, Appraisal, s. 229. 
326  Manning, Appraisal, s. 229. 
327  Thompson, Exit, s. 25; O’neal/Thompson, § 5.02, s. 10. Öyle ki, 1980’ler sonrasında açılan davaların 

yüzde onundan azının, appraisal remedy’nin tarihsel süreçteki ilk işlevi, yani ayrılma hakkı ile 
bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Bkz. Thompson, Exit, s. 4, 25-26. 2000’li yıllara gelindiğinde 
ise bu sayının daha da arttığı görülmektedir. Bu artışta, halka açık kalma maliyetlerinin 2002 tarihli 
Sarbanes-Oxley Kanunu ile artmış olmasının da payı vardır. Bu yönde bkz. Subramanian, s. 6. 

328  Gerçekten de birleşme işleminde pay sahiplerine paylarının nakit karşılığının verilebileceğine dair 
ilk düzenleme 1925 tarihinde Florida’da yapılmış, bunu takiben 1931 senesinde Arkansas, 
California ve Ohio kanunlarında benzer düzenlemelere yer verilmiştir. Weiss, s. 632. Öte yandan, 
günümüzde şirketler hukuku düzenlemelerinde en yenilikçi ve esnek kurallara yer verdiği savunulan 
Delaware Eyaleti bu imkâna, short-form merger (kolaylaştırılmış birleşme) kapsamında ancak 1957 
tarihinde, long-form merger (olağan birleşme) kapsamında ise 1967 tarihinde yer vermiştir. Weiss, 
s. 648; Balotti, Elemination of the Minority, s. 65. 

329  1925-1931 yılları arasında yapılan değişikliklerle Florida, Ohio ve California Eyaletlerinin 
kanunlarına giren “cash-out” imkânının, o dönemde pay sahibinin şirketten çıkarılması amacıyla 
öngörülmediği yönündeki görüşler için bkz. Weiss, s. 638-641. 

330  Bu hususta bkz. Weiss, s. 637. 
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gerçekleştirmeye elverişli olan bir diğer işlemin, örneğin şirketin işletmesine dâhil olan 

malvarlığı unsurlarının toptan satışının, birleşme işlemine nazaran birtakım 

dezavantajları bulunmaktadır. Bu iki işlem arasında vergilendirme yönünden birleşme 

lehine önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ancak barındırdığı vergisel avantaja rağmen 

birleşme işleminde takip edilmesi gereken usulün, satım sözleşmesine nazaran daha 

karmaşık olduğu söylenebilir. Özellikle devralan şirketin karmaşık bir sermaye yapısının 

bulunması ve bu şirkette farklı pay türlerinin ihraç edilmiş olması durumunda, pay 

değişiminde birtakım teknik sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Şu hâlde kanun koyucunun, 

birleşmeye benzeyen işlemlerin yaratmış olduğu sakıncaları göz önünde bulundurarak, 

birleşme işlemini daha esnek bir hâle getirmek istediği; bu kapsamda, birleşme işleminde 

pay sahiplerine nakit verilebilmesine imkân veren düzenlemeleri öngördüğü fikri ileri 

sürülmüştür. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde, pay sahiplerine nakit verilebilmesine 

ilişkin düzenlemelerin amacı birleşme işlemini daha esnek bir hâle getirmek olduğuna 

göre, bu düzenlemelerin herhangi bir pay sahibinin şirketten çıkarılmasına hizmet edecek 

şekilde kullanılamayacağı kabul edilmekteydi.   

Sonuç olarak, müktesep haklar teorisinin kalıntıları Amerikan hukukunda 1960’lı 

yılların ortalarına kadar etkisini sürdürmeye devam etmiştir. 1970’li yıllara gelindiğinde 

ise mahkemelerin birleşmede nakit verilebilmesine ilişkin hükümlere ve freeze-out 

işlemlerine bakış açısında bir değişiklik olmuştur. Yukarıdaki açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere bu değişiklik adım adım gelmiştir. İlk önce müktesep hak teorisine 

mutlak bir anlam verilmesinden vazgeçilerek yapısal değişiklik kararlarında salt ya da 

nitelikli çoğunluk esasına geçilmesi, daha sonra da pay sahibine payının nakit karşılığını 

talep etmesine imkân veren ayrılma hakkının tanınması, tarihsel süreç içerisinde freeze-

out’a meşru bir temel kazandırılması öncesinde atılan ilk adımlar olmuştur. Gelinen bu 

noktadan sonra, 1970’li yıllarda düşük seviyelerde seyreden hisse fiyatlarının etkisi, 

eyaletlerin daha esnek şirketler hukuku düzenlemelerine yer vermesi ve eyalet 

mahkemelerin söz konusu düzenlemeleri pay sahibinin çıkarılmasına imkân verecek 

şekilde yorumlamaları ile birlikte hâkim pay sahipleri, şirket birleşmelerini, daha ziyade 

azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarmak amacıyla kullanmak yoluna 

gitmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak; azınlığın sahip olduğu payın âdil değerinin 

belirlenmesini talep etme imkânı (appraisal remedy), artık “ayrılma hakkı” çerçevesinde 

incelenmekten ziyade, pay sahibinin şirketten çıkarılması sorunu ile birlikte ele alınmaya 

başlanmıştır331. Böylece, payın âdil değerini talep etme imkânı, tarihsel süreç içerisinde 

                                                
331  Bkz. Weiss, s. 641 vd.; Thompson, Exit, s. 21 vd. 
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nakit karşılığı birleşmelere (cash-out merger) izin verilmesi ve giderek daha fazla 

başvurulması sebebiyle yeni bir anlam daha kazanmıştır.   

Tüm bu açıklamalardan, birleşmede pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânı 

tanıyan eyalet düzenlemelerinin, ilk olarak ortaya çıktığı zamanlarda birer çıkarma 

düzenlemesi olarak tasavvur edilmedikleri sonucuna ulaşmak mümkündür. Anılan 

düzenlemelerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve ilk ortaya çıktığı dönemde verilmiş 

olan eyalet mahkemeleri kararları göz önünde bulundurulduğunda bu sonuca ulaşmak 

mümkündür. Ancak zaman içerisinde birleşme işleminde pay sahiplerine nakit 

verilebileceğini düzenleyen eyalet kanunlarının sayısında artış meydana gelmiş ve 

birleşme hukukuna ilişkin case law farklı yönde şekillenmiştir. Birçok eyalet mahkemesi, 

birleşme düzenlemelerinde yer alan pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânını, -yapılan 

işlemin herhangi bir meşru ticarî amacının olup olmadığını sorgulamadan- bir çıkarma 

aracı olarak görmüş; giderek bu düzenlemelerin birer çıkarma düzenlemesi olduğunu 

kabul etmiştir. Dolayısıyla mahkemelerin, eyalet kanunlarında yer alan bu türden 

hükümlere yüklediği anlamda bir değişiklik söz konusu olmuştur. İçtihat hukukunun 

geldiği bu noktadan sonra artık hâkim pay sahibinin azınlığı şirketten bu şekilde çıkarıp 

çıkaramayacağı meselesi tartışma konusu olmaktan çıkmış; mesele, şirketten çıkarılan 

azınlığa ödenmesi gereken âdil değerin ne şekilde tesis edileceği ekseninde tartışılmaya 

başlanmıştır.   

C. Şirket Birleşmelerinin Farklı Müesseseler ile Birlikte Kullanılması 

Birleşme işlemi zaman içinde giderek farklı finansman modelleriyle ya da 

müesseselerle birlikte kullanılmaya başlanmış; böylece squeeze-out’un da birbirinden 

farklı tipleri ortaya çıkmıştır332. Sözünü ettiğimiz bu tipler kanunî bir düzenlemeden 

kaynaklanmış olmayıp, uygulamanın birleşme işlemini farklı varyasyonlar ile kullanmış 

olması neticesinde oluşmuştur. Bu açıdan bakıldığında Amerikan hukuku, her bir tip için 

ayrı bir kanunî düzenlemeye yer veren Kıta Avrupası hukukundan ayrılmaktadır. Kıta 

Avrupası hukukunda şirketler topluluğu ya da takeover hukuku içerisinde düzenlenen 

squeeze-out tipleri kanunî bir düzenlemeden kaynaklanmakta iken, Amerikan hukukunda 

bunlara benzeyen tipler yalnızca birleşme işlemi ile diğer müesseselerin birlikte 

kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birleşme işlemine diğer 

hukukî müesseseler ile birlikte başvurulması durumunda farklı tipte bir squeeze-out 

gündeme gelebilmekte; ancak bu özel tipe ilişkin kanunî bir düzenleme söz konusu 

                                                
332  Lipton/Steinberger, § 9.02, [1-3]. 
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olmamaktadır. Anılan tipler Amerikan hukukunda birleşme işlemi temel alınarak 

yaratıldığı için, bu tiplere uygulanacak olan hukuk, esas olarak birleşme hukuku ve ona 

ilişkin case law’dur. Bu çerçevede, her bir squeeze-out tipinde uygulanacak usul de 

birbirinden farklı değildir; zira işlemlerin temelinde birleşme vardır. Ancak kimi zaman, 

birleşmenin birlikte kullanıldığı müessese ya da finansman modelinin türüne göre, azınlık 

pay sahiplerinin korunmasına ilişkin birtakım özel kuralların içtihat hukuku ile 

oluşturulduğu görülmektedir. Özellik arz eden bu kurallara yeri geldiğinde yer 

verilecektir. Sonuç olarak, Kıta Avrupası hukukunda olduğu gibi kanunî düzenlemeler ile 

yaratılmış olan bir tip çeşitliliği söz konusu olmasa da Amerikan hukukunda da uygulama 

ve case law ile ortaya çıkmış benzer bir tip çeşitliliğinden söz edilebilir.  

Bu kapsamda zikredeceğimiz ilk tip, herhangi bir şirketler topluluğu ilişkisi ya da 

alenî pay alım teklifi söz konusu olmadan, yalnızca şirkette hâkimiyeti elinde bulunduran 

belirli bir grup pay sahibinin azınlığı şirketten çıkardığı ve şirketi halka kapalı hâle 

getirdiği tiptir (pure squeeze/freeze-out). Burada squeeze-out’a kaynaklık eden işlem yine 

birleşmedir. Bu tipin, birleşme işleminin de içinde bulunduğu farklı finansman 

modellerinde tercih edildiği görülmektedir. Örneğin, leveraged buyout (LBO) ve bunun 

bir türevi olan management buyout (MBO) finansman modellerinde333 squeeze-out’a sıkça 

başvurulmaktadır334. Bu finansman modellerini kullanarak bir şirketi devralmak isteyen 

pay sahipleri ya da yöneticiler, genellikle sözü edilen şirketi kendilerinin hâkim ortağı 

olduğu bir başka şirketi kullanarak devralmakta ve birleşme hükümlerinin kendilerine 

sunduğu imkândan faydalanarak azınlık pay sahiplerini devralınan şirketten 

çıkarmaktadırlar. Dikkat edilecek olursa, işlem özünde yine bir birleşme işlemi olup, 

değişen yalnızca birleşmede kullanılan finansman modelidir.      

Sık uygulama alanı bulan bir diğer squeeze-out tipi ise iki aşamasından ilkini pay 

alım teklifinin, ikincisini ise birleşmenin oluşturduğu bir model ile karşımıza 

çıkmaktadır. Bu modele iki aşamalı birleşme işlemi (two step merger/back-end merger)335 

denilmektedir. 1990’ların başında ortaya çıkan bu modelde teklif sahibi, devralınmak 

istenen şirkette öncelikle bir alenî pay alım teklifinde bulunmakta; bu teklif neticesinde 

söz konusu şirkette nitelikli bir çoğunluğa ulaşmakta; nihayet pay alım teklifi ile elde 

                                                
333  LBO modeli hakkında bilgi için bkz. Dinç, s. 81 vd.; Gürel, Finansal Destek Verme Yasağı, s. 40 

vd.; Şişmangil, s. 20 vd. 
334  Lipton/Steinberger, § 9.02, [1]. 
335  Belirtmek gerekir ki, meseleyi birleşme açısından inceleyen yazarlar müesseseyi “iki aşamalı 

birleşme” (two-step/tiered mergers) olarak, pay alım teklifleri açısından inceleyen yazarlar ise “iki 
aşamalı teklif” (two step/tiered tender offers) olarak adlandırmaktadır. Bkz. Ventoruzzo, s. 870; 
Lipton/Steinberger, § 9.02, [2]; Prentice, s. 389; Krebs, s. 947; Manavgat, Alenî Pay Alım Teklifi, 
s. 10; Dinç, s. 77. 
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edemediği payları birleşme işlemini kullanarak ve bu işlemde pay sahiplerine nakit 

vermek suretiyle elde etmektedir. Bu işlem zincirinin ilk aşamasında başvurulan pay alım 

teklifinde, payların devri iradî olarak gerçekleşmektedir. Kendilerine teklif yapılan pay 

sahiplerinin teklife olumlu cevap vermeleri zorunlu olmadığından, bu ilk aşamanın 

“çıkarma” olarak nitelendirilmesi söz konusu değildir. Zincirin ikinci aşamasında 

kullanılan birleşme işlemindeki “pay sahiplerinden bir kısmına nakit verilebilmesi” 

imkânı ise azınlık pay sahiplerinin iradesine bağlı olmadığından, burada “çıkarma”dan 

söz edilir. Squeeze-out, ikinci aşamadaki birleşme işlemi ile birlikte gerçekleştiğinden, bu 

tipe “Second-step Squeeze/Freeze-out” denilmektedir.  

Nihayet, şirketler topluluğuna dâhil olan şirketlerin birleşmesi durumunda ortaya 

çıkan bir diğer tipte, hâkim şirket yavru şirketle birleşirken yavru şirketin azınlık pay 

sahipleri şirketten çıkarılmaktadır (parent/subsidiary squeeze/freeze-outs). Azınlık pay 

sahiplerine nakit verilmesi imkânı, hâkimiyetin nitelikli olmadığı durumlarda olağan 

birleşme işlemi (long-form merger) ile, nitelikli hâkimiyet durumunda ise kolaylaştırılmış 

birleşme işlemi (short-form merger) ile gerçekleştirilmektedir336.  

2.  Kıta Avrupası  Hukukunda  

A. Genel Olarak 

Bir üst başlıkta ele aldığımız Amerikan hukukunda teknik-hukukî anlamda 

squeeze-out, tarihsel süreçte birleşme işlemiyle birlikte ortaya çıkmış olup, günümüzde 

hâlen bu işlemle birlikte kullanılmaktadır. Bu hukuk sisteminde tip çeşitliliği birleşme 

işlemi etrafında şekillenmiştir. Kıta Avrupası hukukunda ise squeeze-out’a, birleşme 

hukuku dışında, şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk (takeover hukuku) ve şirketler 

topluluğu hukuku (konzern hukuku) alanlarında da yer verilmiştir. Hatta kimi zaman bazı 

ülke hukuklarında, bu alanlardan tamamen bağımsız, salt hâkimiyet esasına dayalı genel 

nitelikli bir squeeze-out tipinin de düzenlendiği görülmektedir. Dolayısıyla, Kıta 

Avrupası hukukundaki tip çeşitliliği yalnızca birleşme işlemi etrafında şekillenmemiştir.  

Tipe ilişkin bu çeşitliliğin bir sonucu olarak, Kıta Avrupası hukukunda squeeze-

out’un tarihsel gelişiminde farklı evrelerden söz etmek mümkündür. Squeeze-out’un 

düzenlendiği alanlar olan takeover hukuku, konzern hukuku ve birleşme hukukunun 

ortaya çıkış süreçleri her bir evreyi ifade etmektedir. Ancak bu evreler birbirini kronolojik 

bir sıra ile takip etmemektedir. Örneğin, squeeze-out’a ilişkin ilk tartışmaların yapıldığı 

                                                
336  Bu türler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 3, A. 
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takeover hukuku ve konzern hukukuna ilişkin çalışma ve taslak metinler Kıta Avrupası 

hukukunda hemen hemen aynı tarihlerde, 1970-1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. 

Gerçekten de squeeze-out’un bu yıllarda tartışılmaya başlanmasının, Kıta Avrupası 

hukuk sisteminde takeover337 hukukunun da temellerinin yaklaşık olarak aynı tarihlerde 

atılmaya başlanmış olması ile doğrudan bir ilgisi vardır. Şirket ele geçirmelerini 

düzenleyen takeover hukuku, her ne kadar 1960’lı yıllarda İngiltere sayesinde Avrupa 

hukuku düzlemine taşınmış olsa da Kıta Avrupası hukukunda bu tartışmalar ancak 

1980’lerde olgunlaşmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’nin de gündemini uzun bir süre 

meşgul eden takeover meselesi, yaklaşık otuz yıl tartışıldıktan sonra nihayet 2004 

tarihinde 2004/25/EC sayılı Alenî Pay Alım Tekliflerine İlişkin Direktif’in338 kabulü ile 

belirli bir hukukî düzene kavuşturulmuştur. Ancak squeeze-out’un Kıta Avrupası 

hukukunda ortaya çıkış serüvenini yalnızca takeover hukuku ile sınırlı tutmamak gerekir. 

Tarihsel süreçte takeover hukukunun önemli bir yeri bulunsa da müessesenin ortaya 

çıkışında konzern hukukuna ilişkin tartışmaların da göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bu alanda Avrupa Birliği hukukunda yapılan çalışmaların geçmişi de 

1970’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bir alt başlıkta üzerinde duracağımız ve birer taslak 

olmanın ötesine geçememiş bu çalışmaların hemen hemen aynı tarihlerde gündeme 

gelmiş olmasının bir sebebi de konzern hukukunun adeta takeover hukuku ile rekabet 

hâlinde olmasıdır339. Birbiriyle etkileşim hâlinde olan bu iki alanın da merkezinde 

“hâkimiyet” (kontrol) kavramının bulunuyor olması tarihsel süreçte ortaya çıkan bu 

yakınlığın sebebini açıklamaktadır. Öte yandan, “hâkimiyet” (kontrol) kavramı ile ilişkili 

bir diğer alan olan birleşme hukuku ise Avrupa’da daha sonraki yıllarda olgunlaşmaya 

başlamıştır. Bu anlamda, Amerikan hukukunda tarihsel olarak birleşme hukuku içerisinde 

ortaya çıkan ve gelişen squeeze-out’a ilişkin ilk fikirler, Kıta Avrupası hukukunda 

takeover ve konzern hukuku içerisinde yeşermiş; ilk olarak bu alanlarda düzenlenmiş, 

bunu takiben zamanla birleşme hukuku içerisinde de yer bulmuştur. Aşağıda, bu alanların 

Avrupa hukukunda ortaya çıkış süreçlerine ve bu süreçler içinde squeeze-out’un ne 

şekilde düzenlendiğine yer verilecektir.  

Bu süreç içerisinde, Kıta Avrupası şirketler hukukuna yön veren temel ilkelerin 

önemli bir kısmı, Avrupa Birliği çatısı altında olgunlaşıp Birlik hukuku kaynağı hâline 

                                                
337  Bu kavram hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Paslı, s. 99 vd. 
338  Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, C. 
339  Bkz. aşağıda dn. 343 ve 377. 
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geldikten sonra üye devletlerce doğrudan uygulanmakta340 ya da üye devletlerin iç 

hukuklarına aktarılarak uygulanmaktadır. Şirketler hukuku alanında Avrupa Birliği’ne 

verilen düzenleme yetkisi, Birliğin Kurucu Antlaşması’ndan kaynaklanmaktadır341. Öte 

yandan, Avrupa Birliği hukuku dışında Kıta Avrupası şirketler hukukuna yön veren diğer 

kaynaklar da mevcuttur. Genellikle şirketler hukuku uzmanlarının hazırlamış olduğu 

raporlar ya da ilkeler şeklinde karşımıza çıkan bu kaynaklar, ya Avrupa Birliği’nin 

kurumları tarafından yasama sürecinde belirli uzman gruplara hazırlattırılmakta ya da 

Birlik dışında münferit girişimler olarak oluşturulmuş gruplar tarafından 

hazırlanmaktadır. Kural olarak bu kaynakların, -üye devletlerce kabul edilmiş olsalar 

bile- Avrupa Birliği hukukunun önceliği342 karşısında, Birlik hukukunu ihlâl edecek 

şekilde uygulanmaları mümkün değildir. Ancak söz konusu kaynakların, Birlik 

hukukunun oluşmasında yol gösterici bir rol oynadıklarına da şüphe yoktur. Bu bakımdan 

aşağıda squeeze-out’a ilişkin tarihsel çerçeve çizilirken, sadece Avrupa Birliği nezdindeki 

çalışmalar esas alınmayıp, Forum Europaeum grubu gibi diğer münferit çalışma 

gruplarının önerilerine de yer verilmiştir.  

B. Şirketler Topluluğu Hukuku Alanındaki Gelişmeler 

a. Konzern Hukukuna İlişkin 9. Direktif Taslağı  

Avrupa Birliği şirketler hukukunun uyumlaştırılması en zor olan alanları, 

kuşkusuz şirketler topluluğu hukuku ve şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk (takeover 

law) olmuştur. Şirket ele geçirmelerine ilişkin hukukî düzen -geç de olsa- 2004 yılında, 

aşağıda ele alacağımız şirketler hukukuna ilişkin 13. Direktif’in yürürlüğe girmesi ile 

hayat bulmuş olmasına rağmen, şirketler topluluğu hukuku alanında hazırlanmış olan 

Direktif taslakları başarıya ulaşamamış ve yol gösterici metinler olmanın ötesine 

                                                
340  Topluluk hukukunun kaynakları ve doğrudan uygulanabilirliği hakkında bkz. Göçmen, s. 29 ile 50 

vd. 
341  Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma (ABİA) – (Treaty of the Functioning of the European 

Union); kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını Birliğin temel ilkelerden biri olarak 
belirlemiştir. Sermayenin serbest dolaşımına ilişkin olarak, Antlaşma’nın 49 ila 55. maddeleri 
arasında teşebbüs kurma hakkı (right of establishment) düzenlenmiş; 50. maddede ise teşebbüs 
kurma özgürlüğünü tesis etmek üzere Avrupa Birliği Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonuna 
verilmiş olan görevlerin ne şekilde yerine getirileceği düzenlenmiştir. Bu görevler arasında, kurucu 
antlaşmada belirtilen türdeki şirketlerin pay sahiplerinin ve alacaklılarının korunmaları amacını 
taşıyan üye devlet düzenlemelerinin uyumlaştırılması da bulunmaktadır (ABİA 50/g). İşte, squeeze-
out’a ilişkin düzenlemeler söz konusu uyumlaştırmanın bir parçasını oluşturmaktadır. Zira bu 
düzenlemeler, esas itibarıyla (hâkim) pay sahiplerini azınlığın kötü niyetli ve/veya kurumsal 
girişimciliği engellemeye yönelik faaliyetlerinden korumaya yöneliktir. 

342  Ayrıntılı bilgi için bkz. Göçmen, s. 55 vd. 
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geçememişlerdir. Şirketler topluluğunda bağlı şirketlerin özellik arz ettiği durumları konu 

alan birkaç Direktif hükmü dışında343, günümüzde halen şirketler topluluğu hukukunda 

ortak çerçeveyi çizen genel bir Birlik hukuku düzenlemesi bulunmamaktadır.  

Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin uyumlaştırma çalışmaları günümüzde 

sonuçsuz kalmış olsa da Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından 1974 ve 1975 

yıllarında hazırlanmış olan Konzern Hukukuna İlişkin 9. Direktif Taslağı344, squeeze-out’a 

ayrıntılı olarak yer veren ilk Avrupa Topluluğu metinlerinden biri olarak345 tarihteki yerini 

almıştır. İki kısımdan oluşan Direktif Taslağı’nın 1975 yılında tamamlanan ikinci 

kısmının 44. maddesinde squeeze-out’a ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir346.  

Taslağın göze çarpan ilk özelliği, squeeze-out’u düzenleyen 44. maddesinden de 

anlaşılacağı üzere, üye devletlere doğrudan yükümlülükler getiren kazuistik hükümlere 

yer vermiş olmasıdır. Bu anlamda Taslak’taki squeeze-out düzenlemesi, şu an yürürlükte 

                                                
343  Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin genel bir Avrupa Birliği hukuku düzenlemesi bulunmamakla 

birlikte, bu alan çeşitli yönleriyle direktiflere konu olmuştur. Bu düzenlemelerden birisi de anonim 
şirketin kendi paylarını bağlı şirketleri aracılığıyla edindiği hallerde uygulama alanı bulacak olan 
2012/30/EU Direktifi’nin 28. maddesidir (Söz konusu Direktif, sermayenin korunmasına ilişkin 
77/91/EEC sayılı Direktif’i yürürlükten kaldırarak bu Direktif’in yerine geçmiştir). Şirketler 
topluluğu hukukuna ilişkin düzenlemeler içeren diğer bir örnek ise yıllık finansal tablolar ve 
konsolide finansal tablolara ilişkin 2013/34/EU sayılı Direktif’tir. Aynı şekilde, 2004/25/EC sayılı 
Direktif’in 5. maddesinin 6. fıkrasında, dolaylı da olsa şirketler topluluğu hukukuna atıfta 
bulunulduğu kabul edilmektedir. Anılan hükümde, çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğu 
hâllerde, üye devletlerin, pay sahiplerinin daha fazla korunmasını temin etmek üzere ek önlemler 
alabileceği düzenlenmektedir. Sözü edilen ek önlemlere konu olan düzenlemelerin şirketler 
topluluğu hukukuna ilişkin olduğu ve bu hükmün esasında 13. Direktif’in 1996 ve 1997 yıllarındaki 
ilk taslak metninin bir kalıntısı olduğu hususunda bkz. Lutter/Bayer/J. Schmidt, § 30 Rn. 28. Ayrıca 
bkz. Konzernrecht für Europa - Forum Europaeum Konzernrecht, ZGR 1998, s. 683 (İngilizce 
versiyonu için bkz. Corporate Group Law for Europe - Forum Europaeum Corporate Group Law, 
EBOR 2000, s. 165 vd. Burada şu hususu da belirtmekte fayda vardır. Almanya’da çağrıda bulunma 
yükümlülüğüne ilişkin kurallar düzenlenmeden önce bu konu bir hayli tartışma konusu yapılmıştı. 
Çağrıda bulunma yükümlülüğünün düzenlenmesinin gerekli olmadığı fikri, Alman konzern 
hukukunun azınlık pay sahiplerini yeterince koruduğu gerekçesiyle daha ağır basmaktaydı. Bkz. 
Baums, Takeovers, s. 1456. 

344  Vorentwurf einer neunten Richtlinie von 1974 (I. Teil) und 1975 (II. Teil) (Konzernrichtlinie). Taslak 
Direktif hakkında genel bilgi ve Direktif metni için bkz. Lutter, Europäisches Gesellschaftsrecht, 
ZGR Sonderheft 1, 2. Aufl. 1984, s. 47 ile 187 vd. 

345 Esasında şirketler topluluğu hukuku alanındaki çalışmalar daha önceki tarihlere dayanmaktadır. AT 
Komisyonu’nun, Avrupa Şirketi’nin (Societas Europea - S.E.) Statüsüne ilişkin olarak hazırladığı 
1970 tarihli Tüzük Taslağı’nın yedinci bölümü (md. 223 vd.) grup şirketlere ayrılmıştı. Söz konusu 
grup ilişkisinde hâkim ya da bağlı şirketlerden birinin S.E. olması Taslağın bu bölümdeki 
hükümlerinin uygulanması için yeterliydi. Taslağın 228 ve 229. maddelerinde ise hâkim şirketi S.E. 
olan bir topluluk ilişkisinde, bağlı şirketteki gruba dâhil olmayan diğer pay sahiplerinin (outside 
shareholders) paylarının hâkim şirket tarafından satın alınabileceği düzenlenmekteydi. Dolayısıyla 
squeeze-out fikri 9. Direktif Taslağı’ndan önce 1970 tarihli Tüzük Taslağı’nda ortaya çıkmıştı. Bkz. 
Proposal for a Council Regulation embodying a Statute for European Companies, 30.6.1970, 
Bulletin of the European Communities, Supplement 8/70. Bu taslağın bir sonraki versiyonu için bkz. 
Proposal for a Council Regulation on the Statute for European Companies, 10.3.1975, Bulletin of 
the European Communities, Supplement 4/77. 

346  Direktif taslağı ve taslaktaki squeeze-out hükmüne ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Than, s. 416 vd.; 
Schöpper, s. 215 vd. 
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bulunan 2004/25/EC sayılı Direktif’in squeeze-out’a ilişkin 15. maddesinde olduğu gibi 

bazı noktaların düzenlenmesini üye devletlerin takdirine bırakmamış ya da üye devletlere 

seçenekli yollar sunmamıştır347. Taslaktaki düzenlemenin dikkat çeken ikinci özelliği ise 

squeeze-out’un “üstlük-altlık ilişkisine dayanan konzern”348 (Unterordnungskonzern) 

başlığı altında düzenlenmiş olmasıdır. Böylelikle Taslak, çıkarma hakkına yalnızca bir 

hâkim işletme ve buna bağlı olan bir ya da birden fazla anonim şirketin oluşturmuş 

olduğu “üstlük-altlık ilişkisine dayanan konzern” yapılanması içerisinde yer 

vermektedir349.  

Direktif Taslağı’nın squeeze-out için belirlediği esasları şu şekilde sıralayabiliriz:  

- Hâkim işletme350, doğrudan veya dolaylı olarak bağlı şirketin351 paylarının 

%90’ını ya da daha fazlasını edinmiş ise bağlı şirketteki azınlık pay sahiplerinin sahip 

olduğu payların kendisine verilmesini talep edebilecektir (md. 44/1). Hükümde açıklık 

olmamasına rağmen, %90’lık sermaye eşiğine ne şekilde ulaşıldığının bir önemi olmadığı 

kabul edilmektedir352. Dolayısıyla, söz konusu sermaye oranına mevcut konzern 

yapılanması içinde ya da pay alım teklifi sonucunda ulaşılması arasında herhangi bir fark 

gözetilmemiştir.   

- Hâkim işletme, azınlık pay sahiplerinin paylarının uygun bir nakdî bedel ya da 

(hâkim işletme bir şirket ise) bu şirketin payları karşılığında kendisine verilmesini 

isteyebilir (Taslak md. 44/1). Ayrıca, maddenin ilk fıkrasının Taslağın 36. maddesine 

yaptığı yollama gereğince, hâkim işletmenin Avrupa Birliği’ne üye devletlerin birinde 

                                                
347  2004/25/EC sayılı Direktif’te yer alan squeeze-out kuralı, üye devletleri asgarî ortak noktada 

buluşturan çerçeve bir düzenleme sunması itibarıyla çeşitli tenkitlere maruz kalmaktadır. Direktif’in 
üye devletlere sunduğu serbesti nedeniyle esnek bir yapıda olduğu ve bu sebeple gerekli 
uyumlaştırmayı tam olarak sağlayamadığı ileri sürülmektedir. Bu tespiti yapan yazarlar, Direktif’in 
asgarî düzeyde bir uyumlaştırmayı hedeflediğini, ancak üye devletlerin Direktifi uygularken 
birbirinden çok farklı düzenlemelere yer vermeleri nedeniyle istenilen sonuca ulaşılamadığını ifade 
etmektedirler. Bkz. van der Elst/van der Steen, s. 391. 

348  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Yanlı, s. 143. 
349  Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, Alman hukukunda bağlı işletmeler hukuku içerisinde 

düzenlenen squeeze-out hakkının kullanılabilmesi için bu türden bir konzern ilişkisinin bulunmasına 
gerek yoktur. Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 

350  Direktif Taslağı’nın ilk kısmının 1. maddesinde “hâkim işletme” ve “bağlı işletme” kavramlarından 
hareket edilerek hangi hâllerde bu bağlılığın ortaya çıktığından söz edilmiştir. Sözü edilen hâkimiyet 
ilişkisi, doğrudan veya dolaylı olarak bir işletme üzerinde hâkimiyet kurulması esasına 
dayandırılmıştır. Hâkimiyetin varlığının tespiti için, Türk hukukundakine benzer olarak, sermaye 
çoğunluğu, oy hakkı çoğunluğu ve yönetim organında karar alabilecek çoğunluk kriterlerinden 
yararlanılmaktadır. Ancak Türk hukukundan farklı olarak, Direktif Taslağı’nda merkez kavram 
olarak “işletme” kavramından hareket edilmiştir. Bu da Taslağın, Alman hukukundan etkilenmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hususta bkz. aşağıda dn. 553. 

351  Direktif Taslağın ikinci kısmının ilk maddesinde, Taslağın, bağlı şirketin bir anonim şirket olması 
hâlinde uygulama alanı bulacağı düzenlenmekteydi. 

352  Than, s. 416; Moritz, s. 64; Schöpper, s. 218. 
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kurulmuş bir anonim şirket olması durumunda, bağlı şirketten çıkarılacak pay sahibine, 

nakdî bedel ya da şirket payı yerine, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil 

(Wandelschuldverschreibung) ya da borçlanma senedi (Schuldverschreibung) 

verilebilmesi imkânı da tanınmıştır.  

- Hâkim işletmenin, bağlı şirkette birinci fıkrada belirlenen %90’lık pay oranına 

ulaşması durumunda, bağlı şirketi durumdan haberdar etmesi; bunun üzerine bağlı şirket 

yönetim kurulunun da durumu ilgili sicile tescil ve ilân etmesi gerekmektedir (md. 

44/2)353.  

- Hâkim işletmenin bağlı şirketteki azınlık paylarını edinmeye ilişkin (çıkarma) 

talebinin, bağlı şirket genel kurulunda onaylanması gerekmektedir (md. 40). Bu karar, 

genel kuruldaki oyların ¾ çoğunluğu ile alınabilir (md. 41/2). Taslağın squeeze-out’a 

ilişkin 44. maddesinin 41. maddeye yaptığı yollama gereğince, hâkim işletmeye doğrudan 

veya dolaylı olarak ait olan paylardan doğan oy hakları bu oylamada kullanılamaz354. 

Görüldüğü üzere Direktif Taslağı, payların hâkim işletme eline geçebilmesi için özel bir 

usule yer vermiştir. Öncelikle, paylar, ne hâkim işletmenin tek taraflı bir irade beyanı ile 

ne de bir mahkeme kararıyla el değiştirmektedir. Payların geçişi için kural olarak, Alman 

hukukunda olduğu gibi (AktG § 327e)355, bağlı şirket genel kurulunda alınan bir karar ve 

bu kararın ilgili sicile tesciline ihtiyaç vardır. Ancak Direktif Taslağı’nda aranan genel 

kurul kararının fonksiyonu, Alman hukukunda aranan genel kurul kararının sahip olduğu 

fonksiyon ile aynı değildir. Alman hukukundaki mevcut düzenlemede, genel kurulun 

gündemi “payların devri”ne ilişkin olup, bu toplantıda hâkim pay sahibinin oy 

kullanamayacağına ilişkin bir kısıtlama söz konusu değildir356. Yapılan toplantının 

                                                
353  Taslağın 44. maddesinde tescil ve ilândan açıkça söz edilmemektedir. Ancak anılan hükmün atıfta 

bulunduğu 68/151/EEC sayılı AT Direktifi’nin (OJ L 65, 14.3.1968) 3. maddesinde belirtilen usul, 
tescil ve ilândır. Söz konusu Direktif’in, 2009/101/EC sayılı Direktif (OJ L 258, 1.10.2009) ile 
yürürlükten kaldırılmış olduğunu da ayrıca belirtmekte fayda vardır. 

354  Taslağın squeeze-out’a ilişkin 44. maddesi, genel kuruldaki nisap ve oy hakkına ilişkin olarak 41. 
maddeye atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla bu hüküm squeeze-out için de uygulama alanı bulacaktır. 
41. madde ise esasen, genel kuruldaki nisap ve oy hakkı konularını Taslağın 36. maddesinde 
düzenlenen “hâkim işletme tarafından azınlık pay sahiplerine sunulması gereken teklif” (bir 
anlamda ayrılma hakkı) ile bağlantılı olarak düzenlemektedir. Hükme göre, hâkim işletme 
tarafından bağlı şirket pay sahiplerine yapılan teklifin bağlı şirket genel kurulunda yapılan 
oylamasında hâkim işletmeye doğrudan veya dolaylı olarak ait olan paylardan doğan oy hakları 
kullanılamaz (Taslak md. 41/1). Diğer bir deyişle, ayrılma hakkına ilişkin oylamada, yalnızca 
hakkın sahibi olan azınlık pay sahipleri oy kullanalabileceklerdir. Öte yandan, söz konusu karar 
genel kuruldaki oyların ¾ çoğunluğu ile alınabilir (Taslak md. 41/2). 

355  Alman hukukunda squeeze-out için genel kurul kararının fonksiyonu ve yerindeliği konusunda bkz. 
Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, bb. 

356  Hâkim pay sahiplerinin AktG § 327e hükmünde sözü edilen genel kurul kararında oy 
kullanabileceklerine ilişkin olarak bkz. Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 15; 
Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 24. 



 
 

 
   

115 
  

 

gündemini teşkil eden “devir”, teorik olarak “teklifin içeriğini/yüksekliği”ni, diğer bir 

deyişle “çıkarma akçesinin âdil olup olmadığı” hususunu da kapsar. Ancak bu hususların 

oylamaya dâhil olmasının pratik bir anlamı bulunmamaktadır. Zira söz konusu genel 

kurul toplantısında hâkim pay sahibinin de oy hakkı bulunduğundan, bu pay sahibi doğal 

olarak, kendisinin belirlemiş olduğu (bkz. AktG § 327b) çıkarma akçesi aleyhine oy 

kullanmayacaktır. Hâlbuki, Direktif Taslağı’nda aranan genel kurul toplantısında hâkim 

işletmenin oy kullanmasına izin verilmemiştir. Şu hâlde, yapılan genel kurul toplantısının 

“teklifin içeriği/yüksekliği”nin onaylanmasında özel bir anlamı bulunmaktadır. Hâkim 

işletme tarafından sunulan teklifin, bağlı şirket azınlık pay sahiplerinin oylarının ¾’ünce 

onaylanması durumunda teklif kabul edilmiş olur. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, 

söz konusu oylama “çıkarma”nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin değil, yalnızca 

teklifin âdil olup olmadığına ilişkin bir anlam taşır. Diğer bir deyişle, azınlık pay 

sahiplerinin teklifi reddetmesi çıkarmanın gerçekleşmeyeceği anlamına gelmemektedir. 

Burada sadece, söz konusu teklifin “azınlık pay sahiplerinin çoğunluğu”nca357 kabul 

edilmek suretiyle teklifin âdil olduğu hususunda bir karine yaratılmak istenmiştir. Bunun 

yanı sıra, bağlı şirketin yönetim kurulu, hâkim işletmenin azınlık payları için ödemeyi 

teklif ettiği bedelin âdil olup olmadığını denetlenmesi için bir ya da daha çok bağımsız 

uzman görevlendirecektir (md. 38/1).    

- Bağlı şirket genel kurulunun teklifi reddetmesi hâlinde, teklifin içeriği/âdil olup 

olmadığı ile ilgili kararı verecek merci mahkeme olacaktır (md. 42/1). Genel kurulun 

teklifi kabul etmesi hâlinde ise ödenecek pay bedeli ya da pay değişim oranının düşük 

olması sebebiyle, kararın alınmasından itibaren bir ay içinde iptal davası açılabilecektir 

(md. 42/2).   

- Bağlı şirket yönetim kurulu, yapılan teklif mahkeme tarafından kabul edilmiş ise 

kararın alınmasından itibaren bir ay, genel kurul tarafından onaylanmış ise kararın 

alındığı tarihten iki ay içinde, azınlık payları için ödenen nakdî bedeli ya da değişim 

oranını tescil eder (md. 43/1). Yapılan bu tescil ile birlikte paylar kanun gereği358 hâkim 

işletmeye geçer (md. 44/1).  

                                                
357  “Majority of minority” kriteri, Amerikan hukukunda çıkarma için belirlenen bedelin âdil olduğu 

hususunda kullanılan kriterlerden biridir. 
358  9. Direktif Taslağı md. 44/1/c.3: “Mit der Offenlegung des Abfindungsangebots gemäß Artikel 43 

Absatz 1 a) gehen die Aktien der freien Aktionäre von Rechts wegen auf das herrschende 
Konzernunternehmen über.” 
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Şirketler topluluğu hukuku alanında başarıya ulaşmamış bir diğer resmi metin de 

Avrupa Topluluğu Komisyonu’nun 1984 tarihli 9. Direktif Taslağı’dır359. Taslak Direktif, 

çıkarma hakkı için iki farklı usul öngörmektedir:  

a) Bunlardan ilki, Taslağın 33. maddesinde düzenlenen ve ilgililer arasında 

herhangi bir hâkimiyet sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda uygulanacak olan usuldür. 

Buna göre, eğer bir işletme, doğrudan veya dolaylı olarak bir (anonim) şirketin 

sermayesinin %90’ını elde ederse, söz konusu bağlı şirketin yönetim kuruluna konzern 

ilişkisi kurulması sonucunu doğuracak tek taraflı bir irade beyanında bulunabilir. Bu 

beyan, bağlı şirket ile konzern ilişkisi kurulduktan sonra hâlen ortaklıkta pay sahipliği 

sıfatı bulunan diğer (azınlık) pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları teklifini de içerir. 

Söz konusu teklifi içeren irade beyanının, bağlı ortaklık tarafından ilgili sicile tescil ve 

ilân edilmesi ile birlikte (68/151/EEC), azınlık payları kanun gereği hâkim işletmeye 

geçmektedir.  

b) Öte yandan 1984 tarihli 9. Direktif Taslağı, ilk Taslaktan farklı olarak, 

hâkimiyet sözleşmesinin bulunduğu durumlara özgü olarak, çıkarma hakkının usulünü 

ayrıca belirleme yoluna gitmiştir (md. 36). Buna göre, hâkimiyet sözleşmesinin 

bulunması ve hâkim işletmenin bağlı ortaklığın sermayesinin %90’ını ya da daha fazlasını 

elde etmesi durumunda, çıkarma hakkı ancak hâkimiyet sözleşmesinin tescil ve ilânından 

belirli bir süre (duruma göre 1 ya da 3 ay) geçtikten sonra kullanılabilir (bkz. Direktif 

Taslağı md. 36, 23/1-2, 20). Bunun dışında, çıkarılan pay sahibine ödenecek bedelin ne 

olacağı konusunda da hâkimiyet sözleşmesi kısmındaki kurallara atıfta bulunulmuştur 

(md. 15, 22).   

b. Forum Europaeum’un Konzern Hukukuna İlişkin Önerisi   

Şirketler topluluğu hukukunun uyumlaştırılması için yapılan önemli 

çalışmalardan biri de, şirketler hukuku uzmanlarının oluşturduğu Forum Europeaum 

grubunun 1998 yılında “Avrupa için Şirketler Topluluğu Hukuku” (Corporate Group 

                                                
359  Vorentwurf einer neunten Richtlinie von 1984. Taslak Direktif hakkında genel bilgi ve Direktif 

metni için bkz. Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, ZGR Sonderheft 1, 4. Aufl. 1996, s. 239 
vd. Bu Taslak, 1974/75 tarihli Taslaktan farklı olarak konzernleri, Alman hukukunda benimsendiği 
gibi, sözleşmesel (Vertragskonzern) ve fiilî (faktischer Konzern) konzern ayrımı üzerine inşa 
etmektedir. 1974/75 tarihli Direktif Taslağı ise konzerni, organik bir oluşum (organische 
Konzernverfassung) olarak ele almakta ve sözleşmesel ya da fiilî konzern arasında -bağlı şirketin 
grup dışı pay sahiplerinin korunması bakımından- bir ayrım gözetmemektedir. Hâkim işletme ile 
bağlı şirketler arasındaki bu organik bağın oluşması ise “ortak sevk ve idare” ya da “tek elden 
yönetim” (einheitliche Leitung) kavramına atıfta bulunularak açıklanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, s. 239 vd., Lutter, Europäisches Gesellschaftsrecht, 
s. 48; Emmerich/Habersack, § 311, Rn. 3; Schubel, s. 27. 
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Law for Europe, Konzernrecht für Europa) adı altında hazırladığı rapordur360. Söz konusu 

metin, 1974/75 ve 1984 yıllarında yayınlanmış olan Direktif taslaklarının yenilenmiş bir 

hâli olmadığı gibi361; bu taslakların aksine sistematik bir normatif kurallar bütününden de 

oluşmamaktadır. Grubun hedefi, şirketler topluluğu hukukunun ana konularına temas 

etmek ve bu alanlardaki sorunlara belirli öneriler getirmek olmuştur.  

  Grubun üzerinde durduğu ana konu başlıklarından birisi de, raporun yedinci 

başlığında yer alan, azınlık pay sahiplerinin paylarının satın alınarak ortaklıktan 

çıkarılması (exclusion by buy-out) meselesidir362. Grup, squeeze-out, freeze-out ve buy-

out terimlerini eş anlamda kullanmakla beraber, buy-out terimini yer yer ortak terim 

olarak kullanmaktadır363. Buy-out teriminin hangi gerekçe ile benimsendiğine metinde 

işaret edilmemişse de, bu terimin kullanılmasının, çıkarma hakkı ve çağrıda bulunma 

yükümlülüğü arasındaki ilişki ile doğrudan bir ilgisi olduğu düşünülmektedir. Gerçekten 

de Grubun önerisinde çıkarma hakkı, öncelikli olarak yönetim kontrolünü ele geçiren pay 

sahibi için öngörülen çağrıda bulunma yükümlülüğü kapsamında tartışılmaktadır. Buna 

göre, halka açık bir şirketin kontrolünü ele geçirmeye yetecek oranda pay iktisap eden 

kişiler, nasıl ki zorunlu çağrı hükümleri ile azınlık pay sahiplerine ait payları satın almak 

üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü altına sokulmuşlarsa364, aynı şekilde bu çağrı 

sonrasında nitelikli bir hâkimiyet oranına ulaşan bu pay sahiplerine yapmış oldukları 

teklife olumsuz yanıt veren azınlık pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkının tanınması 

gerekmektedir365. Çağrıda bulunma yükümlülüğü ile (nitelikli) hâkim pay sahibi 

konumuna zorunlu olarak itilen pay sahibine, şirkette tek pay sahibi olma hakkının 

tanınması gerektiği düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, buy-out teriminin özellikle 

seçilmiş olduğu söylenebilir; çünkü çıkarma hakkının tanınmasına gerekçe olarak 

gösterilen zorunlu çağrı bir satın alma yükümlülüğünü içermektedir. Kanaatimizce, satın 

                                                
360  Bkz. dn. 343. 
361  Ayrıca, her iki Direktif Taslağı’nda da hissedilen Alman doktrininin baskın etkisinin aksine, Forum 

Europaeum grubunun hazırladığı raporda Fransız ve İngiliz doktrinlerinin de büyük etkisi olmuştur, 
Grundmann, s. 631. 

362  Corporate Group Law for Europe, s. 225 vd. 
363  6102 sayılı TTK’nın 208. maddesinde düzenlenen çıkarma hakkı için kullanılan “satın alma hakkı” 

kanunî terimi, “buy-out” ifadesini karşılamak üzere benimsenmiştir. Maddenin gerekçesinde de söz 
konusu hükmün, Forum Europeaum’un önerisinden esinlenilerek kaleme alındığı ifade 
edilmektedir. 

364  Çağrıda bulunma yükümlülüğünün tanımı için bkz. Kolcuoğlu, s. 7. 
365  Corporate Group Law for Europe, s. 225; 230. Squeeze-out ile zorunlu çağrı arasındaki bağlantıya 

Alman yasa koyucu tarafından, “Alenî Teklif ile Menkul Kıymet İktisabının ve Ele Geçirmelerin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un (Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb 
von Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen) gerekçesinde de değinilmiştir. Bkz. BT-
Drucksache 14/7034, s. 32.  Ayrıca bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 11. 
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alma yükümlülüğü karşılığında çağrıda bulunan ve hâkimiyeti sağlayan kişiye tanınacak 

olan çıkarma hakkının right to buy-out (satın alma hakkı) olarak ifade edilmesinin bu 

anlamda kendi içinde tutarlı olduğu iddia edilebilirse de, yukarıda terminolojiye ilişkin 

yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kullanılan bu terimin yerinde olmadığı 

düşünülmektedir. Ayrıca, Forum Europeaum grubunun öneri metninde de tam anlamıyla 

bir terim birliğinin sağlandığından söz edilemez; zira metnin bir diğer başlığında çıkarma 

hakkı için “right of exclusion” terimi kullanılmıştır366.  

Öte yandan Grup, squeeze-out’un çağrıda bulunma yükümlülüğü kapsamı dışında 

düzenlenmesi fikrini de desteklemektedir367. Buna göre, yalnızca belirli bir sermaye/oy 

çoğunluğuna sahip olan hâkim pay sahibine de önceden çağrıda bulunması şartına tâbi 

tutulmaksızın çıkarma hakkı tanınmalıdır. Belirtmek gerekir ki, bu öneriye daha sonraları, 

2002 tarihinde “Winter Grubu” olarak da bilinen Yüksek Düzeyli Şirketler Hukuku 

Uzmanları Grubu’nun (High Level Group of Company Law Experts) hazırladığı raporda 

da yer verilmiştir368.   

Bunun dışında öneri metninde, çıkarma hakkının uygulama alanına ilişkin iki 

öneriye yer verilmiştir. Bunlardan ilki, çıkarma hakkının tüm sermaye şirketlerinde 

tanınması gerektiğine ilişkindir369. Bunun nedeni, az ya da çok birbirine benzeyen 

sermaye şirketleri arasında gerekçesi muğlak bir ayrım yaratmamaktır. Bu tespitin 

yerindeliğine, ileride çıkarma hakkının hangi şirketlerde kullanılabileceği konusu ele 

alınırken yer verilecektir370. Ancak şimdilik şu kadarını söyleyelim ki, bu fikrin 

günümüzde Türk hukukunda ve Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmında benimsendiği, 

Almanya’nın da dâhil olduğu diğer bir kısım Avrupa Birliği ülkesinde ise limited şirketin 

çeşitli gerekçelerle squeeze-out düzenlemelerinin kapsamına dâhil edilmediği 

görülmektedir.  

Squeeze-out’un hangi şirket tipinde uygulama alanı bulması gerektiğine ilişkin 

olarak Grubun yaptığı diğer öneri ise hakkın sadece payları borsada işlem gören şirket 

tipi ile sınırlı tutulmaması yönünde olmuştur. Ancak Grup bu konuda kesin bir görüş 

ortaya koymayıp, konunun tartışmaya açık olduğunun altını çizmektedir371.         

                                                
366  Corporate Group Law for Europe, s. 230. 
367  Corporate Group Law for Europe, s. 230. 
368  Bkz. dn. 388 ve bağlı olduğu metin. 
369  Corporate Group Law for Europe, s. 231. 
370  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, II, 1, A; § 8, II. 
371  Corporate Group Law for Europe, s. 231. 
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Son olarak, Grubun hazırladığı öneri metninde çıkarma hakkının kullanılabilmesi 

için %90 ila %95 arasında bir eşiğin uygun olacağından bahsedilmiş; ancak bu oranın 

sermaye çoğunluğunu mu, oy çoğunluğunu mu yoksa her ikisini de mi ifade ettiği hususu 

cevapsız bırakılmıştır372.   

c. European Model Company Act (EMCA) Grubunun Önerisi  

European Model Company Act (Avrupa Model Şirketler Kanunu)373 Grubu, 

Avrupa Birliği’ne üye devletlerin şirketler hukuku akademisyenlerinin, üye devletlerden 

ve Avrupa Birliği Komisyonundan bağımsız olarak 2007 senesinde oluşturmuş oldukları 

bir çalışma grubudur. Grubun amacı, tüm üye devletlerin bütün olarak ya da kısmen 

iktibas edebilecekleri bir model anonim şirketler kanunu hazırlamaktır. Böylece Avrupa 

Birliği hukuku düzleminde, tüzükler, direktifler ve tavsiye kararları ile sağlanan 

uyumlaştırmanın bir adım ötesine geçileceği ifade edilmektedir. Grubun hazırlayacağı 

model şirketler kanunu, herhangi bir bağlayıcılığı olmaması itibarıyla Amerikan Barolar 

Birliği’nin hazırlamış olduğu “Model Business Corporation Act” (MBCA)’i 

anımsatmaktadır. ABD’de birçok eyaletin şirketler hukuku kanunlarını hazırlarken 

MBCA’i takip ettikleri düşünüldüğünde, buradaki ana fikrin de Avrupa Birliğine üye 

devletlerin, şirketler hukuku düzenlemelerinde hazırlanan bu model kanunu esas almaları 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Grup, çalışmalarını 2017 yılında tamamlamış ve Model Kanun’un ilk versiyonunu 

yayınlamıştır. Model Kanun, squeeze-out’u iki farklı kısımda düzenlemiştir. Bunlardan 

ilki, Kanun’un “genel kurul ve azınlığın korunması” başlıklı 11. kısmında, diğeri ise 

şirketler topluluğu hukukuna ayrılmış olan 15. kısımda düzenlenmiştir. Model Kanun’un 

11. kısmının 34. maddesinde düzenlenen squeeze-out türü, genel nitelikli bir çıkarma 

hakkı olup, esas düzenlemeyi oluşturmaktadır. 15. kısımda yer verilen squeeze-out 

düzenlemesi ise hakkın grup şirketlerde de kullanılabileceğini hatırlatmaktan öteye 

geçmeyip, içerik itibarıyla 11. kısımdaki hükme atıfta bulunmaktadır.   

Model Kanun’un 11. kısmının 34. maddesi squeeze-out’a ilişkin olarak, hakkın 

hangi şirket türünde, kim tarafından ve ne şekilde kullanılacağını ve azınlık pay 

sahiplerine ödenecek âdil değeri düzenlemektedir. Kanun, squeeze-out’u sermaye 

şirketleri için tasarlanmıştır (bkz. Section 11.34 ve 1.03). Bir sermaye şirketinde sermaye 

                                                
372  Corporate Group Law for Europe, s. 231; 262. 
373  Metnin 2017 tarihli ilk basısı için bkz. http://law.au.dk/en/research/projects/european-model-

company-act-emca/ 
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ve oy haklarının %90’ına sahip olan herhangi bir pay sahibi, şirketteki diğer pay 

sahiplerinin paylarının bedelini verip bu payları geri alabilmektedir (redeem). Bunun 

gerçekleşmesi için, azınlık pay sahiplerine paylarını devretmeleri hususunda, genel kurul 

toplantılarına davet usulü çerçevesinde dört hafta öncesinden bir bildirimde bulunulması 

gerekmektedir. Hükmün ikinci fıkrasında ise çıkarma bedelinin nasıl tespit edilmesi 

gerektiği düzenlenmektedir. Hükme göre, azınlık pay sahiplerine gönderilecek olan 

bildirimde, payların geri alımına ilişkin şartların ve geri alımda ödenecek bedelin 

belirlenmesinde esas alınan ilkelerin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu bildirimde, 

geri alınacak payların bedeli konusunda bir anlaşma sağlanamaması durumunda, paylar 

için ödenecek bedelin şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesince atanacak bir 

bilirkişi tarafından belirleneceği hususunun da yer alması gerekmektedir. Tüm bunların 

yanında, Model Kanun, âdil değer konusunda bir alt başlıkta inceleyeceğimiz alenî pay 

alım tekliflerini de dikkate alarak bir düzenleme yapma yoluna gitmiştir. Buna göre, 

hakkın kullanılması için gereken hâkimiyet oranı alenî bir pay alım teklifi yapılarak elde 

edilmişse, âdil değer, pay alım teklifine uygulanacak kurallara göre belirlenecektir. 

Ancak azınlık pay sahipleri, âdil değerin belirlenmesine ilişkin olarak bir uzmandan görüş 

alınması hususunda talepte bulunmuşlar ise bu kural uygulanmayacaktır. Görüldüğü 

üzere Grup, alenî pay alım teklifleri söz konusu olduğunda, âdil değerin tespiti konusunu 

pay alım tekliflerine ilişkin mevzuat hükümlerine bırakmış durumdadır. Aşağıdaki 

başlıkta ele alacağımız üzere, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde pay alım tekliflerini 

doğrudan düzenleyen bir Direktif bulunmakta ve bu Direktif squeeze-out’ta pay 

sahiplerine ödenecek âdil değer konusunda bir karine getirmektedir. Kısaca belirtmek 

gerekirse bu karine, squeeze-out öncesinde gerçekleştirilen pay alım teklifi aşamasında 

teklifi kabul etmiş olan pay sahiplerine ödenen pay bedelinin, squeeze-out aşamasında da 

âdil değeri oluşturacağını kabul etmektedir. Aksi ispat edilebilir olup olmadığı oldukça 

tartışmalı olan bu karine bakımından Model Kanun’un benimsemiş olduğu fikir, 

karinenin aksinin ispat edilebilir olduğu yönündedir. Zira alenî pay alım tekliflerine 

ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanması, ancak azınlık pay sahiplerinden herhangi 

birinin bağımsız bir uzman görüşü talep etmemiş olması hâlinde söz konusu olacaktır.    

İskandinav hukukundan izler taşıyan Model Kanun, sadece şirketler topluluğu 

hukuku içerisinde bir düzenleme yapma yoluna gitmeyip, genel bir squeeze-out hakkına 

da yer vermiştir. Hükümlerin gerekçesinde, squeeze-out’un tam hâkimiyete (tam 

bütünleşmeye) dayalı şirket topluluklarının kurulmasını kolaylaştırdığı açıklanmış olsa 
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da şirketler topluluğu dışındaki diğer durumlarda da hakkın herhangi bir gerçek ya da 

tüzel kişi pay sahibi tarafından kullanılabileceği ifade edilmiştir374.  

C. Şirket Ele Geçirmelerine İlişkin Hukuk (Takeover Hukuku) Alanındaki 

Gelişmeler 

Avrupa Birliği hukukunda squeeze-out, tarihsel süreçte ilk olarak şirketler 

topluluğu hukuku ve şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk (takeover hukuku) alanlarında 

hemen hemen aynı tarihlerde tartışılmaya başlanmış; ancak ilk düzenleme takeover 

hukuku alanında yapılmıştır. Yukarıda şirketler topluluğu hukuku alanında Avrupa 

Birliği hukuku düzleminde yapılan Taslak çalışmaların hayata geçirilemediğini ifade 

etmiştik. Bunun bir sebebi de şirketler topluluğu hukukunun, tâbir yerindeyse rekabet 

hâlinde olduğu takeover hukukuna karşı tutuşmuş olduğu yarışta bir adım geride kalmış 

olmasıdır. Ancak söz konusu rekabetin yalnızca şirketler topluluğu hukuku değil, 

takeover hukuku bakımından da olumsuz sonuçları olmuştur. Günümüzde çok sık 

başvurulan şirket ele geçirmelerinin, Avrupa Birliği’nde hukukî bir düzene 

kavuşturulması bir hayli zaman almıştır. Şirket ele geçirmelerine yönelik olarak Avrupa 

Birliği hukukunda ortak bir düzenin yaratılmasına ilişkin ilk adımların 1970’li yıllarda 

atıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’nin375 

kabul edildiği 2004 yılına kadar geçen otuz yıllık sancılı bir süreçten söz etmek 

mümkündür376. Bu açıdan bakıldığında, bu alandaki ortak hukukî düzenin kurulması belki 

de Avrupa Birliği şirketler hukukunun tamamlanması en zor parçalarından biri 

olmuştur377. İşte takeover hukuku bakımından ortaya çıkan olumsuz sonuç, bu alanın 

politik müdahaleler neticesinde oldukça gecikmiş bir şekilde oluşmuş olmasıdır.   

1974 tarihinde İngiliz Profesör Pennington tarafından hazırlanan rapor ile 

başlayan ortak bir takeover hukuku yaratma serüveni, 1989 tarihinde Avrupa Birliği 

                                                
374  Bkz. EMCA, Section 11.34 ve 15.11 Gerekçeleri. 
375  Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover 

bids, OJ L 142, 30.4.2004. 
376  Şirket ele geçirmelerinin Avrupa Birliği hukukundaki gelişiminin ayrıntılı bir incelemesi için bkz. 

Lutter/Bayer/J. Schmidt, § 30 Rn. 1-8; Şehirali Çelik, s. 132 vd.; Guaccero, s. 95 vd. 
377  Bunun farklı nedenleri olmakla birlikte, İngiltere ve Almanya’nın bu gecikmedeki etkisi büyüktür. 

İngiltere, 1968 yılında çıkarmış olduğu City Code on Takeovers and Mergers ile, takeover’a ilişkin 
kurallara ilk kez yer veren Avrupa Birliği ülkesi olmuştur, Johnston, s. 422 vd. İngiltere’nin 1968 
yılında şekillendirmiş olduğu bu takeover düzenini Avrupa Birliği hukukuna da dayatmak istemesi, 
öte yandan diğer üye devletlerde takeover kurallarına uzun bir süre ihtiyaç duyulmamış olması 
sürecin uzamasındaki en büyük etkenlerdendir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şehirali Çelik, s. 132 vd. 
Amerikan hukukunda şirket ele geçirmelerinin çok eski zamanlara dayandığı; buna karşın Kıta 
Avrupası hukukunda uzun bir süre ele geçirme uygulamasının görülmediği hakkında bkz. Kießling, 
s. 9. 
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Komisyonu’nun 13. Direktife İlişkin Teklifi378 ile devam etmiş; bu teklifin reddedilmesini 

takiben Komisyon, üye devletlere daha fazla hareket alanı bırakan, çerçeve nitelikteki 

ikinci bir Direktif Teklifini379 1996 tarihinde Avrupa Birliği Parlamentosuna ve Konseye 

sunmuştur. Politik tartışmaların yer aldığı uzun bir süreçten sonra Konsey, 19 Haziran 

2001 tarihinde teklifin son hâli hakkında “ortak tutum”unu380 belirlemiştir. Yayınlanan 

ortam tutum metni de dahil olmak üzere bu aşamaya kadar, 13. Direktif’e ilişkin olarak 

sunulan tekliflerin hiçbirinde squeeze-out’a ilişkin bir düzenleme önerisine yer 

verilmemiştir381. Bu aşamadan sonra, Konseyin hazırlamış olduğu ortak tutum metni 

ikinci okuması yapılmak üzere Avrupa Parlamentosuna sunulmuş; Parlamento ise âdil 

fiyatın (equitable price) tanımı, hedef şirket yönetim kurulunun teklif esnasındaki 

tarafsızlık yükümlülüğü (board neutrality/anti-frustration rule) ve hedef şirket 

çalışanlarının korunması konularında üç temel sorunlu noktanın bulunduğuna dikkat 

çekmiştir. Bu tespitlerin yanı sıra Parlamento, Direktif’te squeeze-out için ortak bir usul 

öngörülmesi teklifinde de bulunmuştur382, 383. Söz konusu teklif şu şekilde ortaya 

çıkmıştır:  

 

  

                                                
378  Proposal for a Thirteenth Council Directive on Company Law concerning takeover and other 

general bids, OJ C 64, 14.3.1989. 
379  Proposal for a 13th European Parliament and Council Directive on Company Law Concerning 

Takeover Bids, OJ C 162, 6.6.1996. 
380  Common Position No. 1/2001, OJ C 23, 24.1.2001. Ortak tutum (common position), Avrupa Birliği 

hukukunda Parlamento ve Konseyin yasama yetkisini paylaşmaları sebebiyle ortaya çıkan ve ortak 
karar usulünün sonucu olarak başvurulan bir aşamadır. Bu hususta ABİA’nın 294. maddesine bkz. 

381  Than, s. 408; Sieger/Hasselbach, s. 128; Kießling, s. 9. 
382  European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a directive 

of the European Parliament and of the Council on company law concerning takeover bids, OJ C 
232, 17.8.2001. Parlamentonun teklif etmiş olduğu squeeze-out hükmü, her ne kadar şu an 
yürürlükte olan 13. Direktif’te yer alan squeeze-out hükmünden farklı olsa da Direktif’in çıkarılması 
sürecinde yol gösterici olması bakımından önemlidir. 

383  Parlamentonun bu teklifi, Avrupa Parlamentosu üyesi Alman hukukçu Klaus-Heiner Lehne’nin 
raportörlüğünü yaptığı ikinci okuma hakkındaki öneri metnine dayanmaktadır. Recommendation for 
Second Reading on the Council common position for adopting a directive of the European 
Parliament and of the Council on company law concerning takeover bids, 29.11.2000, A5-
0368/2000. 
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“Madde 5a 

Teklif Sahibinin Konumunu Güçlendirmek 

Alenî bir alım teklifi sonrasında oy hakkı veren menkul kıymetlerin %95’ine sahip 

olan384 teklif sahibi, teklifin sonuçlanmasından itibaren altı ay içinde, oy hakkı veren diğer 

menkul kıymetleri385 alım teklifinde belirlenen sabit fiyat üzerinden satın alabilir. 

Ancak teklif sahibi asgari olarak, teklifin ilânından üç ay önce söz konusu menkul 

kıymetler için ödenen en yüksek fiyatı ödemek zorundadır.”   

Squeeze-out’a ilişkin teklif de dâhil olmak üzere Parlamentonun vermiş olduğu 

değişiklik tekliflerinin büyük bir kısmı, Avrupa Birliği Komisyonunun bu değişiklikler 

için vermiş olduğu görüş raporunda reddedilmiştir386. Ancak belirtmek gerekir ki, 

Komisyonun squeeze-out ile ilgili teklife katılmamasının nedeni tamamen düzenlemenin 

sistematik yeri ile alakalı olmuştur. Görüş raporunda Komisyon, squeeze-out’un sadece 

alenî pay alım teklifleriyle bağlantılı bir konu olmadığını, bunun şirketin genel işleyişini 

de ilgilendiren bir konu olduğunu; dolayısıyla bu konunun şirketler hukukuna ilişkin ayrı 

bir çalışmada ele alınması gerektiği sonucuna varmıştır387.   

 Parlamentonun teklif ettiği değişikliklerin büyük bir kısmının Komisyon 

tarafından benimsenmemesi neticesinde bir uzlaştırma sürecine gidilmiş ve pek çok 

başlıkta anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca, Parlamento ve Komisyonun uzlaştığı ortak 

metinde388, squeeze-out’un şirketlerin genel işleyişi ile ilgili olduğu yönündeki Komisyon 

görüşüne itibar edilerek, buna ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Bunun karşılığında 

Komisyon, squeeze-out konusunu şirketler hukuku alanındaki uzman bir gruba 

incelettireceğini taahhüt etmiştir389. Nihayet, uzlaştırma süreci 4 Temmuz 2001 tarihinde 

                                                
384  Önerilen hükümde kullanılan ifade “possession” idi. Bu terim zilyetliği ifade ediyor olsa da 

kanaatimizce terimin malik sıfatıyla zilyet olarak yorumlanması gerekmektedir. Aksi takdirde payın 
mülkiyetine sahip olunmadan başka bir pay sahibinin şirketten çıkarılması ve böylece müktesep 
hakkına son verilmesi sonucu ortaya çıkmış olurdu. 

385  Yapılan alenî alım teklifi sonucunda iktisap edilememiş olan diğer menkul kıymetler 
kastedilmektedir. 

386  Commission Opinion, COM/2001/0077 final - COD 95/0341. 
387  Commission Opinion, s. 5. 
388  European Parliament and Council Directive on Company Law Concerning Takeover Bids: Joint 

Text Approved by the Conciliation Committee on 6 June 2001, C5-0221/2001. Metin için bkz. 
Report of The High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids, 
Brussels, 10 January 2002, s. 80 vd. (Annex 6). (Bundan böyle anılış: Report on Takeover Bids) 

389  Report on Takeover Bids, s. 15. Uzlaştırma sürecinde her ne kadar Komisyonun squeeze-out ve âdil 
fiyat konularında bir uzman raporu hazırlattıracağı sözünden bahsedilse de anılan süreç içerisinde 
bu yönde bir çalışmada bulunulmamıştır. Ayrıca uzlaştırma süreci sonunda ortaya çıkan ortak 
Direktif metninde squeeze-out’a ilişkin bir hükme yer verilmediğini de hatırlatmak gerekir. 
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tamamlanarak Direktif metni Parlamento’nun onayına sunulmuş; ancak oylamada gerekli 

çoğunluk yalnızca bir oy ile sağlanamadığından metin reddedilmiştir390.  

Bu gelişmeyi takiben Avrupa Birliği Komisyonu, alenî pay alım teklifleri 

konusunda yeni bir Direktif teklifi hazırlamak ve Avrupa Birliği şirketler hukukunu 

modernize etmek amacıyla çalışmalarına tekrar başlamış; bu doğrultuda “Winter Grubu” 

olarak da bilinen Yüksek Düzeyli Şirketler Hukuku Uzmanları Grubu’nu (High Level 

Group of Company Law Experts) oluşturmuştur. Grup, kendisine verilen görev 

çerçevesinde iki rapor hazırlamış ve alenî pay alım tekliflerini ilgilendiren ilk raporunu 

10 Ocak 2002’de yayınlamıştır391. Raporda, üye devletlerin bir kısmında hâlihazırda 

squeeze-out’a ilişkin düzenlenmelerin yer aldığı, Avrupa Birliği hukukunda ise buna 

ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı tespiti yapıldıktan sonra; üye devletlere 

hareket serbestisi tanıyan çerçeve nitelikteki bir squeeze-out düzenlemesinin gerekli 

olduğuna işaret edilmiştir. Winter Grubu’nun hazırladığı ilk raporda, squeeze-out 

yalnızca alenî pay alım teklifleri kapsamında incelenmekle birlikte, genel nitelikli bir 

squeeze-out’un gerekli olup olmadığı hususunun hazırlanacak olan ikinci raporda ele 

alınacağı belirtilmiştir392. Düzenlemenin içeriği konusunda ise Grup hazırladığı raporda, 

iki konu başlığının mutlaka düzenlenmesi gerektiğinin altını çizmiştir: Bunlardan ilki 

hakkın kullanılması için gereken eşiğin belirlenmesi, diğeri ise çıkarılan pay sahiplerine 

önerilecek olan bedelin tespitidir. Diğer konularda ise üye devletlerin, kendi şirketler 

hukuku düzenlemelerini ve finansal piyasalarının özelliklerini göz önünde bulundurarak 

farklı düzenlemeler yapabilmelerine imkân tanınması gerektiği ifade edilmiştir393.  

Winter Grubu’nun hazırladığı bu ilk rapor doğrultusunda Avrupa Birliği 

Komisyonu, 2002 yılının Ekim ayında yeni bir Tasarı394 oluşturmuş ve bu Tasarı 2004 

yılında kabul edilmiştir. Böylelikle uzun bir süreç sonrasında, 2004/25/EC sayılı Direktif 

ile, Avrupa Birliği hukukunda takeover hukuku yeni bir düzene kavuşmuştur. Birlik 

hukukunda squeeze-out’un ilk olarak düzenlendiği Direktif de bu Direktif olmuştur.  

Anılan Direktif’in 15. maddesinde hâkim pay sahiplerine tanınan squeeze-out 

hakkı yalnızca alenî pay alım teklifleri ile bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Direktifte pay 

alım teklifinden bağımsız olarak kullanılabilen genel bir çıkarma hakkına yer 

                                                
390  Oylamada beklenmedik bir şekilde 273’e karşı 273 eşitlik çıkmış ve metin kabul edilememiştir. 
391  Bkz. dn. 388’da zikredilen rapor. 
392  Report on Takeover Bids, s. 54, 63. 
393  Report on Takeover Bids, s. 11, 63. Sermaye piyasalarının üye devletlerin hepsinde aynı gelişmişlik 

ve derinlikte olmaması, yapılacak düzenlemenin çerçeve nitelikte olması gerekliliğini doğurmuştur. 
394  COM/2002/534. 
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verilmemiştir. Ancak hemen belirtelim ki Direktif, bu türden genel nitelikte bir squeeze-

out hakkının üye devletlerce düzenlenmesini de yasaklamamıştır395. Hatta yukarıda da 

belirtmiş olduğumuz üzere, Winter Grubu’nun hazırlamış olduğu ilk rapordaki yaklaşım, 

genel nitelikteki bir squeeze-out hakkının gerekli olup olmadığının araştırılması yönünde 

olmuştur. Bu doğrultuda Grubun hazırlamış olduğu ikinci raporda396, squeeze-out’un 

halka açık ve borsaya kote edilmiş şirketlerde397, hâkimiyetin hangi sebepten doğmuş 

olduğuna bakılmaksızın tanınması gerektiği ifade edilmiştir398. Diğer bir deyişle Grup, 

hakkın yalnızca pay alım teklifi süreciyle birlikte değil, herhangi bir sebeple hâkimiyetin 

oluştuğu durumlarda tanınması gerektiği fikrindedir. Ne var ki Grubun bu yöndeki 

olumlu önerisine rağmen, Avrupa Birliği hukuku düzeninde henüz pay alım teklifinden 

bağımsız olarak kullanılabilen bir çıkarma hakkına yer verilmemiştir.  

Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz üzere, üye devletlerin pay alım teklifi 

sürecinden bağımsız olarak işleyen squeeze-out düzenlemelerine iç hukuklarında yer 

vermelerine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim, 2004/25/EC sayılı Takeover 

Direktifi’nin yürürlüğe girmesinden önceki bir tarihte genel nitelikte399 bir squeeze-out 

düzenlemesine AktG’in §§ 327a – 327f hükümleri arasında yer veren Almanya, Takeover 

Direktifi’ni iç hukuka aktardıktan sonra WpÜG ile pay alım teklifi süreciyle birlikte 

işleyen ikinci bir squeeze-out türünü düzenleme yoluna gitmiştir. AktG’de düzenlenen 

genel nitelikteki squeeze-out düzenlemesi ise muhafaza edilmiştir. Bu düzenlemelerin 

yanı sıra Almanya, bir alt başlıkta inceleyeceğimiz birleşme işlemiyle birlikte 

kullanılabilen squeeze-out’a da UmwG içinde yer vermiştir. Dolayısıyla Alman 

hukukunda, Türk hukukunda olduğu gibi üç ayaklı bir squeeze-out düzeni mevcuttur. Bir 

diğer örnek, Avusturya hukukunda görülmektedir. Direktifi iç hukukuna aktaran 

Avusturya, özel bir kanun (GesAusG400) çıkararak, hem Direktif’in üye devletlere 

                                                
395  Bkz. 2004/25/EC sayılı Direktif’in dîbâcesinin 24. paragrafı. 
396  Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 

Company Law in Europe, Brussels, 4 Kasım 2002. (Bundan böyle anılış: Report on Modern 
Regulatory Framework for Company Law) 

397  Öte yandan Grup, halka kapalı şirketlerde azınlık pay sahiplerini koruyan yeterli sayıda düzenleme 
olduğu gerekçesiyle, bu tip şirketlerde squeeze-out hakkının düzenlenmesinin gerekli olmadığını 
savunmuştur, Report on Modern Regulatory Framework for Company Law, s. 110. 

398  Bkz. Report on Modern Regulatory Framework for Company Law, s. 109-110. 
399  AktG §§ 327a – 327f maddeleri arasında düzenlenen Alman squeeze-out düzenlemesinin, kanun 

sistematiğinde konzern hukuku içerisinde düzenlenmiş olmasından hareketle bu düzenlemenin 
genel nitelikte olmadığı ilk bakışta ileri sürülebilirse de, aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz 
üzere bu düzenleme, konzern hukukundan bağımsız genel nitelikte bir düzenlemedir. Bkz. Üçüncü 
Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 

400  Bundesgesetz über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern (Gesellschafter-
Ausschlussgesetz – GesAusG). 
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yüklediği pay alım teklifi süreciyle birlikte işleyen squeeze-out’a, hem de genel nitelikli 

squeeze-out’a yer vermiştir. Squeeze-out’u yalnızca pay alım tekliflerine hasretmeyen bu 

düzenlemelerin Alman ve Avusturya hukuklarında ortaya çıkmış olmaları kanaatimizce 

şaşırtıcı değildir. Gerçekten de takeover hukukunun AB hukukunda hukukî çerçeveye 

kavuşturulmasının bir hayli gecikmesinde rol oynayan ülkelerin başını Almanya 

çekmektedir. Zira Alman hukukçularının genel olarak takeover düzenine bakış açısı, bu 

düzenlemelerin İngiliz hukukunun Kıta Avrupası hukukuna bir dayatması olduğu ve 

Alman konzern hukukunun azınlık pay sahiplerini yeterince koruduğu yönündeydi401. 

Dolayısıyla Alman hukukunda takeover sisteminden bağımsız olarak işleyen bir squeeze-

out düzenlemesine yer verilmiş olması bu şekilde açıklanabilir. Avusturya hukukundaki 

düzenlemenin ise 2004/25/EC sayılı Direktif’i takiben yürürlüğe girdiği görülmektedir. 

Winter Grubu’nun hazırlamış olduğu ikinci raporda sunulan öneri takip edilerek, 

GesAusG’de genel nitelikli bir çıkarma hakkına yer verilmiş olması muhtemeldir.   

 Direktif’in squeeze-out’u pay alım teklifleriyle birlikte düzenlemiş olmasının 

temel sebebi ise squeeze-out’un takeover faaliyetlerini kolaylaştıracağı ve cazip kılacağı 

düşüncesidir. Bu düşünceye, aşağıda ayrı bir başlık altında değinilecektir402. 

D. Birleşme Hukukuna İlişkin Gelişmeler  

Avrupa Birliği hukukunda anonim şirketlerin birleşmeleri, 2017 yılına kadar 

sadece birleşmeyi konu alan müstakil direktiflerle düzenlenmekteydi. Topluluk 

hukukunda şirket birleşmeleri ilk kez (mülga) 78/855/EEC sayılı Birleşme Direktifi403 ile 

düzenlenmiştir. Daha sonra, sınır ötesi birleşmeler bakımından (mülga) 2005/56/EC 

sayılı Sınır Ötesi Birleşmelere ilişkin Direktif404 çıkarılmıştır. 2011 yılında 78/855/EEC 

sayılı Direktif yürürlükten kaldırılarak konu, (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme 

Direktifi405 ile yeniden düzenlenmiştir. Nihayet anılan bu son Direktif’in hükümleri, Sınır 

Ötesi Birleşmelere ilişkin Direktif hükümleri birlikte şu an yürürlükte olan 2017/1132/EU 

sayılı Şirketler Hukukunun Belirli Konularına İlişkin Direktif’e406 aktarılmıştır. 

                                                
401  Bu hususta bkz. Baums, Takeovers, s. 1456. 
402  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, VII. 
403  Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty 

concerning mergers of public limited liability companies, OJ L 295, 20.10.1978. 
404  Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-

border mergers of limited liability companies, OJ L 310, 25.11.2005. 
405  Directive 2011/35 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 Concerning 

Mergers of Public Limited Liability Companies, OJ L 110, 29.4.2011. 
406  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating 

to certain aspects of company law, OJ L 169/46, 30.6.2017. 
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2017/1132/EU sayılı Direktif, sadece birleşmeye ilişkin hükümler içermemekte; bunun 

yanı sıra anonim şirketin kuruluşu, sermayesinin korunması ve değiştirilmesine ilişkin 

(mülga) 2012/30/EU sayılı Direktif’in hükümlerini de konsolide etmektedir.  

Gerek birleşmeye ilişkin mülga direktiflerde gerekse 2017/1132/EU sayılı yeni 

Direktif’te benimsenen temel ilkelerden birisi, birleşmede “ortaklık payının ve haklarının 

(pay sahipliğinin) devamı ilkesi” olmuştur. Söz konusu ilke gereğince, devrolunan 

şirketin pay sahiplerinin pay sahipliği mevkileri ve bu mevkilerden kaynaklanan hakları, 

birleşme sözleşmesi ile belirlenmiş olan değişim oranına göre kural olarak devralan 

şirkette de devam etmektedir407. Bu sebeple, devrolunan şirketin pay sahiplerinin, 

devrolunan şirketteki pay sahipliği mevkileri ve bu mevkilerden doğan haklarını 

karşılamaya yönelik olarak talep hakları bulunmaktadır408. Kural pay sahipliğinin devamı 

ilkesi olmakla birlikte, bu ilkeye birtakım istisnalar getirilmiştir. Birleşme Direktifi söz 

konusu istisnaları, yalnızca kolaylaştırılmış birleşme usulü konusu içerisinde “grup içi 

birleşme”lere hasretmiştir.  

Getirilen istisnalardan ilki, pay sahiplerine tanınan ayrılma hakkıdır. Bu hak ile 

devrolunan şirketin pay sahiplerine, devralan şirkette pay sahipliğine devam etmek ile 

paylarının karşılığında ödenecek nakdî bir bedeli seçmek hususunda bir seçim hakkı 

tanınmaktadır. Kural olarak birleşme sözleşmesinde pay sahiplerine sunulması zorunlu 

olmayan bu hakkın409, bazı imkânlardan yararlanabilmek için (tam hâkimiyet durumunun 

oluşmadığı konzern ilişkilerinde kolaylaştırılmış birleşme usulünden yararlanabilmek 

imkânı) pay sahiplerine sunulması gerekmektedir410. Bir diğer istisna ise pay sahiplerine 

herhangi bir seçim hakkı sunulmadan yalnızca nakdî bir ayrılma akçesinin ödenmesi ve 

bu pay sahiplerinin devralan şirkette pay sahibi olmalarının engellenmesidir. Nakdî 

ayrılma akçesinin zorunlu tutulduğu bu ihtimalde ise birleşme işlemi ile birlikte gündeme 

gelen çıkarma, diğer bir deyişle squeeze-out merger söz konusu olmaktadır.  

Squeeze-out merger düzenlemelerinin Kıta Avrupası hukukuna dâhil edilmesi 

süreci ilgi çekicidir. Bu süreçte de Amerikan hukukuna ilişkin açıklamalarımızda 

                                                
407  Ayrıntılı bilgi için bkz. Glanzmann, Die Kontinuität der Mitgliedschaft, s. 140 vd.; Glanzmann, 

Umstrukturierungen, s. 63, N. 187 vd.; Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 143b; 
Pulaşlı, Şerh 2018, C. I, § 9 N. 24 vd.; Yasaman, Birleşme, s. 111 vd. Birleşmede pay sahipliğinin 
devamı ilkesi Türk hukukunda TTK 136/3 ve 140/1’de düzenlenmiştir. 

408  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 143c. 
409  Birleşme Direktifi, kolaylaştırılmış birleşme usulü dışında, ayrılma hakkının pay sahiplerine 

sunulmasını zorunlu tutmamaktadır. Ancak Almanya gibi bazı üye devletlerin iç hukuklarında 
ayrılma hakkının pay sahiplerine tanınması zorunludur (UmwG § 29). Bu hususta bkz. aşağıda dn. 
607. 

410  Bkz. 2017/1132/EU sayılı Direktif md. 113 ve 114. 
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bahsetmiş olduğumuz, “tarihsel süreçte müktesep haklar teorisinin etkisini yitirmiş 

olması”nın önemli bir etkisi vardır. Hatırlanacağı üzere, müktesep hak kavramı, bu 

nitelikte olan pay sahipliği haklarının ve bizzat pay sahipliği ilişkisinin kendisinin pay 

sahibinin elinden rızası dışında alınamayacağı anlamına gelmektedir. Ancak belirtmek 

gerekir ki, müktesep haklar teorisinin anonim şirketler hukukunda etkisinin kuvvetli 

olarak hissedildiği dönemlerde bile, müktesep hakların istisnasını oluşturan kanunî 

düzenlemeler bulunmaktaydı. Dolayısıyla “pay sahipliği ilişkisi”nin kendisinin müktesep 

hak olarak kabul edilmesi, söz konusu ilişkinin pay sahibinin rızası olmadan hiçbir surette 

sona erdirilemeyeceği anlamına gelmiyordu. Pay sahipliği ilişkisine kanunla ya da 

kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla esas sözleşmeye konulacak 

hükümler ile birtakım sınırlandırmalar getirilmesi mümkündür411. Ne var ki bu türden 

sınırlandırmalar, müktesep haklar teorisinin Kıta Avrupası hukukunda 80’li yıllara kadar 

etkisini kuvvetli bir şekilde hissettirdiği dönemde sınırlı bir kapsamda ortaya çıkmıştır. 

Zira pay sahipliği ilişkisine giydirilmiş olan “müktesep hak” zırhı, bu ilişkiye getirilecek 

sınırlamaların oldukça dar bir kapsamda belirlenmesine yol açmış, özellikle de bu 

ilişkinin tümüyle ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak bir sınırlamayı mümkün 

kılmamıştır. İşte bu yüzden doktrindeki yazarların büyük bir kısmı, birazdan ele 

alacağımız kanunî düzenlemeler henüz yokken, müktesep haklar teorisi çerçevesinde 

birleşmede devrolunan şirketin pay sahiplerine sadece “pay” verilebileceğini, bunun 

dışında -denkleştirme akçesi için tanınan istisna hariç- nakit verilemeyeceği kabul 

etmişlerdir. Diğer bir deyişle, birleşmedeki temel ilkelerden biri olan “pay sahipliğinin 

devamı ilkesi” bu dönemde, kimi yazarlar tarafından birleşmenin temel ve vazgeçilmez 

bir unsuru olarak, kimi yazarlar tarafından da müktesep haklar teorisinin bir uzantısı 

şeklinde mutlak bir ilke olarak kabul edilmiştir412. Ancak zaman içerisinde kanun 

                                                
411 Pay sahipliği ilişkisinin müktesepliği ve buna getirilmiş kısıtlamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 

Schluep, Wohlerworbenen Rechte, s. 98 vd.; Siegwart, Kommentar-Obligationenrecht, Art. 646 N. 
33. 

412  Eski doktrine ilişkin görüşlere atıfta bulunulurken daha ziyade İsviçre hukukundaki literatürden 
faydanılmıştır. Bunun sebebi, hem mevcut TTK’nın birleşme hükümlerinin kaynağının İsviçre 
Birleşme Kanunu (FusG) olması, hem de müktesep haklar teorisinin İsviçre hukukunda daha 
ayrıntılı olarak tartışılmış olmasıdır. 

 İsviçre hukukunda henüz FusG yürürlüğe girmeden, birleşmenin Borçlar Kanunu’nda (OR 748/b.8) 
düzenlendiği dönemde, birleşmede pay sahiplerine nakit verilemeyeceği doktrininde hâkim görüş 
olarak kabul edilmekteydi. Bu görüşü savunan yazarların bir kısmı hükmün lafzının buna imkân 
vermediğinden ve birleşmede pay sahipliğinin devamı ilkesinin mutlak surette uygulanması 
gerektiğinden hareket etmekte, bir kısmı ise müktesep hak kavramından aynı sonuca ulaşmaktaydı. 

 Bu hususta müktesep hak teorisinden hareket eden görüş için bkz.  Schluep, Wohlerworbenen 
Rechte, s. 101-102. Yazar, İsviçre hukukunda birleşmede pay sahiplerine nakit ödenmesi imkânının 
tanınmadığı 1950’lerde kaleme aldığı eserinde, pay sahiplerine devralan şirkette “pay” verilmesinin 
müktesep hakka getirilmiş bir sınırlama olduğunu; zira bu durumda pay sahipliği ilişkisinin 
devrolunan şirkette sona erdiğini, bu sona ermenin ise ilgili pay sahibinin rızası aranmadan birleşme 
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koyucular pay sahipliğinin devamı ilkesine yeni istisnalar tanımıştır. Bu istisnalardan 

birisi yukarıda belirtmiş olduğumuz birleşme sözleşmesinde pay sahibine ayrılma hakkı 

tanınmasına imkân veren düzenleme, diğeri ise squeeze-out düzenlemesidir.   

 Bir üst başlıkta da belirtmiş olduğumuz üzere squeeze-out, Avrupa Birliği 

hukukunda ilk defa takeover hukuku alanında düzenlenmiştir. Her ne kadar müessesenin 

Avrupa Birliği hukukundaki tohumları ilk defa konzern hukukuna ilişkin Taslaklar 

çerçevesinde atılmış olsa da, ilk düzenleme 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi ile 

getirilmiştir. Squeeze-out’un birleşme hukuku düzenlemelerine dâhil edilmesi ise ilk defa, 

yürürlükten kaldırılan 78/855/EEC sayılı Direktif’te 2009 senesinde yapılan bir 

değişiklik413 ile gerçeklemiştir. Söz konusu değişiklik ile, Direktif’in kolaylaştırılmış 

birleşmelere ilişkin 28. maddesine squeeze-out’a ilişkin bir hüküm eklenmiştir. Aynı 

hüküm, (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme Direktifi’nde (yine md. 28) ve yürürlükte 

olan 2017/1132/EU sayılı Direktif’te de yer almaktadır (md. 114).  

Bu hükmü incelemeye geçmeden önce belirtmek gerekir ki birleşmeye katılan 

şirketlerin pay sahiplerine, devralan şirketin payları verilmek yerine tamamen nakit bir 

ödeme yapılıp yapılamayacağı konusu, mülga Direktif’in 28. maddesinde yapılan 

değişiklikten önce de Direktif’in bir başka hükmü kapsamında tartışmaya açılmıştır. 

Tartışma, mülga Direktif’in “birleşme gibi sayılan diğer işlemler” başlığı altında 

düzenlenen 30. maddesi çerçevesinde yapılmıştır414. Bu hüküm günümüzde 

2017/1132/EU sayılı Direktif’in 116. maddesi ile herhangi bir değişikliğe uğramadan 

                                                
işlemi için aranan nitelikli çoğunluk kararı ile yapılabileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla yazar, 
birleşme işlemindeki söz konusu durumu müktesep hakka getirilmiş bir istisna olarak saymaktadır. 
Ayrıca eski doktrindeki hâkim görüş ve müktesep haklar teorisinin “pay sahipliğinin devamı ilkesi” 
ile ilgisi hakkında bilgi için bkz. Meier, Barabgeltung, s. 142-143; Mauerhofer, s. 28. 

 Eski dönemde aynı sonuca, müktesep hak kavramına temas etmeden, yalnızca “pay sahipliğinin 
devamı ilkesi”ni birleşmenin temel bir unsuru kabul ederek ulaşan görüş için bkz. 
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 57, N. 100; Kunz, s. 935-936. Ayrıca bkz. Albert, Zürcher 
Kommentar zum Fusionsgesetz, vor Art. 3-28 N. 16. Yazar, eski dönemde -OR 748 yürürlükte iken- 
bu görüşün savunulmasının şaşırtıcı olduğunu, zira söz konusu maddenin “pay sahipliğinin 
devamı”nı birleşmenin temel unsuru olarak saymadığını belirtmektedir. 

 Son olarak, eski dönemde birleşmeye ilişkin OR 748/b.8 hükmünün pay sahiplerine nakit 
ayrılma/çıkarma akçesi verilmesine engel bir lafız içermediğini ve bu durumun pay sahipliği 
ilişkisinin müktesepliğine de aykırı olmadığını savunan azınlık görüş için bkz. Watter, s. 302-303. 
Yazar, müktesepliğin zedelenmeyeceğine ilişkin görüşünü, anonim şirketin iradi feshi ile bağlantı 
kurarak açıklamaktadır. Şöyle ki, şirketin genel kurul tarafından (nitelikli çoğunluk ile) feshi hâlinde 
pay sahipliği ilişkisi sona ermekte ve tasfiye sürecine gidilmektedir. Birleşmede ise pay sahiplerine 
nakit verilebileceği düşünüldüğünde, buradaki sürecin en azından ilgili pay sahibi bakımından, 
tasfiye işleminde olduğu gibi aynı ekonomik sonucu doğuracağı söylenebilir. Buradan hareketle 
yazar, müktesep hak teorisinin birleşmede nakit verilebilmesine engel olmadığını savunmaktaydı. 
Bkz. Watter, s. 303. Eski dönemdeki karşı görüş için bkz. Meier, Barabgeltung, s. 143. 

413  Bu değişikliği yapan 2009/109/EC sayılı Direktif için bkz. OJ L 259/14, 2.10.2009. 
414  Bkz. Habersack/Verse, § 8 Rn. 12; Grundmann, 553, N. 935. 
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düzenlenmektedir. Dolayısıyla geçmişte 30. maddeye ilişkin yapılan tartışmaları, 

günümüzde aynı hükümleri içeren 2017/1132/EU sayılı Direktif hükümleri üzerinden 

yapmakta sakınca görmüyoruz. Tartışmaların yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan 

Direktif hükümlerine ise dipnotlarda yer vereceğiz. 

2017/1132/EU sayılı Direktif’in 116. maddesi gereğince, Direktif’in 88. 

maddesinde415 belirtilen yeni kuruluş şeklinde birleşme ya da devralma şeklinde birleşme 

işlemlerinde üye devletler, denkleştirme akçesine şirket paylarının itibarî değerlerinin 

toplamının %10’undan fazlasına tekabül edecek şekilde izin vermişler ise bu hâlde, söz 

konusu (birleşme gibi sayılan) işlemler için de -bazı hükümleri hariç olmak üzere- 

Direktif hükümleri uygulanacaktır416. Görüldüğü üzere hüküm, birleşmede pay 

sahiplerine kısmen nakit ödenebilmesine imkân veren Direktif’in 89. maddesi417 ile 

bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Direktif’in 89. maddesi gereğince, birleşmeye taraf olan 

şirketlerin pay sahiplerine, ancak şirket paylarının itibarî değerinin %10’unu aşmayacak 

şekilde bir nakit ödemede bulunulabilir418. Denkleştirme akçesi adıyla anılan bu nakit 

ödemenin amacı, ilgili pay sahiplerinin pay değişim oranlarının hesaplanmasında ortaya 

çıkabilecek matematiksel hesaplama güçlüklerinin önüne geçmektir419. İşte bu yüzden, 

kural olarak, sadece şirket paylarının toplam itibarî değerinin %10’una kadar 

denkleştirme ödemesi yapılabilmesine izin verilmiştir. Ancak Direktif’in 116. maddesi, 

herhangi bir üye devletin denkleştirme akçesini, Direktif’in 89. maddesinde öngörülen 

orandan daha yüksek belirlemiş olmasına müsaade etmekte; bu gibi işlemleri de birleşme 

işlemi ile eş tutmaktadır. Bu durumda, Direktif’in 116. maddesi kapsamında sorulan soru 

şu olmaktadır: Acaba üye devletler denkleştirme akçesini %100’e kadar herhangi bir 

oranda düzenleyebilecekler midir? Yoksa, 116. maddede zikredilen denkleştirme akçesi, 

yalnızca pay sahiplerine “pay” verilmesinin yanında kendilerine yapılacak olan bir “ek 

ödeme”ye mi işaret etmektedir? Diğer bir deyişle, pay sahiplerine devralan şirkette 

herhangi bir pay verilmeden tamamen nakit verilmesine Direktif izin vermekte midir?  

Bu soruya olumlu cevap veren yazarlar, hükmün lafzından ve sistematik yerinden 

hareket etmektedirler420. Zira hüküm, üye devletlerin pay sahiplerine ödenebilecek olan 

                                                
415  (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme Direktifi md. 2. 
416  Uygulanmayacak olan hükümler, Direktif’in tam hâkimiyet durumuna (%100) ilişkin hükümleridir. 

Zira böyle bir durumda pay değişim oranının hesaplanması gibi bir duruma gerek kalmayacaktır. 
417  (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme Direktifi md. 3. 
418  Türk hukukunda bkz. ve karş. TTK 140/2. Anılan hüküm ve onun mehazını oluşturan FusG 7/2, 

denkleştirme akçesine, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek 
değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla izin vermektedir. 

419  Bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 145d. 
420  Bkz. Kalss, s. 423 vd.; Grundmann, s. 553, N. 935. 
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denkleştirme akçesi oranını, şirketteki payların itibarî değerlerinin %10’undan fazlasına 

tekabül edecek şekilde düzenleyebilmelerine imkân tanımakta; orana ilişkin üst bir sınır 

öngörmemektedir. Yine bu görüşü savunan yazarların ileri sürdüğü bir diğer argüman, 

hükmün sistematik yerine ilişkindir. Buna göre, her ne kadar hükümde -isabetsiz bir 

şekilde- Direktif’in 88. maddesine atıfta bulunulmuş ise de 116 ve 117. maddelerde421 

kastedilen durumlar yeni kuruluş şeklinde birleşme yahut devralma şeklinde birleşme 

değil, “birleşme gibi sayılan işlemler”dir422. Gerçekten de 117. maddenin içeriği göz 

önünde bulundurulduğunda, burada kastedilen durumların ekonomik olarak “birleşme” 

işlemi ile benzer olduğu, ancak hukukî olarak ondan farklı işlemler olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu görüşe göre 116. maddenin sevk edilmesindeki amaç, 

yalnızca Direktif’in 89. maddesinde belirlenen denkleştirme akçesine ilişkin oranı yukarı 

çekmek değil, birleşme işlemine benzer ancak ondan farklı bir işlem grubu yaratmaktır423. 

Soruya olumsuz cevap veren diğer görüş ise Direktif’in Almanca versiyonundan hareket 

etmekte ve farklı bir sonuca varmaktadır. Buna göre, Direktif’in 116. maddesinde 

denkleştirme akçesi için kullanılan “Zuzahlung” ifadesine verilmesi gereken anlam, 89. 

maddede düzenlenen denkleştirme akçesinden farklı değildir. Ek ödeme anlamına gelen 

bu kelimenin 116. maddede de kullanılmış olması karşısında, ilgili pay sahiplerine 

tamamen nakdî bir ödeme yapılması mümkün değildir; pay sahiplerine mutlaka pay da 

verilmelidir424. Bu durumda, pay değişim oranlarında ortaya çıkabilecek güçlükleri 

ortadan kaldırmak amacıyla öngörülen bu müessesenin, pay sahibine tamamen 

denkleştirme akçesi verilmek suretiyle onun şirketten çıkarılması sonucunu doğuracak 

şekilde kullanılması mümkün değildir. Diğer bir deyişle bu müessesenin 

düzenlenmesindeki amaç ile squeeze-out’un düzenlenmesindeki amaç birbirinden 

tamamen farklıdır.      

Direktif’in 116. maddesi çerçevesinde yapılan bu tartışma bir yana, squeeze-out’a 

imkân veren asıl değişiklik, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere 2009 senesinde 

(mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in 28. maddesine eklenen bir fıkra ile söz konusu 

                                                
421  (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme Direktifi md. 31. 
422  Kalss, s. 424. 
423  Bu görüşü savunan Kalss, mülga Direktif’in 30. maddesindeki (günümüzde 2017/1132/EU sayılı 

Direktif md. 116) ödemenin yalnızca bir “ek ödeme” olarak kabulü hâlinde, teorik olarak pay 
sahiplerine devralan şirkette en az bir pay verilmesi zorunluluğunun, bu pay sahiplerininin “pay 
sahipliği sıfatı”nı sona erdirmeyeceğini; ancak bu durumda pay sahiplerine yüksek bir miktarda 
denkleştirme akçesi ödemesi yapılmak suretiyle bunların pay sahipliklerinin sulandırılabileceğini 
ifade etmektedir. Bkz. Kalss, s. 424. 

424  Habersack/Verse, § 8 Rn. 12. 
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olmuştur425. Günümüzde 2017/1132/EU sayılı Direktif’in 114. maddesinde yer alan bu 

hüküm, Direktif’in grup içi birleşmelerde kolaylaştırılmış birleşme usulünü düzenleyen 

dördüncü kısım hükümleri (md. 110-115) arasında yer almaktadır426. Direktif’in 113. ve 

114. maddeleri, tam hâkimiyet durumunun söz konusu olmadığı427 anonim şirketlerdeki 

kolaylaştırılmış birleşme işlemlerini düzenlemektedir. Bu hükümler gereğince, devralan 

şirket devrolunan şirketin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az %90’ına 

sahip ise bu şirketler, söz konusu hükümlerde öngörülen şartları yerine getirerek birtakım 

kolaylıklardan yararlanabilirler. Bu kolaylıklardan ilki Direktif’in 113. maddesinde 

düzenlenen, devralan şirketin birleşmeyi genel kurulunun onayına sunmayacak olmasıdır. 

İkinci kolaylık ise birleşmeye taraf olan şirketlerin birleşme raporunu düzenlemekten, 

birleşme sözleşmesini bağımsız bir denetçiye denetlettirmekten ve birleşme sözleşmesi 

ile ilgili belgeleri pay sahiplerinin incelenmesine sunmaktan kaçınabilecek olmalarıdır 

(Bu yükümlülükler için bkz. 2017/1132/EU sayılı Direktif md. 95, 96, 97)428. Bu ikinci 

grupta sayılan kolaylıklar ise Direktif’in 114. maddesinde düzenlenmiştir. Direktif, her 

iki grup kolaylık için farklı şartlar öngörmektedir429.  

2017/1132/EU sayılı Direktif’in 114. maddesinin o dönemki karşılığını oluşturan 

(mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in 28. maddesinin ilk hâlinde430, devralan şirketin 

devrolunan şirketin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az %90’ına sahip 

olması ve devrolunan şirketin pay sahiplerine âdil bir bedel üzerinden ayrılma hakkı 

                                                
425  Bkz. 2009/109/EC Direktifi, md. 2/11. (Mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in 28. maddesine yapılan 

bu eklemeye, anılan Direktif’in yerini alan (mülga) 2011/35/EU sayılı Direktif’te de yer verilmiştir. 
426  Türk hukukunda da grup içi birleşmelere ilişkin bir hüküm sevk edilmiştir (TTK 155). Bu hüküm 

gereğince sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış birleşmeden yararlanılabilmeleri için iki ihtimal 
bulunmaktadır: İlk ihtimal tam hâkimiyete ilişkindir. Bu ihtimal de kendi içinde iki farklı durum 
barındırır. İlk durumda devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren tüm 
paylarına sahiptir. İkinci durumda ise bir şirket veya kişi ya da kişi grupları, birleşmeye katılacak 
olan şirketlerin oy hakkı veren tüm paylarına sahiptir. İlk durumda yukarı doğru birleşmeden 
(upstream merger) söz edilir. İkinci durumda ise tam hâkimiyet altında olan birden fazla yavru ve 
kardeş şirketin birleşmesi söz konusudur. Bkz. Pulaşlı, Şerh 2018, C. I, § 9 N. 163. 

 İkinci ihtimalde ise devralan sermaye şirketinin, devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren 
paylarının en az yüzde doksanına sahip olması gerekmektedir. Bu ihtimalde azınlıkta kalan pay 
sahipleri için; a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan şirket paylarının verilmesi 
yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık 
verilmesinin önerilmiş olması ve b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir 
kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması hâlinde birleşme 
kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir. 

427  Tam hâkimiyet (%100) durumunun söz konusu olduğu anonim şirketlerdeki birleşmelerde ise 
Direktif daha çeşitli bir kolaylıklar yelpazesi sunmaktadır. Bkz. Direktif md. 110-111. 

428  (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme Direktifi md. 9, 10, 11. 
429  Bu hususta TTK 156’nın Direktif hükümlerinden ayrıldığını görmekteyiz. Zira TTK 156, her iki 

grup kolaylıktan yararlanabilmek için de aynı şartları aramaktadır. 
430  (mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in 2009 değişikliğinden önceki 28. maddesi. 
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tanınması koşulu ile431, üye devletlerin 78/855/EEC sayılı Direktif’in 9, 10 ve 11. 

maddelerini432 uygulamayabilecekleri433, daha doğru bir ifadeyle bu hükümlerde 

öngörülen yükümlülükleri aramayabilecekleri düzenlenmekteydi. Dolayısıyla maddenin 

değişiklik geçirmeden önceki hâlinde, kolaylaştırılmış birleşme usulü içerisinde yer 

verilen bu kolaylıklara iç hukukta yer verilip verilmeyeceği hususu hem üye devletlerin 

takdirine bırakılmış hem de iki şarta bağlanmıştı: Bu şartlardan ilki, birleşmenin “grup 

içi birleşme” olarak nitelendirilebilmesi için gereken ön şart olan, devralan şirketin 

devrolunan şirkette nitelikli bir hâkimiyet oranına (%90) sahip olmasıdır. Diğer şart ise 

devrolunan şirketin pay sahiplerine, devralan şirkette pay sahipliğine devam etmek ile 

paylarının karşılığında ödenecek nakdî bir bedeli seçmek hususunda bir seçim hakkının 

tanınmış olmasıdır. Mevcut Direktif’te de muhafaza edilen bu ikinci şart, azınlık pay 

sahiplerine birleşme sözleşmesinde tanınan ayrılma hakkını ifade etmektedir. Böylelikle 

Direktif, bu tür birleşmelerde pay sahiplerinin bilgi alma haklarını ilgilendiren birleşme 

raporu ile ilgili birtakım işlemlerin yapılmayabileceğine, ancak bu pay sahiplerine 

ayrılma hakkı sunulması şartı ile izin vermekteydi. Buradaki bakış açısı, kendilerine 

ayrılma hakkı sunulan pay sahiplerinin birleşme raporu ile korunmalarına gerek olmadığı 

düşüncesidir434.       

2009 senesinde yapılan değişiklik ile, (mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in hem 

28. maddesinin (şimdiki md. 114) ilk fıkrasının lafzı değiştirilmiş435 hem de maddeye yeni 

bir fıkra eklenmiştir. Lafızda yapılan değişiklik neticesinde, üye devletlerin ayrılma 

hakkına iç hukuklarında yer vermek suretiyle kolaylaştırılmış birleşme usulünü de 

düzenlemeleri zorunlu hâle getirilmiştir436. Ancak o dönemde 28. maddeye eklenen yeni 

                                                
431  Direktif’in 114. maddesinde ayrılma hakkıyla bağlantılı olarak iki şart daha düzenlenmektedir. Bu 

şartlar esasında “ayrılma hakkı”nın birer unsurudur. Bunlardan ilki, ayrılma hakkını kullanan pay 
sahiplerine paylarının karşılığı olarak ödenecek olan bedelin (ayrılma akçesi) sunulması 
zorunluluğu; diğeri ise söz konusu bedel konusunda bir anlaşmazlık çıkması durumunda takdir 
edilen bedelin mahkeme tarafından belirlenmesi zorunluluğudur. 

432  2017/1132/EU sayılı Direktif md. 95, 96 ve 97. 
433  (mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in 28. maddesinin ilk hâli “Member states need not apply…” 

ifadesi ile başladığından, bu dönemde üye devletlerin kolaylaştırılmış birleşme usulüne yer 
vermeleri zorunlu değildi. 

434  Freytag, s. 1615. 
435  Yapılan bu değişiklik ile, (mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’in 28. maddesinin ilk fıkrasının 

başlangıcındaki “Member states need not apply…” ifadesi “Member states shall not impose…” 
şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik yapılmadan önce çok az sayıda üye devletin iç hukukunda 
kolaylaştırılmış birleşme usulüne yer verdiği hususunda bkz. 2009/109/EC sayılı Direktif’in 
Gerekçesi, COM/2008/0576. 

436  Direktif’in bu hükmü iyi kaleme alınmamış olup, farklı yorumları beraberinde getirmektedir. Bir 
yoruma göre, (mülga) 2011/35/EU sayılı Birleşme Direktifi’nin 28. maddesi (günümüzde md. 114), 
yalnızca “ayrılma hakkı”nı iç hukuklarında düzenleyen ülkeler bakımından “kolaylaştırılmış 
birleşme usulü”nü zorunlu tutmaktadır. Bu görüşü savunan Freytag’a göre, Direktif’in 28. maddesi 
üye devletlere, ayrılma hakkını düzenleme yükümlülüğü getirmemektedir. Yazar, üye devletlerin 
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fıkra ile üye devletlere bir imkân daha tanınmıştır. Buna göre bir üye devletin iç 

hukukunda pay alım teklifi sürecinden bağımsız olarak birleşme işleminde devralan 

şirkete, devrolunan şirketin pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı (squeeze-out) 

tanınmış ise o üye devlet, Direktif’in 28. maddesinin (şimdiki md. 114) ilk fıkrasını 

uygulamayabilir437. Böylece eklenen bu yeni fıkra ile, kolaylaştırılmış birleşmenin 

şartlarından biri olan pay sahiplerine “ayrılma hakkının sunulması” şartı seçenekli bir şart 

hâline getirilmiştir. Başka bir deyişle, üye devletlerin iç hukuklarında ayrılma hakkına 

yer vermeyip, yalnızca squeeze-out düzenlemesine yer verdikleri durumlarda, 

kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulanması yine mümkün olacak; diğer bir deyişle 

birleşme raporu ve birleşme sözleşmesinin denetlettirilmesi/incelenmesine ilişkin 

yükümlülüklerin birleşmede aranmaması söz konusu olabilecektir. Günümüzde de 

2017/1132/EU sayılı Direktif’in 114. maddesinde aynı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Şu hâlde Direktif, kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin hükümler içerisinde, üye 

devletlere birleşme işlemiyle birlikte kullanılabilen squeeze-out hakkını düzenleme 

imkânını tanımış, ancak iç hukuklarında düzenlenme yapma zorunluluğu getirmemiştir. 

Kolaylaştırılmış birleşme usulüne yer vermek zorunda olan üye devletler, ayrılma 

                                                
yalnızca ayrılma hakkına iç hukuklarında fiilen yer vermeleri durumunda kolaylaştırılmış birleşme 
usulüne de yer vermek ile yükümlü tutulduklarını ifade etmektedir. Bkz. Freytag, s. 1616. Ancak 
kanaatimizce anılan hükmü, üye devletleri kolaylaştırılmış birleşme usulünü düzenlemekle zorunlu 
tuttuğu şeklinde yorumlamak gerekir. Bu ön kabulden sonra, “ayrılma hakkı”nın sadece 
“kolaylaştırılmış birleşme usulüne” ilişkin iç hukukta yer verilecek düzenlemede bir şart olarak yer 
alacağını belirtmek gerekir. Freytag’ın ileri sürmüş olduğu görüş benimsenecek olsaydı, üye 
devletlere kolaylaştırılmış birleşme usulünü iç hukuklarına aktarmama hususunda açık bir kapı 
bırakılmış olurdu. Bu durumda herhangi bir üye devlet, “ayrılma hakkı”na iç hukukunda yer 
vermemek suretiyle “kolaylaştırılmış birleşme usulü”ne yer vermekten (hükmün lafzında yapılan 
değişikliğe rağmen) kaçınabilirdi. Ortaya çıkan bu sonucun ise kolaylaştırılmış birleşme usulünün 
zorunlu tutulması maksadıyla yapılan o dönemdeki Direktif değişikliğinin amacına aykırı düşeceği 
söylenebilir. Değişikliğin gerekçesi için bkz. COM/2008/0576. (İngilizce metne göre daha anlaşılır 
olan Almanca metin: “Die Nummern 8 bis 12 zielen darauf ab, die in den Artikeln 24 bis 29 der 
Dritten Richtlinie als Option formulierte Möglichkeit der Mitgliedstaaten, vereinfachte 
Verschmelzungen zu genehmigen, zu einer Verpflichtung zu machen.”). Alman kanun koyucu da 
Direktif’te “kolaylaştırılmış birleşme usulü”nün zorunlu kılındığını ifade etmektedir. bkz. 
Umwandlungsgesetz’in gerekçesi: BT-Drucksache 17/3122, s. 12. Ayrıca bkz. Bayer/Schmidt, s. 
959. 

437  2017/1132/EU sayılı Direktif’in 114. maddesinin squeeze-out’a ilişkin ikinci fıkrasında, üye 
devletlerin iç hukuklarında squeeze-out’a yer vermeleri durumunda anılan maddenin ilk fıkrasının 
uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Salt lafza dayalı bir yorum ile, iç hukuklarında squeeze-out’a 
yer veren üye devletlerin, kolaylaştırılmış birleşme usulüne yer vermelerine gerek olmadığı anlamı 
çıkarılabilir. Ancak amaca uygun yorum aksi sonuca varmayı gerektirmektedir. Zira Direktif’in 
kolaylaştırılmış birleşme usulünü zorunlu kılmak istediğini yukarıda açıklamıştık (bkz. dn. 436). 
Gerçekten de squeeze-out’un üye devletlerce düzenlendiği durumlarda, 114. maddesinin ilk fıkrası 
bakımından aranmayacak olan, “ayrılma hakkına yer verilmesi” durumudur. Yoksa 114. maddenin 
ikinci fıkrası kolaylaştırılmış birleşme usulünün üye devletlerce düzenlenmeyeceği anlamına 
gelmemektedir. Squeeze-out hakkının kullanıldığı birleşmeler bakımından da kolaylaştırılmış 
birleşme usulünün işletilebileceği hususunda bkz. Bayer/Schmidt, s. 959; Neye/Jäckel, s. 240. 
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hakkına ya da squeeze-out’a ilişkin bir düzenleme öngörerek bunu sağlayabilirler438. 

Dolayısıyla 2017/1132/EU sayılı Direktif kapsamında üye devletler, Takeover 

Direktifi’nden farklı olarak, çıkarma hakkını düzenlemekle yükümlü kılınmamışlardır.  

3.  Ara Sonuç 

Amerikan hukukunda teknik-hukukî anlamda freeze-out/squeeze-out yalnızca 

birleşme işlemiyle birlikte gündeme gelmektedir. Bu hukuk sisteminde, yukarıda kısmen 

temas ettiğimiz “dissolution” (fesih), “sale of assets” (varlık satışı) ve “reverse stock 

split” (payların birleştirilmesi) yöntemleri, birçok yazar tarafından squeeze-out 

yöntemleri arasında gösteriliyor olsa da439, bu yöntemlerin teknik-hukukî anlamda 

çıkarma araçları olmadıklarını tekrar vurgulamak gerekir. Zira sözü edilen müesseseleri 

düzenleyen hükümlerin ratio legis’i “pay sahibinin şirketten çıkarılması” olmadığı gibi, 

bunların salt birer çıkarma aracı olarak kullanılmalarına case law da müsaade etmemiştir. 

Sayılan örneklerde söz konusu olan, yalnızca bu müesseselerin hâkim pay sahiplerince 

fiilen birer çıkarma aracı olarak kullanılıyor olmalarıdır.  

Birleşmede ise durum tam olarak böyle değildir. Bir üst başlıkta da ifade ettiğimiz 

üzere, eyalet kanunlarında birleşmede pay sahiplerine nakit verilebilmesine imkân veren 

hükümler, her ne kadar ilk olarak ortaya çıktıkları dönemlerde birer çıkarma düzenlemesi 

olarak tasarlanmış olmasa da bu hükümlere verilen anlam zaman içinde değişime 

uğramıştır. Gerçekten de eyalet kanunlarındaki hükümlerin lafzına bakıldığında, Kıta 

Avrupası hukukunda zorunlu ayrılma akçesini düzenleyen hükümlerde olduğu gibi (Ör. 

OR 8/2, TTK 141/2), bunların da birer çıkarma düzenlemesi olduğu kanaatine doğrudan 

ulaşılamamaktadır. Örneğin, bu hükümler hiçbir zaman klasik çıkarma düzenlemelerinde 

                                                
438  Kolaylaştırılmış birleşme usulüne ayrılma hakkı şartı ile birlikte yer veren ülkemiz hukuku 

bakımından ise Direktif ile uyum konusunda bu hususta bir uyumsuzluk görünmemektedir. 
Gerçekten de TTK 155/2’nin “a” bendinde zikredilen şartın, pay sahiplerine tanınması gereken 
“ayrılma hakkı” olduğu ifade edilmektedir. Bkz. Pulaşlı, Şerh 2018, C. I, § 9 N. 165. Zira hükümde, 
ilgili pay sahiplerine devralan şirkette pay verilmesi yanında nakdî bir karşılığın önerilmiş 
olmasından bahsedilmektedir. Bu durumda akla gelen soru şu olmaktadır: Birleşmede ayrılma 
akçesinin “çıkarma” amacıyla pay sahiplerine tek seçenek olarak sunulduğu durumlarda 
kolaylaştırılmış birleşmeden yararlanılamayacak mıdır? İsviçre doktrininde hâkim görüş, burada 
yalnızca “ayrılma hakkının tanınması durumunda kolaylaştırılmış birleşme usulünden 
yararlanılabileceği” yönündedir. Bkz. Burckhardt, Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, Art. 23 
N. 12; Wolf, Basler Kommentar FusG, Art 23 N. 13; Bommer, Stämpflis Handkommentar FusG, Art 
23 N. 12. Ancak kanaatimizce, hükmün “çıkarma akçesi”ni de kapsayacak şekilde yorumlanması 
yerinde olur. Zira burada amaç, grup içi birleşmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır. Bu 
bakımdan, azınlık pay sahiplerine paylarının karşılığının nakit olarak verilmesinin imkân olarak 
sunulması ile yükümlülük olarak öngörülmesi arasında fark gözetmemek gerekir. İsviçre hukukunda 
bu görüşün de savunulduğunu hatırlatalım. Bkz. von Salis-Lütolf, FusG, Art 23-24 N. 
18.7; Gilliéron, s. 345 vd. Ayrıca bkz. dn. 437’de zikredilen Alman öğretisine ait literatür. 

439  Bkz. Clark, s. 500-502; Lipton/Steinberger, § 9.03, [3,4]; Ventoruzzo, s. 851. 
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olduğu gibi özel bir çıkarma usulüne ya da çıkarma akçesinin nasıl hesaplanacağına 

ilişkin kurallara yer vermemiştir. Yine aynı şekilde bu düzenlemelerin lafzında, haklı 

sebeple çıkarma kurumunda olduğu gibi “ortağın çıkarılması”ndan ya da “ortaklık 

ilişkisinin sona erdirilmesi”nden açıkça söz edilmemiştir. İşte tüm bu gerekçelerle, bu 

hükümlerin yalnızca birleşme işlemini daha esnek bir şekilde icra edebilme imkânı 

sağladığı fikri akla gelebilir. Buna karşın, farklı argümanlarla bu düzenlemelerin birer 

çıkarma düzenlemesi olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Her şeyden önce, daha 

evvel de belirtmiş olduğumuz üzere, lafza ilişkin ya da çıkarmanın usulüne ilişkin söz 

konusu eksiklikler, kurumun “çıkarma” olarak nitelendirilmesine engel teşkil 

etmemelidir. İkinci olarak, “pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânı”nın pay değişim 

oranlarının hesaplanmasındaki teknik sıkıntıların aşılması adına önemli bir çözüm 

sunduğuna şüphe duymamakla beraber, pay sahiplerine anılan imkânı bahşeden 

hükümlerin yalnızca bu türden bir amaca hizmet etmediğini ifade etmek gerekir. Nitekim, 

case law’un konuya ilişkin yaklaşımı yıllar içinde bu yönde gelişmiştir. Amerikan 

Mahkemeleri, “pay sahiplerine nakit verilmesi imkânı”nı düzenleyen bu hükümlerin 

ortaya çıktığı 1920’li yıllarda vermiş olduğu kararlarda, bu imkânın yalnızca pay 

sahiplerinin ayrılma taleplerini karşılamak üzere kullanılabilmesine izin verirken; 1970’li 

yıllara gelindiğinde bu yaklaşım yerini söz konusu imkânın pay sahiplerinin çıkarılması 

amacıyla da kullanılabileceği düşüncesine bırakmıştır. Dolayısıyla case law, sözü edilen 

eyalet düzenlemelerinin birer çıkarma hükmü olduğu yönünde esaslı bir görüş 

değişikliğine uğramıştır.   

§ 5.   Hâkim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkının Kanunen 
Düzenlenmesinin Altında Yatan Sebepler 

I. Kanunî Düzenlemenin Gerekli Olup Olmadığı 

Squeeze-out müessesesinin hangi amaçlarla kanun koyucular tarafından 

düzenlendiği meselesine değinmeden evvel, bu hakkın kanun koyucu tarafından 

düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı konusuna kısaca değinmek gerekir. Burada 

tartışmaya açılabilecek olan konu, devletin bu alana müdahalesinin gerekli olup olmadığı 

hususundadır440. Bir bakış açısıyla, devletin bu alana müdahalesini gerektiren bir durumun 

söz konusu olmadığı; şirketlerin squeeze-out hakkına ihtiyaç duymaları hâlinde bu 

                                                
440  Bu hususta bkz. van der Elst/van der Steen, Opportunities in the M&A, s. 5. Aynı tartışmanın, 

zorunlu pay alım teklifi düzenlemelerinin gerekliliği hususunda da yapıldığı görülmektedir. Bkz. 
Burkart/Panunzi, s. 741 vd. 
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ihtiyacı kendilerinin esas sözleşmeye koyacakları hükümler ile karşılayabilecekleri ileri 

sürülebilir. Bir başka bakış açısıyla ise, kanun koyucunun, ortaklar arasındaki çıkar 

çatışmalarının önem arz ettiği çıkarma müessesesinde menfaatler dengesini kendisinin 

gözetmek isteyebileceği; bu anlamda özellikle sebepsiz bir çıkarma hakkı olan squeeze-

out bakımından, şirketten çıkarılacak olan azınlığın haklarını, koyacağı özel hükümler ile 

düzenlemek yoluna gidebileceği fikri savunulabilir. Ayrıca, pay üzerindeki mülkiyet 

hakkını ilgilendiren bir mesele olması itibarıyla çıkarma hakkının kanunî düzenlemeyi 

gerektirdiği de iddia edilebilir. Zira mülkiyet hakkına ilişkin sınırlamalar, birçok ülkenin 

anayasasında ancak kanun ile ve kamu yararı amacıyla öngörülebilmektedir.  

İlk bakış açısında piyasa ekonomisi sistemi içerisinde dengenin kendiliğinden 

kurulacağı düşüncesi hâkimdir. Bu bakış açısı, şirketin yararına görülen hususların 

kuruluş aşamasında kurucular, daha sonraki aşamalarda ise tüm ortaklar tarafından şirket 

sözleşmesine konulacağı varsayımına dayanmaktadır. Ancak meseleye bu bakış açısıyla 

bakıldığında sistemin işleyebilmesi için öncelikle ortakların şirket sözleşmelerini 

şekillendirme konusunda -kural olarak- bir serbestiye sahip olmaları gerekir. Zira burada 

ortakların hareket alanını esas itibarıyla kontrol altına alacak olan regülasyon değil, 

piyasadır. Ortaklara tanınan bu serbesti karşısında ortaya çıkacak olan şirket 

sözleşmelerinin göreceği itibar ve kabul ise piyasa nezdindedir. Piyasadaki yatırımcılar 

bu türden bir şirket sözleşmesini güvenilir kabul ediyorsa, piyasa dengesi içinde ilgili 

sözleşme talep görmeye başlar. Aksi bir durumda piyasanın, yatırımcı tarafından 

güvenilir bulunmayan şirket sözleşmesini dışlayacağı söylenir. Meseleye çıkarma 

özelinde baktığımız vakit ise şu sonuca varılmaktadır: Ortaklar, lüzum duymaları hâlinde 

sebepli ya da sebepsiz bir çıkarma hakkını şirket sözleşmesine koyma yoluna 

gidebilirler441. Artık bu noktadan sonra piyasanın, bu türden çıkarma hükümlerini içeren 

(yahut içermeyen) her şirket sözleşmesine bir “ürün” olarak değer biçeceği söylenebilir. 

Şirket sözleşmelerinin tümünün oluşturduğu böyle bir piyasada, mevcut ya da muhtemel 

ortaklar kendilerine sunulmuş olan şirket sözleşmesinin avantajlı ya da dezavantajlı olup 

olmadığına kendileri karar vereceklerdir. Böylece sebepsiz bir çıkarma düzenlemesi 

içeren bir şirket sözleşmesi giderek azınlık ortakların haklarının daha az korunduğu bir 

sözleşme olarak piyasadaki yerini alabilecek ve talep görmeyebilecektir442. Pek tabii 

böyle bir görüş kabul edilecek olursa, ortaya öncelikle, şirket sözleşmelerine bu türden 

                                                
441  van der Elst/van der Steen, Opportunities in the M&A, s. 5. Ayrıca bkz. Burkart/Panunzi, s. 741 vd. 
442  Piyasanın her bir şirket sözleşmesine bir “ürün” olarak değer biçtiği ve böyle bir “esas sözleşmeler 

piyasası”nda emredici hükümlere ne ölçüde gerek olduğu yönündeki değerlendirmeler için genel 
olarak bkz. Spindler, s. 59 vd. 
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çıkarma hükümlerinin konulup konulamayacağı meselesi çıkmaktadır. Ortaklara şirket 

sözleşmesini şekillendirme yönünde tanınan serbestinin ölçüsü ne olacaktır? Hemen 

belirtelim ki, şirket sözleşmelerinin “emredici hükümler ilkesi” gibi kurallarla kontrol 

altında tutulduğu hukukî düzenlerde, piyasanın kendisinin kontrol ve dengeyi 

sağlayacağını ileri süren ilk bakış açısı işlerlik kazanmayacaktır. Zira burada kanun 

koyucunun iradesi, şirket sözleşmelerinin belirli bir kalıp içerisinde kalmasından yanadır. 

Bu doğrultuda kanun koyucu, piyasa düzeninin işleyişi neticesinde tercih edilecek olan 

şirket sözleşmelerinden ziyade kendisi tarafından regüle edilmiş olan şirket 

sözleşmelerini tercih etmektedir. 

Bir an için squeeze-out’a ilişkin bir hükme kanunda yer verilmediğini düşünelim. 

Böyle bir durumda acaba söz konusu hak, hakkın daha çok uygulama alanı bulacağını 

varsaydığımız anonim şirketlerde, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle düzenlenebilir 

miydi? Bu türden bir hükme esas sözleşmede yer verilip verilemeyeceği hususunda, 

anonim şirketler için câri olan “emredici hükümler ilkesi”ne göre bir sonuca varılması 

gerektiği söylenebilirdi. İlk bölümde bu hususta açıklamalar yapmış olduğumuz için bu 

kısımda tekrar emredici hükümler ilkesinden söz edilmeyecektir. Ancak vurgulamak 

istediğimiz husus, squeeze-out’un devlet müdahalesi olmadan, esas sözleşme ile 

düzenlenebileceğini kabul eden ilk bakış açısının uygulanma kabiliyetinin “emredici 

hükümler ilkesi”nin varlığı karşısında düşük bir ihtimal olduğudur. Zira burada ilkin, 

squeeze-out ya da bir diğer çıkarma hakkının, kanun koyucu tarafından düzenlenmemiş 

olmasının bilinçli bir tercihin sonucu olmadığının; diğer bir deyişle, bunun bir unutkanlık 

sonucunda gerçekleştiğinin ispatlanması gerekirdi. Daha önce de açıkladığımız üzere, 

ancak böyle bir kabulden sonra esas sözleşmede bu türden bir düzenlemeye yer verilmesi 

mümkün hâle gelebilirdi.     

İkinci bakış açısı ise squeeze-out konusunda kanunî düzenleme yapılmasının 

gerekli olduğu yönündedir. Bu bakış açısı bir yönüyle, hakkın mülkiyet hakkına doğrudan 

müdahalede bulunmasıyla ilişkilidir. İkinci olarak, ilk bakış açısında kabul edilen 

“ortakların, şirketin yararına olduğunu düşündükleri ve lüzumlu gördükleri hususları 

sözleşme ile düzenleyebilecekleri” düşüncesi her zaman toplumsal olarak en etkili olan 

düzenlemenin ortaya çıkmasına yol açmamaktadır. Zira birçok örnekte kurucular, 

kendilerine en çok menfaat sağlayacağını düşündükleri hükümler ile şirket sözleşmesini 

kaleme almaktadırlar443. Dolayısıyla kurucuların, şirketin muhtemel ortaklarını ya da 

şirketle hukukî ilişki içerisinde olacak menfaat sahiplerini düşünerek düzenleme yapma 

                                                
443  Bkz. Burkart/Panunzi, s. 742. 
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yoluna gitmeleri düşük bir ihtimaldir. Çünkü şirketin -en azından kuruluş aşamasında- 

ekonomik anlamda sahipleri olarak bu kişiler, öncelikle kendi faydalarını maksimize 

etmeye çalışacaklardır. Üçüncü olarak, kanunî bir squeeze-out rejiminin öngörülmesiyle 

birlikte sosyal maliyetlerin de azalacağı ifade edilmektedir. Zira hâkim pay sahibi, kanunî 

bir çıkarma hakkı öngörülmediği sürece, azınlığı yıldırmak için zaman ve para kaybına 

sebep olacak birtakım baskıcı yollara başvurabilecek ve bu yolların tüketilmesi 

neticesinde şirket, önemli bir maliyet kalemi ile karşı karşıya kalabilecektir. Nihayet 

şirketin de bu maliyetleri, ilgili olduğu tüm çevrelere yansıtması ve böylece olası bir 

sosyal maliyetin ortaya çıkması mümkün olabilecektir444. Son olarak, emredici hükümler 

ilkesinin katı olarak yorumlandığı ülke hukuklarında “sebepsiz bir çıkarma hakkı”nın 

şirket sözleşmesinde düzenlenmesine kuvvetle muhtemel izin verilmeyecek olması 

karşısında, bu türden bir çıkarma hakkının kanun ile düzenlenmesi daha isabetli 

görünmektedir.  

II. Genel Olarak Kurumsal Amaçların Gerçekleştirilmesi Düşüncesi   

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının kuramsal temeline ilişkin olarak yukarıda 

yapmış olduğumuz açıklamalarda, bu çıkarma türünün dayandığı temelin haklı sebeple 

çıkarma kurumunun dayandığı temelden oldukça farklı olduğundan söz etmiştik. Haklı 

sebeple çıkarma kurumunda çıkarmaya sebep teşkil eden olgu, ortağın şahsından 

kaynaklanan sebeplerdir (kişisel nitelikteki haklı sebepler).  Bu sebepler, şirketin amacını 

imkânsızlaştırıyor, tehlikeye düşürüyor, önemli şekilde güçleştiriyor yahut şirketin 

devamının ortaklar bakımından objektif olarak çekilmez hâle gelmiş olmasına yol açıyor 

ise çıkarma ihtimali gündeme gelmektedir. Dolayısıyla bu tür çıkarmanın karar 

aşamasında, şirketin devamını diğer ortaklar bakımından çekilmez hâle getiren ortak ile 

devam edilip edilmeyeceği hususunda bir belirlemenin yapılması gerekli olmaktadır445. 

Yola ya bu şekilde devam edilecektir ya da şirket, ortağın neden olduğu birtakım 

sorunlarla boğuşup sona erme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Şu hâlde, haklı sebebe 

dayalı çıkarma düzenlemelerindeki temel amaç, ortaya çıkan haklı sebebin ortağın 

çıkarılması suretiyle bertaraf edilmesi ve şirketin sona ermesinin engellenmesidir. Söz 

                                                
444  Rho, s. 52. 
445  İlgili çıkarma düzenlemesinde öngörülen çıkarma usulü, bir yargılama yapılmasını gerektiriyorsa 

bu belirlemeyi yapacak olan mahkemedir. Ancak bazı çıkarma düzenlemelerinde yalnızca ortakların 
alacağı bir karar, çıkarmanın hüküm ve sonuç doğurması için yeterli görülmektedir. Bu gibi 
durumlarda ise belirlemeyi yapacak olan ortaklardır. 
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konusu çıkarma düzenlemesi, haklı sebep şahsında ortaya çıkmamış olan diğer ortaklar 

bakımından şirketin feshinden önce kullanılacak bir tampon işlevi görmektedir.  

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı bakımından ise kanun koyucunun, 

müesseseyi düzenlemekte böyle bir amaca sahip olmadığı görülmektedir. Anılan çıkarma 

hakkı esasen, ortaklardan birinin yaratmış olduğu haklı bir sebebin şirketin varlığını 

tehlikeye düşürecek olması fikrinden hareketle düzenlenmemiştir. Hâkim pay sahibinin 

çıkarma hakkının kullanıldığı her durumda, hâkim pay sahibini, hakkı kullanmaya 

yönelten bir gerekçe ya da saik olmakla birlikte, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu 

gerekçe/saik bir “haklı sebep” değildir. Dolayısıyla ortada ortaklardan birinin şirketin 

devamını çekilmez hâle getirmiş olması gibi bir durum söz konusu olmadığından, haklı 

sebeple çıkarma düzenlemeleri ile şirketin sona ermesi düzenlemeleri arasında mevcut 

olan doğal bağlantı, squeeze-out düzenlemelerinde bulunmamaktadır. Bu düzenlemelerin 

temelinde şirketin sona erme tehlikesinin bertaraf edilmesinden ziyade işletmeyi 

ilgilendiren/işletmesel/kurumsal bir amacın gerçekleştirilmesi düşüncesi yer almaktadır. 

Sözü edilen kurumsal amaç, elbette çıkarma hakkının düzenlenmiş olduğu şirketler 

topluluğu hukuku, takeover hukuku ve birleşme hukuku alanları ile yakından ilgilidir. Bu 

alanlar kapsamında düşünüldüğünde ise kurumsal amaçlar spesifik olarak, 

konzernleşme446 ve tek elden yönetimi kolaylaştırma, alenî pay alım tekliflerini ve 

birleşmeleri cazip kılma, şirketi borsa kotundan çıkarma ve/veya halka kapatma, tek pay 

sahipli bir yapıya kavuşmak ve azınlığın yarattığı masrafları/riskleri azaltmak/ortadan 

kaldırmak şeklinde sayılabilir.  

Bu özel amaçların hepsinin temelinde ise ekonomik bir gerekçe bulunmaktadır. 

Bu gerekçe, şirketin mevcut birtakım masraflardan ya da ortaklar arasındaki menfaat 

ihtilaflarından kurtarılarak daha etkin bir şekilde yönetimini tesis etmeye yöneliktir. Etkin 

yönetim anlayışını vurgulamak üzere kanun koyucular farklı kavramlara 

başvurmaktadırlar. Örneğin, Alman kanun koyucu squeeze-out düzenlemesinin 

işletmesel esnekliği (unternehmerische Flexibilität) kuvvetlendireceğinden söz 

etmektedir447. Avusturya kanun koyucu ise bu düzenlemeler ile, şirketlerin/işletmelerin 

rekabetçi bir konuma geleceklerine ve karşılarına çıkan problemlere daha hızlı tepki 

verebilecek bir mekanizmaya kavuşacaklarına vurgu yapmaktadır448. Türk kanun koyucu 

ise TTK ve SerPK’nın gerekçelerinde daha farklı bir dil kullanarak bu amacı açıklamaya 

                                                
446  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 
447  Bkz. BT-Drucksache 14/7034, s. 32. 
448  Bkz. 1334 der Beilagen XXII. GP - Regierungsvorlage – Materialien, s. 26 (Übernahmerechts-

Änderungsgesetz 2006 – ÜbRÄG 2006). 
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çalışmıştır. Squeeze-out düzenlemelerinden biri olan TTK 208’in gerekçesinde amacın 

“bir şirketin sermayesinin ve oy haklarının yüzde doksanbeşinin uygun gördüğü bir 

kararın alınıp uygulanmasına çoğu kişisel çeşitli sebeplerle karşı çıkan 

ortakların/paysahiplerinin şirketi bunaltan ve engelleyen davranışlarına son verip şirket 

içi barışı sağlamak” olduğundan söz edilmiştir. Hemen belirtelim ki ortakların kişisel 

sebeplerle şirketin karar alma mekanizmasını engellemeleri, somut olaydaki duruma göre 

kimi zaman ortaklar arasındaki sadakat yükümlülüğünün ihlâli anlamına gelebilecek 

olup, bu davranışların şirketin haklı sebeple feshine ya da -kabul görmesi hâlinde- ortağın 

haklı sebeple şirketten çıkarılmasına yol açması mümkündür449. Dolayısıyla TTK 208’in 

gerekçeside belirtilen “kişisel sebepler ile şirketin bunaltılması yahut engellenmesi” 

şeklindeki fiiller, mahiyet itibariyle daha ziyade haklı sebep kategorisine dâhil 

edilebilecek fiilleri çağrıştırmaktadır. Bu bakımdan squeeze-out’un sahip olduğu 

kurumsal amaca yapılması gereken vurgunun TTK 208’in gerekçesinde eksik bırakıldığı 

söylenebilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki şirketin bunaltılması yahut engellenmesi 

fiillerinin squeeze-out ile hiçbir ilgisinin olmadığı da söylenemez. Aşağıda da 

belirteceğimiz üzere Alman kanun koyucunun squeeze-out’un düzenlenme amacına 

ilişkin olarak ortaya koymuş olduğu gerekçeler arasında, pay sahiplerinin özellikle genel 

kurul kararları aleyhine iptali davası açmak suretiyle şirketin işleyişini engellemeleri ve 

bazı pay sahipliği haklarını kötüye kullanmaları da bulunmaktadır. Pek tabii bu hususlar 

da şirketin etkin bir şekilde yönetilmesini engelleyen hususlardır. Ancak Alman kanun 

koyucu, TTK 208’de belirtmiş olan gerekçe dışında, kurumsal amaca vurgu yapan diğer 

hususlara da yer vermiştir. Üstelik aşağıda tekrar üzerinde duracağımız üzere Alman 

kanun koyucu, yalnızca uygulamada pay sahiplerinin “şirketi bunaltan ya da engelleyen” 

türdeki bu fiillere tevessül ettiklerini belirtmekle yetinmiş; “haklı sebep” olarak 

nitelendirilebilecek bu tür bir fiilin gerçekleşmiş olmasını -TTK 208’in aksine- hakkın 

kullanılması için gereken bir şart olarak aramamıştır.  

Squeeze-out’un birleşme işlemi ile birlikte düzenlendiği TTK 141’in gerekçesinde 

de benzer bir şekilde, hükmün “arzu edilmeyen, devamlı sorun çıkaran azınlığı ve/veya 

ortağı, ayrılma akçesini ödeyerek şirketten çıkarma hakkını büyük çoğunluğa verdiği” 

ifade edilmektedir.  

Türk hukukunda squeeze-out’un düzenlendiği bir diğer hüküm olan SerPK 27’nin 

gerekçesinde ise -TTK 141 ve 208 hükümlerinin gerekçelerine nazaran- kurumsal amaç 

vurgusunun daha açık bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Gerçekten de hükmün 

                                                
449  Bu husustaki tartışmalar için bkz. Akın, Sadakat Borcu, s. 243; Nomer, s. 143 vd.; Şahin, s. 201 vd. 
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gerekçesinde çıkarma hakkının, pay alım teklifi neticesinde başarıya ulaşan kişi ya da 

grubun, şirketin yapısını değiştirmek450, şirketi halka kapatmak gibi niyetlerini 

gerçekleştirebilmesi için öngörüldüğü ifade edilmiştir. 

Şimdi, çıkarma hakkının şirketin etkin yönetimini ne şekilde sağladığına 

aşağıdaki başlıklarda somut olarak bakalım.  

III. Azınlığın Sebep Olduğu Masrafların Azaltılmasında İşlevi 

Yukarıdaki başlıkta squeeze-out müessesesinin düzenlenmesinin temel sebebinin 

şirkette etkin yönetim anlayışını hâkim kılmak olduğundan söz etmiştik. Bu anlamda 

hakkın düzenlenmesinin altında yatan temel gerekçelerden birisi de çıkarılmak istenen 

ortakların sebep oldukları masraf kalemlerinden kurtulma isteğidir. Bu anlamda, sözü 

edilen masraf kalemlerinin şirkete önemli bir maliyet yüklediği ve etkin yönetim 

anlayışını sekteye uğrattığı kabul edilmekte, bunların azaltılmasının şirketin ve hâkim 

pay sahibinin yararına olacağı düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, şirket ne kadar az 

masraf ile yönetilirse verimliliğini o kadar artıracak; bu durum da azınlığın çıkarılması 

neticesinde şirketin tek pay sahibi hâline gelen hâkim pay sahibine doğrudan 

yansıyacaktır. 

 Azınlık pay sahiplerinin şirkete yüklemiş oldukları bu maliyetin ortaya çıkış 

sebepleri ise çeşitlidir. Bunların bir kısmı, salt azınlık pay sahiplerinin şirkette pay sahibi 

olarak var olmaları nedeniyle ortaya çıkar. Azınlık pay sahiplerinin yukarıda belirtmiş 

olduğumuz “şirketi bunaltan ya da engelleyen” muhtemel fiillerinden bağımsız olarak, 

yalnızca şirketteki mevcudiyetlerinin önemli bir masraf kalemi yarattığı; bu anlamda, çok 

küçük bir oranı temsil eden bu pay sahibi grubunun şirkette kalmasının ekonomik 

bakımdan bir anlam ifade etmeyeceği ve şirkete belirli bir maliyetinin olması sebebiyle 

şirketin etkin şekilde yönetilmesini engellediği kabul edilmektedir451. Dolayısıyla bu 

kabul, azınlığın şirkette salt var olmasının sebep olduğu organizasyonel masraflara 

dayandırılmaktadır. Sözü edilen ihtimalde, şirketin temel organizasyon yapısından 

kaynaklanan giderlerin artmasına bağlı olarak şirketin geniş anlamda yönetimine ilişkin 

                                                
450  Şirketin yapısının değiştirilmesi ifadesinin anlamı belirsizdir. Anılan ifade lafız itibarıyla şirketin 

yapısal değişiklik kararlarına konu edilmesi şeklinde anlaşılmaya müsait ise de kanaatimizce yapısal 
değişikliklerden birleşme işlemi için öngörülmüş olan squeeze-out hükmünün varlığı karşısında 
(TTK 141), burada kastedilenin teknik anlamda yapısal değişiklik olmadığı; ifadenin, şirketin pay 
sahipliği yapısının değiştirilmesi anlamında kullanılmış olduğu söylenebilir. Şu hâlde, şirket 
yapısının değiştirilmesi ifadesinin esasında, pay sahipliği yapısının değiştirildiği bir başka işlem 
olan halka kapanma işlemini ifade etmek üzere kullanıldığı düşünülmektedir. 

451  Squeeze-out’un öngörülme amacına ilişkin bu gerekçe Alman kanun koyucu tarafından açıkça dile 
getirilmiştir. Bkz. BT-Drucksache 14/7034, s. 31. 



 
 

 
   

143 
  

 

maliyet de artmaktadır. Organizasyon ile ilgili giderlerin başında şirket genel kurul 

toplantısı için yapılan harcamalar ve pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanmaları 

neticesinde ortaya çıkan masraflar yer almaktadır. Bu masraflara ilişkin 

değerlendirmelere aşağıdaki başlıkta yer verilecektir.  

Azınlık pay sahiplerinin sebep oldukları masraf kalemlerinin diğer kaynağı ise 

pay sahipliği haklarının kullanımı ile alakalıdır. Dikkat edilecek olursa, burada azınlığın 

salt şirketteki mevcudiyetinden kaynaklanan bir sebep söz konusu değildir. Şirketin 

katlanmış olduğu maliyet, pay sahiplerine tanınan hakların kötüye kullanılması ya da 

kötüye kullanım olmasa bile bu haklara çok sık bir şekilde başvurulması ile ilgilidir. Bu 

anlamda sözü edilen masraflar, azınlığın şirketi bunaltabilecek ya da engelleyebilecek 

nitelikteki davranışları sonucunda ortaya çıkabilir. Gerçekten de küçük bir oranda paya 

sahip olan azınlığın uygulamada genellikle haklarını kötüye kullanmak suretiyle sorun 

çıkartan pay sahiplerinden oldukları ve özellikle yapısal değişiklik kararlarının icrası 

safhasında engel çıkarttıkları hususlarına Alman kanun koyucusu tarafından dikkat 

çekilmiştir452. Pay sahiplerinin kişisel menfaat sağlamak uğruna şirket genel kurulunda 

alınmış olan kararlar aleyhine açmış oldukları kötü niyetli iptal davaları, kimi zaman 

kararın icra edilememesi nedeniyle şirketin ve dolayısıyla pay sahiplerinin zarara 

uğramasına neden olabilmekte ve önemli bir maliyet oluşturabilmektedir. Bu ihtimal 

bakımından ele alındığında, squeeze-out hakkının mevcut bir menfaat ihtilafını mı yoksa 

gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir ihtilafı mı önlemek için öngörülmüş olduğu sorusu 

akla gelebilir. Hemen belirtelim ki yabancı hukuklardaki squeeze-out düzenlemeleri göz 

önünde bulundurulduğunda, hakkın kullanılmasında herhangi bir sebebin ön koşul olarak 

aranmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu düzenlemelerin, ortaya çıkması muhtemel bir 

menfaat ihtilafını daha baştan önleme anlayışı içinde oldukları söylenebilir. Zira ortada 

“sebepsiz” olarak kullanılan bir hak olmakla birlikte, kanun koyucunun “azınlık pay 

sahiplerinin haklarını kötüye kullanabilecekleri” yönünde bir ön kabulü vardır. Bu ön 

kabul gereğince, ortada henüz bir menfaat ihtilafı yokken azınlık şirketten çıkarılabilecek 

ve ileride doğması muhtemel ihtilafların önüne geçilmiş olacaktır. Diğer taraftan, 

karşılaştırmalı hukuktaki örnek düzenlemelerin aksine, Türk hukukunda TTK 208 

örneğinde olduğu gibi hakkın bir “haklı sebep” gerekçe gösterilerek kullanılabildiği 

atipik squeeze-out düzenlemeleri de bulunmaktadır. Bu tür düzenlemelerin ortaya çıkış 

safhasında ise kanun koyucunun bir ön kabul ile hareket ettiğinden söz edilemez. Zira bu 

                                                
452  Bkz. BT-Drucksache 14/7034, s. 31-32. Avusturya kanun koyucu da düzenlemenin öngörülmesinde 

hâkim pay sahibinin menfaatinin olduğu yönünde kısa bir tespitte bulunmuştur. Bkz. 1334 der 
Beilagen XXII. GP - Regierungsvorlage – Materialien, s. 26. 
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tür düzenlemelerde çıkarma hakkının kullanılabilmesi için ortada öncelikle ortakların 

yaratmış oldukları bir sebep ve bu sebepten kaynaklanan bir ihtilaf olmalıdır. O hâlde, bu 

tür düzenlemelerde kanun koyucu, “haklı nedene dayalı çıkarma” düzenlemelerinde 

olduğu gibi, ortakların ortaklık haklarını kötüye kullanmak suretiyle “haklı neden” 

yaratabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır.  

Aşağıda azınlık pay sahiplerinin genel kurul toplantısına ilişkin olarak sebep 

oldukları masrafları somut olarak iki başlık altında ele alacağız. Ancak bu açıklamalara 

geçmeden önce bu başlıkta son olarak, söz konusu masraflara yol açan pay sahipliği 

haklarının kullanımı ile kanun koyucunun squeeze-out hakkını bu sebeplerle düzenlemiş 

olması arasında bir paradoks yaratılmış olup olmadığına değinmek istiyoruz. Yukarıda 

da ifade edildiği üzere, hâkim pay sahibinin squeeze-out hakkını kullanmasının altında 

yatan ekonomik sebeplerden birisi de şirketi azınlığın sebep olduğu masraflardan 

kurtarmaktır. Pay sahiplerinin pay sahipliği haklarını hangi sıklıkta kullandıklarına bağlı 

olarak masraf kalemleri değişebilmekte ve bu durumun şirkete getireceği maliyet de 

artabilmektedir. Burada şu şekilde bir fikrin ortaya atılması muhtemeldir: Kanun koyucu 

bir yandan pay sahiplerine genel kurul toplantılarına katılma hakkı ve bu toplantılara 

ilişkin bilgi alma hakkı gibi vazgeçilmez haklar tanımakta; bir yandan da bu hakların 

kullanımının sebep olduğu masraflar ve bunun şirkete yüklediği maliyeti gerekçe 

göstererek hâkim pay sahibine bir çıkarma hakkı tanımaktadır. Acaba bu şekilde, pay 

sahipliği hakları bakımından çelişkili bir durum mu yaratılmış olmaktadır?  

Kanaatimizce burada bir çelişkiden söz etmek mümkün değildir. İlkin, her ne 

kadar squeeze-out’un öngörülmüş olmasının altında yatan gerekçeler ekonomik ise de tek 

gerekçe, pay sahipliği haklarının az ya da çok kullanılmasının sebep olduğu masraflar 

değildir. Çıkarma hakkının düzenlenmesinin altında yatan başka gerekçeler de 

bulunmaktadır. Örneğin, aşağıda yer vereceğimiz squeeze-out’un alenî pay alım 

tekliflerini ve birleşmeleri cazip hâle getireceğine ilişkin gerekçe, masraflara ilişkin 

değildir. Yine şirketin borsa kotundan çıkmasına ilişkin gerekçe, şirketin masraf 

kalemlerinin azaltılması ile ilgili olmakla birlikte, bu gerekçede pay sahiplerinin 

doğrudan sebep oldukları bir masraftan söz edilemez.  

Sözü edilen durumun bir paradoks oluşturmadığına ikinci gerekçe ise her iki hak 

grubunun hizmet ettiği menfaatlerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de 

bireysel bir pay sahipliği hakkı olan genel kurul toplantılarına katılma ve bu toplantılarda 

oy kullanma hakkı, pay sahibinin geniş anlamda şirket yönetimine katılmasına olanak 

sağlayan haklardır. Bu iki hak sayesinde pay sahibi, şirketin karar alma mekanizmasına 
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katılabilir ve ortaya koymuş olduğu yatırımının geleceğine diğer pay sahiplerinin de 

katılacakları kararlarla yön verebilir453. Ancak unutmamak gerekir ki pay sahibinin bu 

haklarını kullanabilmesi için pay sahipliği ilişkisinin son bulmamış olması gerekir. 

Dolayısıyla bu hakların kullanılabilmesi için ön şart, pay sahibi sıfatını sürdürmektir. Öte 

yandan, şirket ile pay sahibi arasında sürekli bir borç ilişkisi olan ortaklık (pay sahipliği) 

ilişkisine son verilebilmesi imkânının çıkarma kurumu ile öngörüldüğünü birinci 

bölümde ifade etmiştik. Burada şirkette belirli bir çoğunluğa sahip bir ya da birden çok 

pay sahibi, çıkarma yönünde bir karar alabilmekte ya da böyle bir karara ihtiyaç olmadan 

tek taraflı bir irade beyanı ile ilgili pay sahibini şirketten çıkarabilmektedir. Çıkarma 

hakkının kullanılması neticesinde pay sahipliği ilişkisi son bulmakla birlikte, şirketin 

faaliyetlerine sorunsuz ya da ekonomik olarak daha verimli bir biçimde devam etmesine 

olanak sağlanmaktadır. Görüldüğü üzere ortada biri pay sahibinin katılma hakkına ilişkin, 

diğeri ise pay sahibinin pay sahipliği ilişkisine sorunsuz yahut ekonomik olarak daha 

verimli bir şekilde devam edebilmesine imkân veren ve şirketin devamlılığını sağlayan 

iki farklı bireysel pay sahipliği hakkı vardır. Genel kurula katılma ve oy hakkı bakımından 

pay sahibinin tek bir paya sahip olması yeterliyken, hâkim pay sahibinin çıkarma 

hakkında hakkını kullanacak olan pay sahibinin nitelikli bir çoğunluğa sahip olması 

gerekmektedir. İki hakkın hizmet ettiği amaçlar birbirinden tamamen farklı olup, kanunda 

sebepli ya da sebepsiz bir çıkarma hakkı öngörülmüş olmasının, pay sahibinin 

vazgeçilmez haklarından olan katılma hakları ile çelişen bir tarafı bulunmamaktadır. Aksi 

bir kabul bizi, çıkarma haklarının her halükârda diğer pay sahipliği haklarının bir kısmı 

ile çeliştiği sonucuna götürürdü. Hâlbuki kanun koyucu, pay sahipliği ilişkisini sona 

erdiren çıkarma haklarını tesis ederken, ilgililerin menfaatlerini ölçüp biçmekte ve 

menfaatler dengesini sağlamak adına bunun ancak belirli şartlar altında 

gerçekleşebileceğini öngörmektedir.    

1.  Genel Kurul Toplant ı Masraf larının Ş irkete Maliyet i   

Squeeze-out’un daha ziyade anonim şirket modeli düşünülerek tasarlandığını göz 

önünde bulundurarak, bu başlıkta anonim şirket genel kurul toplantılarının şirkete 

yüklediği masraf kalemlerine değineceğiz. Bilindiği üzere anonim şirketler, her faaliyet 

                                                
453  Ekonomi öğretisinde pay sahibinin yatırımını ilgili şirkette tutmaya devam etmesi ve bunun gereği 

olarak katılma haklarını kullanmasına “voice” seçeneği denilmektedir. Pay sahibinin bu seçeneği 
tercih ederek şirkette yolunda gitmediğini düşündüğü bir hususta konuya genel kurul organı 
vasıtasıyla müdahil olması mümkün olduğu gibi, bu seçenek yerine yatırımını başka bir yerde 
değerlendirme kararı alarak şirketten çıkması da mümkündür. Bu ikinci seçeneğe ise “exit” 
denilmektedir. Bu hususta bkz. Hirschmann, s. 3 vd.; s. 46 vd. 
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döneminin sonundan itibaren üç ay içinde olağan genel kurul toplantısı yapmak 

zorundadır (TTK 409/1). Bunun dışında, gerektiği takdirde genel kurulun olağanüstü 

olarak toplantıya çağrılması da mümkündür (TTK 409/2). Olağan toplantıların zorunlu 

olarak yapılması karşısında, anonim şirketin her yıl asgari olarak toplantı yapılması için 

gerekli olan masraflara katlanması kaçınılmazdır. Üstelik TTK 411 gereğince azınlığın 

talebi doğrultusunda aynı yıl içinde yapılması muhtemel birden çok olağanüstü genel 

kurul toplantısının masraf kalemlerini artırması söz konusu olabilir. 

Genel kurul toplantısı için yapılan masrafları; toplantıya çağrı için yapılan 

masraflar, toplantının fiziken ve elektronik ortamda yapılması için gerekli olan masraflar, 

pay sahiplerinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünden doğan masraflar olarak üç başlık 

altında toplayabiliriz. Bu masraflardan bir kısmının bertaraf edilmesi, hâkim pay 

sahibinin çıkarma hakkını kullanması neticesinde şirketin tek pay sahipli bir yapıya 

kavuşmasıyla mümkün hâle gelmektedir.  

Literatürde squeeze-out’a ilişkin olarak yazılan eserlerin büyük bir kısmında, 

hakkın azınlığın yaratmış olduğu masraf kalemlerinin azaltılmasında önemli bir 

fonksiyonunun olduğu vurgulanırken, ilk zikredilen masraf kalemi genel kurul 

toplantısına çağrı için yapılan masraflardır454. Genel kurul toplantısına çağrıya ilişkin 

hüküm TTK 414’de emredici olarak düzenlenmiştir. Buna göre, şirketin internet sitesinde 

ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılacak olan ilânların dışında, nama yazılı pay 

sahiplerine ve ortaklığa pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek 

adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya 

çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Dolayısıyla buradaki masraf ilân 

ve mektupla davete ilişkindir. Çağrıya ilişkin harcamaların, pay sahibi sayısı daha az 

sayıda olan aile şirketlerinde büyük bir masraf kalemi oluşturmayacağı söylenebilirse de 

sermayenin büyük bir kısmının hâkim pay sahibinin elinde toplandığı, geri kalan kısmının 

ise çok sayıda küçük pay sahibi tarafından temsil edildiği şirketlerde durum böyle 

olmayabilir. Ancak belirtmek gerekir ki çok pay sahipli olan halka açık şirketlerin büyük 

bir kısmında da bu masrafların bir kısmı ortaya çıkmayacaktır. Zira iadeli taahhütlü 

mektupla bildirime ilişkin kuralın şirket bakımından önemli bir yük oluşturacağı 

düşünülerek, pay sahibi sayısı kimi zaman binleri bulan payları borsada işlem gören 

halka açık anonim şirketler bakımından kanun koyucu SerPK 29/2’de bir istisnaya yer 

vermiş ve bu şirketlerde nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütle mektup 

                                                
454  Alman literatüründe bkz. Moritz, s. 23 vd.; Gräfe, s. 27 vd.; Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. 

§§ 327a-f Rn. 8. 
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gönderilmesine ilişkin TTK 414/1 hükmünün uygulanmayacağını düzenlenmiştir. Ancak 

halka açık olan ve payları borsada henüz işlem görmeyen anonim şirketler bakımından455 

TTK 414/1’deki kuralın hâlen uygulanması gerekmektedir. Şu hâlde, bu şirketler 

bakımından mektupla davete ilişkin masrafların ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Bu masraflardan kurtulmanın bir yolu olarak, hâkim pay sahibinin squeeze-out 

hakkını kullanarak azınlığı şirketten çıkarması ve şirketi tek pay sahipli bir yapıya 

kavuşturması gösterilmektedir. Gerçekten de şirket tek pay sahipli hâle geldikten sonra, 

TTK 408/3 gereğince bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahip olmakta ve 

kararları tek başına alabilmektedir. Tek pay sahipli bir şirketin genel kurul toplantı 

masrafları bakımından avantajlı olan kısmı ise özellikle çağrı masrafları bakımından 

kendisini göstermektedir. Zira tek pay sahipli anonim şirketlerde genel kurul kural olarak 

çağrısız toplanabilmektedir456. Bu imkân, çağrısız genel kurul toplantılarını düzenleyen 

TTK 416’dan doğmaktadır. Anılan hüküm gereğince, bütün pay sahipleri veya 

temsilcileri, aralarında bir itiraz bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, 

genel kurul olarak toplanabilmekte ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar 

alabilmektedirler.  

Çağrıya ilişkin masraflar haricinde, toplantının fiziken ve/veya elektronik 

ortamda yapılması durumunda gerekli olan mekân ve/veya elektronik altyapı ile 

toplantıya katılacak kişileri ağırlamaya yönelik harcamalar da diğer masraf kalemleri 

arasında yer alamaktadır. Bu anlamda, toplantının yürütülebilmesi için salon kiralanması, 

teknik altyapının kurulması için profesyonel bir destek alınması ve catering hizmetlerinin 

                                                
455  SerPK 16/2 gereğince payları borsada işlem görmeyen anonim şirketler, halka açık şirket statüsünü 

kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak 
zorundadırlar. Aksi durumda, Sermaye Piyasası Kurulu, bu payların borsada işlem görmesi veya 
ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, şirketin talebini aramaksızın gerekli 
kararları alır. Öncelikle anılan hüküm, halka açık şirket ile payları borsada işlem gören şirket 
kavramlarını aynılaştırmak yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir. Zira istenen, halka 
açık tüm şirketlerin paylarının bir müddet sonra borsada işlem görmesidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 
genel gerekçesinde de tüm dünyada ve Avrupa’da “halka açık şirket” kavramının yerini artık “pay 
senetleri borsada işlem gören şirket” ya da “borsa şirketi” kavramının aldığı ifade edilmiştir. Bkz. 
TTK Genel Gerekçe, N. 117. Genel eğilim bu yönde olsa da, halka açıklık statüsünün 
kazanılmasından itibaren iki yıllık süre içerisinde şirketin paylarının borsada işlem görmemesi 
ihtimal dâhilindedir. 

456  Tek pay sahipli anonim şirketin payları üzerinde intifa hakkı bulunduğu durumlarda, şayet oy 
hakkının pay sahibi tarafından kullanılacağı yönünde bir anlaşma yapılmamışsa, oy hakkı intifa 
hakkı sahibi tarafından kullanılacağından (TTK 432/2), bu kişilerin de genel kurul toplantısına 
çağrılmaları gerekir. Aynı sonuç, kendilerine ayrıca oy hakkı tanınmış ise rehin hakkı sahipleri 
bakımından da geçerlidir. Bu hususta bkz. Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 13-03; Eminoğlu, s. 
139 vd. 



 
 

 
   

148 
  

 

sunulması harcama yapılmasını gerektirmektedir. Tek pay sahipli bir yapıda bu masraflar 

ortaya çıkmayacaktır457.  

Son olarak, pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılması 

neticesinde de birtakım masraflar ortaya çıkabilir. TTK 437 gereğince genel kurul 

toplantısı dışında kullanılabilecek bilgi alma ve inceleme hakkının gereği olarak belirli 

belgelerin genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce pay sahiplerinin incelemesine 

hazır bulundurulmaları ve finansal tablolar ve konsolide tabloların da toplantıyı takiben 

bir yıl süre ile pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulmaları gerekmektedir. 

Belgelerin emre amade tutulması her şeyden önce bu iş ile görevlendirilmiş bir personelin 

çalıştırılmasını gerekli kılabileceği gibi, ilgili belgelerin pay sahibi tarafından talep 

edilmesi durumunda da bu belgelerin teminine ilişkin masraflar şirkete ait olacaktır (TTK 

437/1). Genel kurul toplantısı esnasında kullanılan bilgi alma hakkının ise gündemle ilgisi 

olmayan yahut daha önceden cevabı verilmiş sorular sorulmak suretiyle amacı dışında 

kullanılması mümkündür. Örneğin pay sahibinin, genel kurul toplantısından önce emre 

amade tutulan belgelerde cevabı bulunan soruları tekrar tekrar genel kurulda yöneltmesi 

yahut bilgi alma hakkını kullanıyor gibi görünmekle birlikte toplantıyı bloke edecek 

davranış ve tutumlarda bulunması hâllerinde bilgi alma hakkı kötüye kullanılmış 

olmaktadır458. Uç bir örnek olmakla birlikte Almanya’da yaşanan bir olayda, yapılan 

anonim şirket genel kurul toplantısının süresi olağanüstü bir şekilde uzamış ve toplantı, 

geceyarısını geçtiği için ertesi güne sarkmıştır. Sebebi kararda belirtilmemekle birlikte, 

bu gecikmenin, bilgi alma hakkıyla bağlantılı olarak genel kuruldaki konuşma hakkının 

kötüye kullanılmış olmasından ileri gelmesi muhtemeldir. Anılan olaya ilişkin olarak 

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, ilgili toplantıda alınan kararları, toplantı gününün 

“çağrıda belirtilmiş olan toplantı günü”ne uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir459. 

Bu da pek tabii yeni bir toplantının yapılmasını gerektirmesi sebebiyle masraf kalemlerini 

artırmıştır. 

Tüm bu masraflardan kurtulmanın bir yolu olarak, hâkim pay sahibinin squeeze-

out hakkına başvurması ve şirketi tek pay sahipli bir yapıya kavuşturması önerilmektedir. 

Dikkat edilecek olursa, söz konusu masrafların ortaya çıkışında azınlıkta kalan pay 

                                                
457  Meseleye çağrı ve toplantı yerine ilişkin masraflar bakımından yaklaştığımızda, yapılan bu 

masrafların pay sahibi sayısı çok olan şirketlerde bir yük oluşturabileceği söylenebilirse de genel 
kurul toplantıları için yapılan giderlerin kurumlar vergisi kazancının tespitinde hâsılattan indirilecek 
giderler arasında yer aldığını belirtmek gerekir (KVK 8/1/c). Dolayısıyla yapılan bu masraflar 
bakımından şirketin vergisel bir avantajı bulunmaktadır. 

458  Bu hususta bkz. Kaya, Bilgi Alma Hakkı, s. 271-272. 
459  Bkz. LG Düsseldorf, Urt. v. 16.05.2007 – 36 O 99/06. 
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sahiplerinin -bilgi alma hakkının kötüye kullanılması örneği dışında- aktif bir rolü 

bulunmamaktadır. Pay sahiplerinin şirketteki mevcudiyetleri bu masrafların ortaya 

çıkmasında tek başına yeterli olmaktadır. Bir alt başlıkta inceleyeceğimiz konuda ise pay 

sahibinin genel kurul kararının iptalini talep etme yönünde aktif bir tutumu neticesinde 

ilgili genel kurul kararının iptal edilmesi tehlikesi ve bu durumun şirkete getirebileceği 

maliyet söz konusu olmaktadır.  

2.  Genel  Kurul  Kararları Aleyhine Açı lan Kötü Niyet l i İptal 

Davalarının Ş irkete Maliyet i 

Pay sahiplerinin vazgeçilmez haklarından biri olan genel kurul kararları aleyhine 

iptal davası açma hakkının hizmet ettiği amaç, genel kurul kararlarının kanun ve esas 

sözleşme hükümleri ile dürüstlük kuralına uygun olarak alınmış olmasının sağlanmasıdır. 

Her bir pay sahibi, kendisine tanınmış olan hak sayesinde, çoğunluğun karar alma gücünü 

kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasını engelleme imkânına sahiptir. Dolayısıyla iptal 

davasının çoğunluğu kontrol altında tutma ve disipline etmek gibi önemli bir işlevi 

bulunmaktadır. Bu şekilde pay sahibi, bir yandan bireysel pay sahipliği ilişkisinin 

kendisine sağladığı menfaatleri koruma altına almış olmakta, diğer yandan şirketin 

faaliyetlerini hukuka uygun olarak sürdürmesi (diğer bir deyişle “regulatory 

compliance”ı sağlamak için) için bir denetim mekanizmasını başlatmış olmaktadır. 

Ancak bireysel ya da azınlık pay sahipleri, sahip oldukları iptal davası hakkını her zaman 

amacına uygun olarak kullanmayabilirler. Özellikle iptal davasının, hukukî himaye 

sağlamak amacıyla değil de davalı şirket ve dolaylı olarak diğer pay sahiplerinin zarara 

uğratılması amacıyla açıldığı durumlarda ya da davacının kişisel menfaat elde etmesi 

amacıyla bir “araç” olarak kullanıldığı hâllerde dava hakkı kötüye kullanılmış olmakta, 

böylece dürüstlük kuralına aykırı bir davranış söz konusu olmaktadır460. Aslında sözü 

edilen durumlarda dava hakkını kötüye kullanan pay sahibinin davayı açmakta hukukî bir 

menfaati olmayıp yalnızca ideal ya da ekonomik bir menfaati bulunduğundan, davanın 

reddedilmesi gerekmektedir461. Ancak kötüniyetli olarak yahut hukukî menfaat olmadan 

açılmış olan iptal davasının yargılama sürecinde reddedilecek olması, şirketin zarara 

uğrama tehlikesini ortadan kaldırmamaktadır.  

                                                
460  Dava hakkının dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması gerektiği ile ilgili olarak genel olarak 

bkz. Arslan, s. 60 vd. Dürüstlük kuralına aykırı olarak açılmış bir davanın menfaat yokluğu 
nedeniyle reddedilmesi gerektiği yönünde bkz. Hanağası, Menfaat, s. 35. 

461  Dava açmaktaki menfaatin mutlaka hukukî olması gerektiği, ideal veya ekonomik bir menfaatin 
yeterli olmadığı hususunda bkz. Hanağası, Menfaat, s. 136. 
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İptal davasının kötüye kullanılmasının ve bu yolla şirketin zarara uğratılmasının 

çeşitli yolları vardır. İlk olarak kötüniyetli pay sahibi, sicil hukukuna ilişkin birtakım 

hükümlerden faydalanarak, genel kurulca alınan kararın tescilini engellemek ya da bir 

süre geciktirmek suretiyle şirketin zarara uğramasına yol açabilir. Gerçekten de bazı 

ülkelerin sicil hukuku düzenlemeleri, iptal davasının pay sahiplerince kişisel menfaat elde 

etmek için bir “araç” olarak kullanılmasına imkân verecek hükümler içermektedir. Bu 

örneklerden birine Alman hukukunda, UmwG’in 16. maddesinde rastlamaktayız. Anılan 

hüküm, ticaret şirketleri arasında gerçekleşen birleşmelerin tescilini düzenlemektedir. 

Hükme göre, birleşmenin tescilinin talep edildiği başvuruda yönetim kurulunun, birleşme 

aleyhine herhangi bir dava açılmadığını yahut açılmışsa da bu davanın süresinde 

açılmadığını, reddedildiğini ya da geri alındığını sicile bildirmesi gerekmektedir. Bu 

bildirimin yapılmadığı durumlarda birleşmenin tescili mümkün olmamaktadır (Bkz. 

UmwG § 16/2). Hükümden de anlaşılacağı üzere, Alman hukukunda herhangi bir pay 

sahibinin birleşme işlemi aleyhine kötü niyetli bir iptal davası açması söz konusu 

olduğunda, yönetim kurulu birleşme işlemi aleyhine açılan dava nedeniyle UmwG § 

16/2’de aranan beyanı sicile sunamayacak, böylece birleşme tescil edilemeyecektir. Aynı 

sonuç, AktG § 246a’da zikredilen sermaye artırımı, sermaye azaltımı ve işletme 

(hâkimiyet) sözleşmeleri ile ilgili olarak alınan genel kurul kararları bakımından da ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bu denli önemli nitelikteki genel kurul kararları bakımından, 

karar aleyhine iptal davası açılmak suretiyle tescilin engellenmesi gündeme 

gelebilmektedir. Ancak kararın tescilinin kötüniyetli iptal davası ile engellemesi 

tehlikesine karşın, şirkete de iptal davasının açıldığı mahkemeye başvurmak yoluyla 

tescil engelini kaldırtmak yönünde bir hak tanınmıştır (Bkz. UmwG § 16/3; AktG § 

246a/1 - Freigabeverfahren).  

İsviçre hukukunda da tescili henüz gerçekleşmemiş olan hususlara karşı açılmış 

olan davaların söz konusu tescili bir müddet engelleyeceğine, ancak bu engelin karşı 

tarafın başvurusuyla kaldırılabileceğine ilişkin olarak, 1937 tarihli mülga İsviçre Ticaret 

Sicili Tüzüğü’nde Alman hukukundakine benzer bir düzenlemeye yer verilmiş olsa da 

(Bkz. md. 32/2), bu düzenleme 2007 tarihli yeni İsviçre Ticaret Sicili Tüzüğü’nde yer 

almamıştır.  

Türk hukukunda ise genel kurul kararı aleyhine açılmış olan bir iptal davasının, 

alınan kararın tescilini engelleyeceğine dair bir hükme sicil hukuku düzenlemelerinde 

rastlanmamaktadır. Pay sahiplerine aleyhinde dava açılmış genel kurul kararlarının 

tescilini engellemeye yönelik bir itiraz hakkı tanınmamakla birlikte, Ticaret Sicili 
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Yönetmeliği’nde (TSY) üçüncü kişilerin, kişisel yararı olsun ya da olmasın, sicil 

müdürlüğünce alınan kararların kanuna ve kamu düzenine aykırı olduğunu bildirme 

haklarının düzenlendiği görülmektedir (TSY 37/1). Şu hâlde üçüncü kişiler, tescil 

başvurusunda bulunulan genel kurul kararı hakkında yapılan sicil işleminin (burada 

tescil) kanuna uygun olmadığı hususunda sicil müdürlüklerini haberdar edebileceklerdir. 

Kanaatimizce tescil başvurusunda bulunan ilgili dışındaki herkesin TSY 37 kapsamında 

üçüncü kişi olarak kabul edilmesi; bu çerçevede, bildirimde bulunmada kişisel yararı 

bulunan pay sahiplerinin de söz konusu haktan yararlandırılmaları gerekir. Yapılan 

bildirim sonucunda sicil müdürlüğü, kanuna aykırılık iddiasının yerinde olduğuna kanaat 

getirirse, tescil talebine ilişkin başvuruyu reddeder. Bu durumda Türk hukukunda pay 

sahiplerinin, üçüncü kişi sıfatıyla, TSY 37/1’de öngörülen sicil hukukuna ilişkin imkânı 

kullanarak genel kurul kararının tescilini engellemeleri söz konusu olabilir. Bunun 

dışında, TTK 32/1 gereğince sicil müdürü, karar aleyhine bir iptal davası açılmış olsun 

olmasın, her halükârda tescil için aranan kanunî şartların mevcudiyetini incelemekle 

yükümlüdür. Hükümde sözü ediken kanunî şartların bir kısmı maddî hukuka ilişkin olup, 

sicil müdürlüğünce yapılan incelemede kararın şirket sözleşmesine ve kanunun emredici 

hükümlerine aykırı olup olmadığı incelenir. Türk hukuku öğretisinde sicil müdürlüğünün 

yapacağı incelemenin sınırlı bir kapsamda olması gerektiği hususunda görüşler bulunsa 

da462, sicil müdürlüğünce yapılacak denetim konusunda kanunda açık bir sınırlandırmanın 

yapılmadığından hareket edilerek, iptal edilebilir kararlar konusunda sicil memurunun 

takdir yetkisini kullanabileceği ve kararı tescil etmeyebileceği yönünde görüşler de 

mevcuttur463. Konumuz bakımından sicil müdürlüğünün inceleme yetkisinin kapsamı şu 

örnekte önem kazanmaktadır: Sicil müdürlüğü, genel kurul kararı aleyhinde bir iptal 

davası açılmış olduğu hususunda bilgilendirilmiş olduğu durumlarda, somut olaya ilişkin 

vakıları ve davanın kötüniyetli olarak açılmış olup olmadığını tam olarak bilmeden, 

davacı tarafından iddia edilen hukuka aykırılıkları iptal edilebilirlik yaptırımı kapsamında 

takdir eder ve kararı tescil etmekten kaçınırsa, bu durumda Türk hukukunda da pay 

sahiplerinin sicil hukukundaki bu hükümlere dayanarak, genel kurul kararının tescilini 

engellemeleri ihtimalinin söz konusu olduğu söylenebilir. Ancak sicil müdürlüklerinin 

tescil taleplerini, daha ziyade açık, aşikâr olan hukuka aykırılıkların tespit edilmesi 

                                                
462  Bu yönde bkz. Teoman, Ticaret Sicili, s. 1703 vd. 
463  Bkz. Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 382 vd.; Kırca, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 237-

238. Anılan son yazar, hukuka aykırılığın açık, aşikâr olup olmamasına göre bir ayrım yapmakta; 
genel kurul kararının hükümsüz olup olmadığı konusunda yargılamayı gerektirecek ölçüde bir 
tereddütün bulunması hâlinde sicil müdürlüğünün tescil talebini reddetmemesi gerektiğini ileri 
sürmektedir. 
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hâlinde reddedecekleri düşünülecek olursa, bu hususlara ilişkin olarak açılmış iptal 

davalarının da kötüniyetle açılmış olma ihtimalinin son derece düşük olacağını göz 

önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla Türk hukukunda bu ihtimal dâhilinde tescilin 

engellenmesi olasılığı da aynı ölçüde düşük olacaktır.   

Öte yandan Türk hukukunda sicil hukukundaki bu düzenlemeler dışında, pay 

sahiplerinin iptal davasında, TTK 449 hükmüne dayanarak iptali istenen genel kurul 

kararının icrasının geri bırakılmasını talep edebilmeleri mümkündür. Bu ihtimalde karar 

daha önceden tescil edilmiş olsa da mahkemenin genel kurul kararının icrasının 

ertelenmesine hükmetmesi durumunda kararın etkileri bir müddet ortaya çıkmayacak; 

böylece şirket, iptal davasının reddedildiği ve icranın ertelenmesinin haksız olduğu 

durumlarda zarara uğratılabilecektir. 

Genel kurul kararının icrasının geriye bırakılmasında ya da ticaret siciline 

tescilinin engellenmesinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ve/veya muhtemel 

zararları, aleyhinde kötüniyetli iptal davası açılmış bir birleşme kararı bakımından 

somutlaştıralım:  

- İşletme ve pay değerlemesi bakımından meydana gelebilecek farklılıklar 

neticesinde şirketin zarara uğraması mümkün olabilecektir. Bu durum, kararın tescilinin 

engellendiği tarihteki değerleme kuru ile tescil engelinin kaldırıldığı tarihteki kurun 

birbirinden farklı olduğu ihtimallerde gündeme gelebilir. İşletme ve pay değerlemesi 

tescilin engellendiği tarihe göre yapılacak olsaydı, kurun daha düşük olması sebebiyle 

şirketin pay sahiplerine pay değişim oranı için ödeyeceği bedelin daha az olacağı 

ihtimallerde, şirketin zarara uğratıldığı kabul edilebilir.  

- Birleşmenin hüküm ve sonuç doğurmasının engellenmesiyle birlikte 

birleşmedeki sinerji etkisi bir müddet daha ortaya çıkmayacağından, bu süreçte 

birleşmeye katılan şirketler piyasadaki rekabet üstünlüğünü kaybedebilirler464.  

- Birleşmenin bu şekilde engellenmesi şirketin piyasa nezdinde itibar kaybetmesi 

sonucunu doğurup, paylarının değerini olumsuz yönde etkileyebilir.      

Görülmektedir ki özellikle Alman hukukunda, sınırlı da olsa İsviçre ve Türk 

hukuk sistemlerinde, tescilin engellenmesine ya da kararın icrasının geriye bırakılmasına 

ilişkin hukukî tedbirlerin, kötü niyetli iptal davası açan pay sahiplerince şirketin zarara 

uğratılmasında birer araç olarak kullanılmaları mümkündür. Tescilin engellenmesi ya da 

kararın icrasının geriye bırakılması tehdidi ile dava açan pay sahipleri, kendilerine 

birtakım menfaatler sağlamak peşindedirler. Karşılaşılan örneklerin çoğunda, davacı pay 

                                                
464  Lehmann, s. 59. 
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sahibi şirketten, açmış olduğu iptal davasını geri alması karşılığında maddî bir karşılık 

beklemektedir. Davasını geri çekmesi karşılığında pay sahibine şirket tarafından 

yapılacak ödemenin anonim şirketler hukuku bakımından sermayenin iadesi yasağına ve 

eşit işlem ilkesine aykırılık oluşturabileceği hususu bir yana465, bu beklenti, yalnızca bir 

kereye mahsus değil, şirketin almış olduğu her karar aleyhine iptal davası açmak suretiyle 

alışkanlık hâline getirilmiş olabilir466. Bunun dışında pay sahibi, tek sefere mahsus ancak 

yüklü bir miktar ödemeye kavuşmak için de iptal davasını bir baskı aracı olarak 

kullanabilir. Örneğin, şirketi düşmanca devralma girişiminde bulunan bir kimse, bu 

girişimi başlatmadan önce şirkette sermayenin %10’u kadar pay satın almakta, daha sonra 

da şirket yönetimine paylarının piyasa değerinden daha yüksek bir bedelle şirketçe geri 

alınması talebinde bulunmaktadır (Greenmailing). Bu talebinin yerine getirilmemesi 

hâlinde şirketi düşmanca ele geçireceği tehdidinde bulunan bu kişinin kullanabileceği 

baskı araçlarından biri de alınan kararlar aleyhine iptal davaları açmaktır. Böylece şirketin 

işleyişi aksamakta, yönetim kurulu baskı altına alınmış olmaktadır.  

İptal davalarının savuşturulması ya da iptal davacıları tarafından talep edilen 

menfaatlerin -hukuken mümkün olduğu sürece- ödenip bu tehlikelerin bertaraf edilmesi 

bir yana, hâkim pay sahibi, bu meselelerin hiçbiriyle meşgul olmadan azınlık pay 

sahiplerini squeeze-out hakkını kullanarak şirketten çıkarabilecektir. Önemle belirtmek 

gerekir ki squeeze-out hakkının kullanılması için sebep gösterme şartı aranmayan 

ülkelerde, bu hakkın neden sebepsiz olarak düzenlenmiş olduğu hususu açıklanırken, 

genellikle azınlık pay sahiplerince açılan, şirketi bunaltan/zarara uğratan iptal davaları 

örnek olarak gösterilmektedir467. Squeeze-out’un TTK 208’de düzenlenen türünde hakkın 

kullanılması bakımından “haklı sebep” arayan Türk hukukunda ise kötüniyetli iptal 

davası açmanın, anılan hüküm kapsamında şirketin çalışmasını engelleyen ve/veya 

dürüstlük kuralına aykırılık oluşturan bir davranış olduğu söylenebilecektir468.    

IV. Pay Sahipleri Arasındaki Çıkar Çatışmalarının Önlenmesindeki İşlevi 

1 .  Anonim Ş irkette Çıkar Çat ışmaları  

Anonim şirketler hukukunun en önemli işlevlerinden birisi, temsil problemi 

(agency problem) olarak adlandırılan sorunun özünü oluşturan, çeşitli gruplar arasındaki 

                                                
465  Bu hususta bkz. Lehmann, s. 74 vd.; Windbichler, s. 43. 
466  Dava açmayı neredeyse kendisine meslek hâline getirmiş pay sahipleri (Berufsaktionäre) hakkında 

bkz. Baums, Die Anfechtung von Hauptversammlungbeschlüssen, s. 14 vd. 
467  Bkz. BT-Drucksache 14/7034, s. 31-32. 
468  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, IV, 2, B. 
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çıkar çatışmalarına yönelik çözümler üretmektir469. Temsil problemi kavramı, anonim 

şirketler hukukunda daha ziyade yöneticiler ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarına işaret etmek üzere kullanılıyor olsa da problemin, çıkarları çatışan kişiler 

arasında gerçekleşen herhangi bir hukukî ilişkide ortaya çıkması muhtemeldir. Bu 

bakımdan şirketler hukuku eksenindeki ilişkiler bakımından temsil problemi, sadece 

yöneticiler ile pay sahipleri arasındaki ilişkide değil, hâkim pay sahibi-azınlık pay sahibi 

ya da pay sahipleri-şirket alacaklıları arasındaki ilişkilerde de gündeme gelebilir470. 

Yönetici-pay sahibi ilişkisinde temsilci olan yönetici, temsil olunan ise pay sahibidir. Bu 

ilişkide pay sahipleri, şirketin işletme değerinin ve böylece pay sahipliği değerinin 

artırılmasını talep etmekte ve yöneticilerin buna uygun kararlar almasını 

beklemektedirler. Ancak yöneticilerin, kontrol ve mülkiyetin ayrıştığı halka açık 

şirketlerde pay sahiplerinin bu yöndeki talep ve çıkarlarını dikkate almayıp, kimi zaman 

kendi kişisel çıkarlarını pay sahiplerinin çıkarlarına üstün tuttukları görülmektedir471. 

Buna bağlı olarak kanun koyucular, temsil ilişkisinin yaratmış olduğu bu problem ile başa 

çıkabilmek için, yöneticilerin almış oldukları birtakım kararlarda kendi menfaatlerini 

değil, temsil etmiş oldukları pay sahiplerinin menfaatlerini gözetmeleri için çaba 

sarfetmektedirler. Öngörülen farklı türde düzenlemeler ile, ya taraflar arasındaki ilişkide 

ortaya çıkması muhtemel çıkar çatışmalarını önlenmeye yahut var olan çıkar çatışmaları 

ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Böylece temsil probleminin yarattığı masrafların 

azaltılması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan düzenlemelerin bir kısmı doğrudan 

temsilcinin karar alma mekanizmasını sınırlandırmaya, bir kısmı ise temsil olunan kişinin 

temsilci üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik olmaktadır472.  

Yöneticiler ile pay sahipleri arasındakine benzer bir çıkar çatışması, hâkim pay 

sahibi ile azınlık pay sahibi arasında da yaşanmaktadır. Burada temsilci konumunda olan, 

karar alma gücüne sahip olan (hâkim) pay sahibi; temsil olunan ise azınlık pay 

                                                
469  Bkz. Armour/Hansmann/Kraakman, (Ed. Kraakman, …) The Anatomy of Corporate Law, N. 2.1, 

s. 29. 
470  Türk hukukunda pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını kapsamlı olarak ele alan bir eser için 

bkz. İmregün, Menfaat İhtilâfları, İstanbul 1962. Pay sahipleri ve yöneticiler arasındaki çıkar 
çatışmalarını kapsamlı olarak ele alan bir çalışma için bkz. Şehirali Çelik, s. 38 vd. Ayrıca bkz. 
Nomer, s. 19 vd. 

471  Çıkar çatışmasına bir örnek verelim: Şirket birleşmelerinde ya da şirket ele geçirmelerinde yönetim 
kurulu, şirketi devralmak isteyen yatırımcı grup ile müzakereler yapmakta; özen yükümlülüğü 
gereği en iyi teklifi almaya çalışmaktadır. Ancak kimi zaman yönetim kurulu üyeleri, şirketi 
devralmak isteyen grubun kendilerine vaaddetmiş olduğu yüksek yönetici ücretinin cazibesine 
kapılabilmekte; bu doğrultuda kendi menfaatlerini pay sahiplerinin menfaatlerine üstün tutarak, 
şirket payları için önerilen düşük bir bedeli, pay sahiplerine iyi bir teklif görüntüsü altında 
sunabilmektedir. Bu tür menfaat ihtilâflarını asgari düzeye çekmek adına, âdil bedelin tespitinde 
bağımsız komitelere başvurulmaktadır. 

472  Armour/Hansmann/Kraakman, (Ed. Kraakman, …) The Anatomy of Corporate Law, N. 2.1, s. 31. 
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sahibidir473. Sözü edilen ilişkide çıkar çatışmalarını kanaatimizce konu bakımından dört 

ana başlık altında incelemek mümkündür. Çıkar çatışmalarının konusuna göre yapmış 

olduğumuz bu ayrımı konunun daha iyi anlaşılması bakımından önemli görmekteyiz. Bu 

ayrım aynı zamanda pay sahiplerinin davranış biçimlerini de göstermektedir. Yaptımız 

sınıflandırmaya göre474, pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmaları temel olarak; a) şirketin 

işleyişinde/organizasyonunda pay sahiplerinin güttükleri ekonomik amaçların farklılığı, 

b) ilişkili taraf işlemlerinde bulunulması c) pay sahipleri arasındaki kişisel 

anlaşmazlıklar ve d) pay sahiplerinin sahip oldukları hakları kötüye kullanmaları 

sebeplerinden kaynaklanmaktadır. Bu sınıflandırma içinde, “c” bendinde zikredilen 

sebep, tezimizin ilk bölümünde teknik anlamdaki klasik çıkarma düzenlemelerinin 

kuramsal temeli başlığı altında incelendiği475; “d” bendinde zikredilen sebep ise yukarıda 

genel kurul kararları aleyhine açılan iptal davalarının kötüye kullanılmasına ilişkin başlık 

altında somutlaştırıldığı için476, burada bu konular üzerinde ayrıca durulmayacaktır. 

Dolayısıyla bu başlıkta sadece “a” ve “b” bentlerinde zikretmiş olduğumuz durumlar 

incelenecektir.    

a) Şirketin organizasyonuna ilişkin olarak pay sahiplerinin güttükleri ekonomik 

amaçların farklılığı: Pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarının önemli bir kısmı, 

şirketin işleyişinde/organizasyonunda pay sahiplerinin farklı ekonomik amaç ve davranış 

biçimlerine sahip olmalarından kaynaklanır. Bu hususta karşı bir iddia olarak, gerek 

şirketin unsurlarından biri olan ortak amaç unsurundan gerekse şirketin ve pay 

sahiplerinin amaçlarına ilişkin olarak finans teorisinde ileri sürülen görüşlerden hareket 

edilerek, tüm pay sahiplerinin aynı ekonomik amaç ve davranış biçimine sahip olmaları 

gerektiği iddia edilebilir. Gerçekten de işletme finansmanı literatüründe bazı yazarlarca 

neredeyse temel bir ilke olarak kabul edilen ve finans teorisindeki hipotezlerden birisi 

olan “şirketin/işletmenin asıl amacının pay sahiplerinin pay sahipliği değerini artırmak 

                                                
473  Armour/Hansmann/Kraakman, (Ed. Kraakman, …) The Anatomy of Corporate Law, N. 2.1, s. 30. 
474  Öğretide pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarının çeşitli sınıflandırmalara tâbi tutulduğu 

görülmektedir. Bizim yapmış olduğumuz sınıflandırma, çıkar çatışmasının konusunu esas 
almaktadır. Bunun dışında, çıkar çatışmasının hangi ortamda/organda ve ne şekilde gerçekleştiğine 
göre bir ayrıma gidildiği de görülmektedir. Örneğin Lutter, hâkim pay sahipleri ile azınlık arasında 
yaşanan çıkar çatışmalarını bu şekilde bir tasnife tâbi tutmuş olup; bunları, a) genel kurulda 
çoğunluk gücünün kullanılmasından kaynaklanan çıkar çatışmaları, b) hâkim pay sahibinin diğer 
organlar üzerindeki etkisi sebebiyle ortaya çıkan çıkar çatışmaları ve c) çoğunluğun özellikle hisse 
senedi piyasalarında yapmış olduğu işlemler sebebiyle ortaya çıkan çıkar çatışmaları olarak üçe 
ayırmaktadır. Bkz. Lutter, Treuepflicht des Großaktionärs, s. 228. 

475  Bkz. Birinci Bölüm, § 2, I ve II. 
476  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, III, 2. 
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olduğu” tezi477, doğal olarak pay sahiplerinin de bu değerin artırılması yönünde bir çaba 

içinde olduklarına işaret etmektedir. Bazı hukuk sistemlerinde kabul edilen istisnalar bir 

yana bırakılacak olursa, şirketin ancak ekonomik nitelikteki bir ortak amacın 

bulunmasıyla var olabileceğine ilişkin kural da bizi aynı sonuca ulaştırmaktadır. Ancak 

önemle belirtelim ki bu çıkarımlar, bizi her zaman tüm pay sahibi gruplarının/çevrelerinin 

aynı yönde hareket ettikleri sonucuna götürmemektedir. Şirketin işletilmesinde “amaç” 

ve “işletme politikası” çerçevesinde birtakım farklılık ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması 

muhtemeldir. Ortaklar arasındaki kişisel nitelikteki çıkar çatışmalarının dışında kalan 

çıkar çatışmalarının büyük bir kısmı da bu türden olup, bunlar şirketin 

işleyişine/organizasyonuna ilişkindir. Bu kapsamda örneğin, hâkim pay sahibi ve onun 

kontrolü altında olan yöneticilerin belirlemiş oldukları kâr dağıtım politikası, azınlık pay 

sahiplerinin çıkarlarıyla bağdaşmayabilir. Şirketten tek beklentisi kâr elde etme olan 

küçük yatırımcı, kâr dağıtılması için bir beklenti içindeyken; hâkim pay sahibi, yeni 

yatırımların desteklenmesi için kârın şirket bünyesinde tutulmasını isteyebilir. Benzer bir 

durum, şirketin sermaye yapısının değiştirilmesi/kuvvetlendirilmesi için alınacak kararlar 

bakımından da geçerlidir. Sermaye artırımı yapılmasını bu amaç doğrultusunda isteyen 

hâkim pay sahibinin karşısında, çoğu zaman sermaye artırımına katılması ekonomik 

olarak güç olan ve paylarının sulanmasını istemeyen azınlık bulunmaktadır. Yine şirket 

sözleşmesinde yer alan işletme konusunun ya da pay sahipleri bakımından şirkette devamı 

etkileyebilecek bir diğer esas sözleşme hükmünün değiştirilmesinin, her pay sahibince 

benimsenmemesi ve bu hususların pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarına yol açması 

muhtemeldir.  

b) İlişkili taraf ve/veya usulsüz transfer (tunneling) işlemlerinde bulunulması: Pay 

sahipleri arasında çıkar çatışması yaratan bir diğer durum ise ilişkili taraf işlemleridir. 

İlişkili taraf işlemleri, kontrol sahibi olan kişi, işletme veya teşebbüslerin, üzerinde etki 

sahibi oldukları işletme ya da şirketten kendilerine kaynak transfer etmek amacıyla 

yapmış oldukları işlemlerdir. Kanun koyucuların bu işlemlere bakış açısı genellikle işlemi 

per se yasaklama yönünde olmamıştır. Zira ekonomik gerçeklik, bazı durumlarda bu 

türden işlemlerin yapılmasını zorunlu kılmakta iken, bazı durumlarda da tam aksine bu 

türden bir işlemin yapılmasını şirket ve ilgililer bakımından ekonomik anlamda etkin bir 

davranış olarak görmektedir478. Bu yüzden kanun koyucular, ilişkili taraf işleminin türüne 

                                                
477  Bu hususta genel olarak bkz. Armour/Hansmann/Kraakman, (Ed. Kraakman, …) The Anatomy of 

Corporate Law, N. 1.5, s. 22 vd. Ayrıca bkz. Solomon/Solomon, s. 17 vd. 
478  Örneğin, yeni kurulan halka kapalı bir şirket, piyasada henüz tanınmamışken hukukî işlem yapacağı 

üçüncü kişi çevresi sınırlı boyutlarda kalabilir. Üçüncü kişiler, piyasada henüz yeterli güven ve 
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göre farklı tedbirlere başvurmakta, bu türden işlemleri yasaklayan çeşitli emredici 

hükümler öngörmenin dışında, kamuya açıklama yükümlülükleri ya da işlemin yapılışı 

esnasında veya işlemin tamamlanmasını takiben o şirketin organizasyonu içinde 

işletilmesi gereken birtakım usuli ve/veya içeriğe ilişkin tedbirler getirmektedirler.       

   İlişkili taraf işlemlerine sermaye piyasası hukuku mevzuatında özellikle II-17.1 

sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer verilmiş olup, bu Tebliğ ilişkili taraf işleminin 

tanımı bakımından Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) atıfta bulunmuştur. TMS 

24’e göre ilişkili taraf işlemi, “raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında 

kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına 

bakılmaksızın transferi” olarak tanımlamıştır. Bu standardın, Uluslararası Muhasebe 

Standartları’nın (IAS – International Accounting Standarts) 24 numaralı standardının bir 

çevirisi olduğunu belirtelim. Aynı standartta, ilişkili tarafların kimler olduğu da detaylı 

bir biçimde ele alınmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse, ilişkili taraf, şirketin karar alma 

mekanizmasında etki sahibi olan tüm kişileri ve işletme/teşebbüsleri kapsamaktadır. Bu 

kişiler, şirkette kontrol gücüne sahip olan pay sahipleri olabileceği gibi, şirketin bağlı 

bulunduğu topluluk şirketlerinin kilit konumdaki yöneticileri ya da topluluğa dâhil olan 

şirketlerin kendileri olabilir. Aynı özelliklere sahip herhangi bir işletme ya da teşebbüsün 

de ilişkili taraf olması mümkündür.  

Şirketler topluluğu ilişkisinde sıklıkla başvurulan ilişkili taraf işlemlerinin, 

topluluktan bağımsız münferit bir şirkette de karşımıza çıkması muhtemeldir. Bu 

bakımdan, ilişkili taraf işlemlerini yalnızca topluluk çatısı altında olan şirketlerdeki 

kaynak transferleri olarak görmek doğru olmayacaktır. Bunun yanında, birçok ülkenin 

klasik şirketler hukuku düzenlemeleri arasında yer alan, yöneticiler ya da pay sahiplerinin 

şirketle yapmış oldukları işlemler de (self-dealing) ilişkili taraf işlemi olarak kabul edilir. 

Burada işlemin ilişkili taraf işlemi olarak kabul edilmesinde esaslı olan ilk kriter, işlemin 

bir tarafında mutlaka şirketin bulunmasıdır. Bu anlamda kaynak transferi sonucunu 

doğurmakla birlikte şirketin taraf olmadığı işlemler ilişkili taraf işlemi olarak kabul 

edilemez479. İkinci kriter, işlemin diğer tarafında yukarıda sözünü etmiş olduğumuz ilişkili 

                                                
itibarı edinememiş bu şirketle işlem yapmaktan kaçınabilirler. İşte bu durumlarda şirketin; 
kurucuları, yöneticileri ya da bunların kontrolü altında bulunan diğer şirket/işletme/teşebbüslerle 
işlem yapması zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bir diğer örnek ise şirkette kontrol sahibi olan kişilerin, 
şirketin üretmiş olduğu bir ürün ya da hizmet için üçüncü kişilerden daha yüksek bir teklif vermiş 
olmasıdır. Bu ihtimalde ise şirketin ve pay sahiplerinin yararına bir işlem söz konusudur. Bu 
hususlarda bkz. Enriques/Hertig/Kanda/Pargendler, (Ed. Kraakman, …) The Anatomy of 
Corporate Law, N. 6.1, s. 146; Enriquez, Related Party Transactions, s. 7. 

479  Bu hususta bkz. Enriquez, Related Party Transactions, s. 10. 
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taraflardan birinin bulunmasıdır. Son olarak, işlemin ilişkili taraf lehine bir kaynak 

transferi sonucunu doğurması gerekmektedir.  

İlişkili taraf işlemlerinde pay sahipleri arasında çıkar çatışması yaratan durum ise 

söz konusu kaynak transferinin, şirkette kontrol sahibi olmayan azınlık pay sahiplerinin 

zararına olacak şekilde gerçekleşmesidir. Bu türden ilişkili taraf işlemleri genellikle 

karşımıza, Türkçe’ye usulsüz transfer olarak çevirebileceğimiz, halk arasında 

hortumlama olarak bilinen “tunneling” işlemi şeklinde çıkmaktadır. Bu iki kavramın 

birbiriyle örtüşmesi muhtemel olmakla birlikte, her usulsüz transfer işlemi ilişkili taraf 

işlem olarak nitelendirilemez. Zira ilişkili taraf işlemlerinde işlemin karşı tarafında teknik 

olarak mutlaka şirketin kendisi yer almak zorunda iken, usulsüz transfer işlemlerinde bu 

zorunluluk bulunmayıp, işlemin hâkim pay sahibi ile azınlık arasında yapılması da 

olasıdır.  

Bu iki işlem grubunda da çıkar çatışması yaratan husus, kontrolü elinde 

bulunduran pay sahibinin kendi lehine doğrudan ya da dolaylı olarak bir kaynak 

transferinde bulunmasıdır. İlişkili taraf işlemlerinde, şirket bünyesinde kalması gereken 

ve pay sahiplerinin, alacaklıların ve diğer menfaat gruplarının menfaatine hizmet 

eden/amade tutulan bir değer (kaynak), şirket bünyesinden çekip alınmaktadır. Usulsüz 

transferler bakımından da aynı ilke geçerli olmakla birlikte, bu işlem grubunda şirketten 

bir kaynak transfer edilmeden de pay sahipleri ya da diğer ilgililerin durumları 

kötüleştirilebilmektedir.  

İlişkili taraf işlemleri ve usulsüz transferler denilince akla ilk gelen işlem türü, 

varlık/hizmet alımı ile satışı ya da buna benzer işlemler olmaktadır. Nitekim II-17.1 sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9. maddesi de ilişkili tarafların uygulamada sıklıkla 

kullanmış olduğu bu türden işlemleri düzenleme yoluna gitmiştir. Ancak bu 

düzenlemeden, ilişkili taraf işlemlerinin yalnızca bu işlemlerden ibaret olduğu sonucu 

çıkarılmamalıdır. Şirketin organizasyonuna ilişkin işlemlerin de kimi zaman ilişkili taraf 

işlemi olarak da karşımıza çıkması mümkündür. Örneğin, şirketin yapısı ve 

organizasyona ilişkin bir değişiklik olması sebebiyle yukarıdaki başlıkta da ele 

alınabilecek şirket birleşmeleri, üzerinde kontrol sahibi olunan yavru şirketin dâhil 

olduğu grup içi birleşmeler gündeme geldiğinde ilişkili taraf işlemi olarak kabul 

edilebilecektir480. Yine ilginç bir örnek, squeeze-out’a ilişkindir. Biz bir sonraki başlıkta, 

çıkar çatışmalarının çözümünde çıkarmanın, squeeze-out müessesesi özelinde etkin bir 

                                                
480  Bkz. Rock/Davies/Kanda/Kraakman/Ringe, (Ed. Kraakman, …) The Anatomy of Corporate Law, 

N. 7.4.1, s. 188. 
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araç olup olmadığını ele almaya çalışacağız. Ancak belirtmek gerekir ki gerek teknik 

anlamda gerekse teknik olmayan anlamda squeeze-out işlemi, bizatihi ilişkili taraf işlemi 

ya da usulsüz transfer işlemi olarak da kullanılabilmektedir. Bu bakımdan hâkim pay 

sahipleri cephesinden bakıldığında bir çözüm aracı olarak düşünülen squeeze-out, kimi 

zaman ilişkili taraf veya usulsüz transfer işlemi olarak da nitelendirilebilmektedir. 

Gerçekten de squeeze-out işleminde çıkarmayı gerçekleştiren ve ayrılma akçesini ödeyen 

şirket ya da hâkim pay sahibi, âdil bir ayrılma (çıkarma) akçesi ödemeyerek azınlığın 

zarara uğramasına ve böylece şirketin yahut kontrol sahibi olan kişilerin zenginleşmesine 

yol açabilmektedir. Bu anlamda âdil çıkarma akçesi öngörmeyen bir squeeze-out işlemi; 

bu işlemin yapılmasını sağlayan hâkim pay sahiplerinin menfaatine, azınlık pay 

sahiplerinin ise zararına olmaktadır. Durumu, birleşme ve takeover hukuku içinde 

düzenlenen squeeze-out düzenlemeleri bakımından ayrı ayrı somutlaştıralım: Birleşme 

işleminde kullanılabilen squeeze-out’ta birleşecek şirketler arasında hâkim-yavru şirket 

ilişkisi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, az önce zikretmiş olduğumuz grup içi şirketler 

arasındaki bir birleşme söz konusu olduğundan, burada zaten ilişkili bir taraf işlemi 

bulunmaktadır. Zira birleşme kararı, her iki şirkette de kontrol sahibi olan pay sahiplerinin 

oylarıyla alınmaktadır. Yavru şirketten hâkim şirkete bir kaynak transferi olduğuna da 

şüphe yoktur. Bu örnekte, yavru şirketteki pay sahiplerinin birleşme hukukunda 

düzenlenen squeeze-out aracı ile çıkarılmaları da ilişkili taraf işlemi olan birleşmenin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Bu şekilde çıkarılan pay sahipleri, kendisinde birleşilen hâkim 

şirketteki değerlerden yoksun bırakılmakta; hatta bu sonuca ulaşılırken bunların âdil bir 

ayrılma akçesinden mahrum bırakılmaları söz konusu olabilmektedir. Squeeze-out’un 

takeover hukuku içinde düzenlenen bazı türlerinde ise (ülkeden ülkeye 

değişebilmektedir), çıkarmanın muhatabı olan kişi, şirket değil hâkim pay sahibidir. 

İşlemin gerçekleştirilmesi safhasında şirket bu işleme taraf olmadığından, burada ilişkili 

taraf işleminden değil, usulsüz bir transferin konusunu oluşturabilecek bir işlemden söz 

edilebilir. Çıkarma hakkını kullanan hâkim pay sahibinin kendisine menfaat sağlayacak 

şekilde azınlık pay sahiplerini âdil bir çıkarma akçesinden mahrum bıraktığı durumlarda 

usulsüz bir transfer işlemi yapılmış olmaktadır. Varmak istediğimiz sonuç; bu gibi 

durumlarda bir çözüm aracı olarak kullanılması beklenen squeeze-out’un bazı durumlarda 

ilişkili taraf işlemi ya da usulsüz transfer işlemi olarak kullanılabileceğidir. 
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2.  Ş irketten Ayrı lmaya İ l işkin Kurumların Çıkar 

Çat ışmalarının Önlenmesinde Etkinl iği    

Yukarıdaki başlıkta anonim şirkette pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını 

dört ana başlığa ayırmıştık. Çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını daha baştan 

engellemek, çıkmış olanları ortadan kaldırmak ya da bunların zarar doğurucu etkisini 

azaltmak ise kanun koyucunun görevidir. Bu anlamda kanun koyucunun ex-ante ya da 

ex-post birtakım çözüm mekanizmaları mevcuttur. Bu çözümlerin neler olduklarının 

teker teker açıklanması tez konumuzun kapsamını aşacak boyuttadır. Ancak sadece ismen 

belirtmek ve kategorize etmek gerekirse, kanun koyucu kimi zaman bazı işlemlerin 

yapılmasını yasaklama yoluna giderek, kimi zaman kamuya açıklama yükümlülükleri 

öngörerek, kimi zaman da şirket organizasyonu içinde işletilmesi gereken birtakım usuli 

ve/veya içeriğe ilişkin tedbirler öngörerek çıkar çatışmaları için çözümler üretmektedir481. 

Konumuzu ilgilendiren çözüm mekanizmaları ise çıkma ve çıkarmayı kapsayacak 

şekilde, şirketten ayrılma ve feshe ilişkin olanlardır. Bu çözümler, şirket organizasyonu 

içinde işletilmesi gereken tedbirler kategorisine dâhil edilebilir.  

Ayrılma çözümünün çıkar çatışmalarının engellenmesine ya da ortadan 

kaldırılmasına ne şekilde hizmet ettiğini ortaya koyabilmek için ayrılmanın kuramsal 

temelini kısaca hatırlatmak gerekir. İlk bölümde çıkarma özelinde yapmış olduğumuz 

kuramsal temel tartışmasında, çıkarmanın bir haklı/önemli sebep temelinde düzenlenmiş 

türlerinin olduğunu; ancak bunun dışında sebepsiz olarak düzenlenmiş, hâkimiyet olgusu 

temelli birtakım çıkarma düzenlemelerinin bulunduğunu da ifade etmiştik. Aynı 

sınıflandırma, ayrılmanın diğer ayağını oluşturan çıkma bakımından da geçerlidir. Burada 

da yine haklı/önemli sebep temelli ve kurumsal bir temele dayalı olmak üzere iki çeşit 

çıkma düzenlemesi söz konusudur. Şimdi, her iki temele de dayalı olan ayrılmanın çıkar 

çatışmalarının çözümüne ne şekilde hizmet ettiğine değinelim. 

A. Haklı Sebebe Dayalı Ayrılma Düzenlemelerinin Çıkar Çatışmalarının 

Çözümündeki İşlevi  

Haklı sebebe dayalı ayrılma düzenlemelerinin çıkar çatışmalarının çözümüne ne 

şekilde hizmet ettiğinin anlaşılabilmesi için öncelikle şu sorunun cevaplandılması 

                                                
481  Örneğin, çıkar çatışması yaratacak bazı işlemlerin, bağımsız yönetim kurulu üyelerince ya da azınlık 

pay sahiplerinin çoğunluğunca (majority of minority) onaylanması gibi şirket organizasyonu içinde 
işletilmesi gereken tedbirler, usule ilişkin çözüm mekanizmaları arasında yer almaktadır. Yine bazı 
işlemlerin yapılabilmesi için aranan bağımsız denetim raporu da buna benzer bir çözüm 
mekanizmasıdır. 
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gerekir: Acaba çıkar çatışması yaratan durumların ortaya çıkmış olması, bu müesseselere 

başvuru koşulu olan haklı sebep şartını tek başına sağlamakta mıdır? Diğer bir deyişle, 

her çıkar çatışması durumunda bu çözüm mekanizmaları pay sahiplerince kullanılabilir 

mi? Önemle belirtmek gerekir ki, çıkar çatışmalarının gündeme geldiği her durumda 

çıkma ve çıkarma müesseseleri bakımından mutlaka haklı bir sebebin oluştuğu sonucuna 

varılamaz. Zira bu durumlar, çıkma ve çıkarma kurumlarının işletilebilmesi için gereken 

düzeyde bir haklı sebep ağırlığına ulaşmamış olabilir. Aynı sonuç, şirketin haklı sebeple 

feshi bakımından da geçerlidir482. Bu konuda tereddüt yaratmayacak bir örnek, işletme 

konusunun değiştirilmesine ilişkindir. Hatırlanacağı üzere bu örnek yukarıda, şirketin 

organizasyonuna ilişkin olarak pay sahiplerinin güttükleri ekonomik amaçların 

farklılığından kaynaklanan çıkar çatışmaları başlığı altında verilmişti. Acaba işletme 

konusunun değiştirilmesi sebebiyle, bu kararın alınmasını sağlayan pay sahipleriyle bir 

çıkar çatışmasına düşen azınlık pay sahibi, her durumda şirketten haklı sebeple çıkabilir 

mi yahut şirketin haklı sebeple feshini isteyebilir mi? Anılan durumun çıkma ve fesih 

kurumları çerçevesinde haklı sebep yaratıp yaratmadığı, sözü edilen durumda bir çıkar 

çatışmasının varlığı kabul edilse dahi tartışmaya açıktır. Cevap somut olaya göre 

değişebilecektir. Doktrinde anonim ve limited şirketin haklı sebeple feshine ilişkin 

literatürde, işletme konusuna ilişkin her değişikliğin bu kapsamda haklı sebep olarak 

değerlendirilemeyeceği, yalnızca azınlık pay sahiplerine zarar verme amacının 

bulunduğu işletme konusu değişikliklerinde haklı sebepten söz edilebileceği ileri 

sürülmektedir483. Gerçekten de ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak bir işletme konusu 

değişikliğinde, sırf azınlıkta kalan pay sahiplerinin menfaatlerine hizmet etmediği için 

şirketin haklı sebeple feshinin istenememesi gerekir. Benzer bir sonuca, haklı sebeple 

çıkma bakımından da ulaşılabileceği kanaatindeyiz484. Burada da yine, haklı sebeple 

                                                
482  Öğretide Şahin, anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında, haklı sebep kavramının unsurlarını 

“pay sahiplerinin haklarının ihlâli ve meşru menfaatlerinin zarar görmesi” ve “şirketin devamının 
azınlık pay sahibi için çekilmez hâle gelmesi” olarak ikiye ayırmaktadır. Yazar, azınlık ile çoğunluk 
arasında süregelen çatışmaların bulunmasının, tek başına haklı sebep şartını oluşturmayacağını; bu 
hâlde azınlık pay sahiplerinin haklarının ihlâlinden söz edilemeceğini ifade etmektedir, bkz. Şahin, 
s. 113. 

483  Anonim şirket bakımından bkz. Şahin, s. 263; Habegger, s. 96-97. Limited şirket bakımından bkz. 
Yıldırım, s. 155 vd. Bu son yazar açık bir şekilde, işletme konusu değişikliklerinin kural olarak haklı 
sebep teşkil etmeyeceğini, ancak bu kuralın bazı istisnaları olabileceğini ifade etmektedir. 

484  Nitekim şirketin işletme konusunun değiştirilmesini, limited şirketten haklı sebeple çıkma 
bağlamında haklı sebep örneği olarak veren Öztürk Dirikkan da bu durumun ortak yönünden şirket 
ilişkisine katlanmayı zorlaştırması gerektiğine vurgu yapmıştır. Diğer bir deyişle, her işletme 
konusu değişikliğinin ortaklara çıkma hakkı sunduğu ileri sürülemeyecektir. Bkz. Öztürk Dirikkan, 
s. 43. 
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çıkmanın kabul edildiği şirket türlerinde, her işletme konusu değişikliğinin ortak 

bakımından çıkma için haklı sebep oluşturacağı söylenemeyecektir.  

Aynı açıklamaların genel olarak haklı sebebe dayalı çıkarma bakımından da 

geçerli olduğunu belirtelim. Burada da haklı sebeple çıkarmanın düzenlendiği şirket 

türlerinde, ortaklar arasında çıkar çatışması yaratan her durum değil, yalnızca diğer 

ortaklar bakımından ortaklık/pay sahipliği/üyelik ilişkisini çekilmez hâle getiren 

durumlar, haklı sebeple çıkarma bakımından haklı sebep teşkil edecektir. Ancak çıkarma 

sebepleri, kapsam bakımından, haklı sebeple fesih ve çıkmada olduğu kadar geniş 

değildir. Çıkar çatışması yaratan ve haklı sebebi oluşturan durumun ayrıca ortağa izafe 

edilebilmesi de gerekmektedir. Zira ilk bölümde de ifade etmiş olduğumuz üzere, 

ortakların kişilik alanı dışında meydana gelen ve tamamen objektif sebeplerden 

kaynaklanan haklı sebeplerin herhangi bir ortağı çıkarmak için ileri sürülemeyeceği kabul 

edilmektedir. Bu durumda, şirkete ilişkin birtakım sebeplerin ortaklar arasında çıkar 

çatışması yaratması, giderek bu sebeplerin şirketin feshi ve şirketten çıkma bakımından 

haklı sebep olarak kabul görmesi mümkün iken, aynı sebeplerin -ortağın şahsından 

kaynaklanmadığı için- bir çıkarma sebebi olarak ileri sürülememesi söz konusu olabilir.  

Şu hâlde varılan sonuç, haklı sebep temelli ayrılma düzenlemelerinin, pay 

sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarının çözümüne hizmet ettiği, ancak her türlü çıkar 

çatışmasının çözümünde kullanılamayacağıdır. Menfaat çatışması yaratan durumun 

“haklı sebep” olarak nitelendirilmiş olması, haklı sebebe dayalı çıkma, çıkarma ve fesih 

haklarının kullanılabilmesi bakımından ön şarttır. 

B. Kurumsal Bir Amacı Gerçekleştirmek Amacıyla Öngörülen Ayrılma 

Düzenlemelerinin Çıkar Çatışmalarının Çözümündeki İşlevi 

Kuramsal temelinde haklı sebep olgusu bulunmayan ayrılmaya ilişkin diğer 

düzenlemelerin, çıkar çatışmalarının çözümünde bir araç olarak kullanılması, haklı sebep 

temelli ayrılma düzenlemelerine nazaran daha basittir. Zira bu türden çıkma ve çıkarma 

haklarının kullanılabilmesi için haklı bir sebebin gerçekleştiğinin ispatlanmasına lüzum 

yoktur. Kanun koyucu, bu hakları -kural olarak- sebep gösterilmeden kullanılabilir haklar 

olarak tasarlamıştır. Bu hususta, pay sahipliği hakkını olumsuz olarak etkileyen 

işlemlerde işlemin meşru/objektif/haklı bir temelinin bulunmasının gerekli olup olmadığı 

üzerine yapmış olduğumuz ilk bölümdeki açıklamalara atıfta bulunuyoruz485. 

                                                
485  Bkz. Birinci Bölüm, § 1, IV, 2. 
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Hatırlanacağı üzere, pay sahiplerinin menfaatlerini olumsuz yönde etkileyebilecek 
işlemlere ilişkin olarak alınan genel kurul kararları bakımından; şayet kanunda şirket 
menfaati ile pay sahiplerinin menfaatleri arasında bir denge gözetilmişse (özellikle 
yapılan işlemden menfaatleri etkilenen pay sahiplerinin haklarına ilişkin olarak kanunda 
ayrıntılı ve yeterli bir koruma sistemine yer verilmişse) yahut ilgili işlem/müessese 
bilhassa hâkim pay sahiplerinin menfaatlerine hizmet etmek amacıyla öngörülmüşse (ki 
bu durumda şirket menfaatinin somut olayda var olup olmadığı sorgulanamayacaktır), 
artık söz konusu kararın alınmasında şirket bakımından ayrıca objektif/haklı bir sebebin 
varlığına gerek bulunmamaktaydı. Çünkü kanunun pay sahipleri için yeterli bir koruma 
öngörmüş olduğu bu tür işlemlerde “objektif/haklı” sebebin işlemin kendisinde mündemiç 
olduğu (...trägt seine Rechtfertigung in sich...) kabul edilir. Bu gibi işlemlerde kanun 
koyucunun, işlemin tarafı olan tüm çıkar sahiplerinin çıkarlarını yeterince koruyarak bir 
sonuca ulaştığı, diğer bir deyişle menfaatler dengesini gözettiği; bu yüzden de işlemin 
konusunu oluşturan sözü edilen işlem grubu için ayrıca bir objektif/haklı sebebin varlığını 
aramadığı varsayılır. Üstelik, Alman hukukunda genel kurul kararı gerektiren işlemler 
bakımından benimsenen bu yaklaşımın, kimi zaman genel kurul kararı aranmayan ve 
kanun koyucu tarafından sebep ileri sürürülmeden kullanılabilmesine izin verilmiş diğer 
işlemler bakımından da uygulandığı görülmektedir486.  

Meseleye, kanunda herhangi bir sebep şartı öngörülmeden düzenlemiş olan çıkma ve 
çıkarma hakları bakımından baktığımızda, bu hakların kullanılmasında objektif/haklı bir 
sebebin aranmayacağı; diğer bir deyişle bu hakların kullanılması neticesinde gerçekleşen 
çıkma ve çıkarma işlemleri bakımından objektif/haklı sebep denetiminin yapılamayacağı 
söylenebilir. Gerçekten de sebep şartı aranmayan çıkarma haklarının ortak özellikleri 
sıralandığında varılan bu sonuç kaçınılmazdır.  

Bir kere, sözü edilen hakların kuramsal temelinde hâkimiyet olgusu bulunmakta olup; 
bu hakların hâkimiyetin/kontrolün yeniden şekillendirilmesine hizmet ettikleri tespitinde 
bulunulabilir. Başka bir ifadeyle, üstün tutulan menfaat, hâkim pay sahibinin menfaati 
olup; şirket menfaati, hâkim pay sahibinin menfaatiyle neredeyse özdeş kılınmaktadır. İlk 
bölümde de ifade etmiş olduğumuz üzere, tertium non datur (üçüncü hâlin imkânsızlığı) 
ilkesi burada geçerlidir. Kanun koyucu, azınlık ve hâkim pay sahibi arasındaki menfaatleri 
göz önünde bulundurarak bu tür bir çıkarma işlemine ya izin vermiştir ya da yasaklamıştır. 
Üçüncü bir ihtimalden söz etmek; bu anlamda hakka kanun koyucu tarafından izin 
verildikten sonra bir kez daha işlemin gerekli olup olmadığını (objektif/haklı bir sebebinin 
olup olmadığını) tartışmak mümkün olmamalıdır. Bu tür işlemlerde menfaat çatışması 
yalnızca azınlık ve çoğunluk arasındaki ilişkiyle ilgili olduğundan, pay sahiplerinin 
menfaatlerinin ihlâl edildiği diğer işlemlerde olduğu gibi (ör. rüçhan hakkının 
kısıtlanması/ortadan kaldırılması) şirket menfaati ya da diğer bir üstün menfaatin, yapılan 
işlemi somut olayda haklı kılıp kılmadığı gibi bir değerlendirme yapılamayacaktır. Kanun 
koyucular squeeze-out işlemi bakımından üstün menfaat sahibini hâkim pay sahibi olarak 
belirledikten ve bu hakkın kurumsal amaçları gerçekleştirmek amacıyla gerekli bir araç 
olduğuna karar kıldıktan sonra, bu işlemi pek çok sistemde “sebepsiz” kullabılabilir bir 

                                                
486  İşlemin haklı/objektif sebebinin olması gerektiğine ilişkin yaklaşım, Alman hukukunda tarihsel 

süreçte ilk olarak rüçhan hakkının sınırlandırılmasına ilişkin genel kurul kararları bakımından ortaya 
çıkmış, daha sonra da diğer genel kurul kararları bakımından tartışılmıştır. Ancak Alman Federal 
Mahkemesi’nin bazı kararlarında bu ilkenin yönetim kurulu kararlarına da (yine kayıtlı sermaye 
sisteminde yönetim kurulunun rüçhan hakkını sınırlandırması bağlamında) teşmil ettirildiği 
görülmektedir. Bu konuda örnek bir karar için bkz. BGH, 21.11.2005 - II ZR 79/04: ZIP 2006, 368. 
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hak olarak düzenlemiştir. Rüçhan hakkının sınırlandırılması/kısıtlanması meselesinde ise 
kanun koyucuların tavrı, haklı sebep bağlamında şirket ya da diğer menfaat sahiplerinin 
menfaatlerinin somut olayda incelenmesinden yanadır. Ancak somut olayda gerçekleşen 
sebepler haklı kılıyorsa bu işlemin yapılmasının mümkün olabilecektir. Kanun konuyu 
burada menfaatler dengesini önceden tespit ederek bir sonuca varmamış; işlemin 
gerçekleştirilebilmesini somut olayın bu işlemi haklı kılmasına bağlamıştır.  

İkincisi, pay sahipliğinin sebep gösterilmeden elinden alınması karşısında çıkarılan 
pay sahiplerine paylarının gerçek değerini yansıtan bir ayrılma (çıkarma) akçesi 
ödenmekte; ayrıca çıkarma hakkı ancak nitelikli bir çoğunluğa sahip pay sahiplerince 
kullanılabilmektedir. Tüm bu sebeplerle, kullanımı bakımından kanunda özel bir sebep 
şartı öngörülmeyen bu haklar bakımından, ayrıca bir objektif/haklı sebep denetimi 
yapılması mümkün olmamalıdır.  

Şimdi, sebep göstermeden kullanılabilen çıkma ve çıkarma haklarının çıkar 

çatışmalarının çözümündeki işlevine değinelim.  

a) Meseleye önce çıkma düzenlemeleri açısından bakalım: Bir üst başlıkta vermiş 

olduğumuz örneğe geri dönecek olursak, işletme konusu değişikliğinin -haklı sebebe 

dayalı çıkma ve fesih kurumları bağlamında- her durumda bir haklı sebep 

oluşturmayacağını ifade etmiştik. Ancak kanun koyucu, işletme konusu değişikliği ve 

kanunda sayılan bazı önemli işlemlerin ortaklar arasında çıkar çatışması yaratabileceğini 

ve ortakların menfaatlerini etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak, söz konusu 

işlemlere karşı çıkan ortaklara, sebep ileri sürmeksizin kullanılabilen bir ayrılma (çıkma) 

hakkını birkaç farklı düzenleme ile tanımıştır. Burada sözü edilen, haklı sebep temeline 

dayalı bir çıkma hakkı değildir. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere bu haklar, 

kurumsal bir amacın gerçekleştirilmesine hizmet edeceği düşüncesi ile öngörülmüş 

olduklarından, bunların birleşme hukuku, şirketler topluluğu hukuku ve takeover hukuku 

alanlarında karşımıza çıkması ve aynı zamanda -kural olarak- sebep gösterilmeden 

kullanılabilir olmaları tesadüfî değildir.  

Örneğin, SerPK 24’de pay sahiplerine tanınan ayrılma hakkı, SerPK 23’de sayılan 

önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararında olumsuz oy kullanan ve 

muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirten pay sahiplerince kullanılabilecek bir haktır. 

Bir üst başlıktaki örneğimizin konusunu oluşturan faaliyet konusunun tümüyle veya 

önemli ölçüde değiştirilmesine geri dönecek olursak, bu işlemin SerPK 23’de önemli 

nitelikteki işlemlerden sayıldığı görülmektedir. Her ne kadar hükümde öngörülen ayrılma 

hakkının kullanılması özel bir usule tâbi olsa da haklı sebeple çıkma kurumunda olduğu 

gibi burada haklı bir sebebin gerçekleştiğinin ispatına lüzum yoktur. Hakkın sebepsiz 

olarak kullanılabileceği düzenlenirken, kanun koyucu, SerPK 23’te sayılan işlem 

grubunun pay sahipleri arasında çıkar çatışması yaratacak kadar önemli olduğu ve bu 
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işlemlerin bizatihi ayrılma hakkının öngörülmesi için meşru/haklı bir sebep oluşturduğu 

sonucuna varmıştır. Zira faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi 

de dâhil olmak üzere, sözü edilen düzenlemede belirtilen kategoriye dâhil olan diğer 

önemli işlemlerde bulunulması, pay sahibini ortak olmaya iten temel saiklerde değişiklik 

yapıldığı anlamına gelmektedir487.  

Benzer bir çıkarım, birleşme hükümleri arasında düzenlenen ayrılma hakkı için de 

yapılabilir. TTK’nın birleşmeye ilişkin hükümlerinde ayrılma hakkının pay sahiplerine 

sunulması ihtiyarî olmakla birlikte, kolaylaştırılmış birleşme usulünün işletilebilmesi için 

pay sahiplerine ayrılma hakkının sunulması gerekmektedir (karş. TTK 141/1 ve 155/2/a). 

Ayrılma hakkının sunulması ister ihtiyarî ister zorunlu olsun, her iki ihtimalde de bu 

hakkın kullanılabilmesi için haklı bir sebebin gerçekleşmiş olmasına lüzum yoktur. 

Kolaylaştırılmış birleşme örneğinde kanun koyucu, kolaylaştırılmış birleşme işleminin 

kendisini, ayrılma hakkının sunulması gerekliliği bakımından yeterince önemli bir işlem 

olarak kabul etmektedir488.  

Görüldüğü üzere, sözü edilen hükümlerde düzenlenen ayrılma haklarında, yapılan 

işlemin (birleşme, faaliyet konusu değişikliği vs.) şirketten ayrılmak isteyen pay sahipleri 

bakımından “haklı sebep” teşkil edip etmediği ayrıca araştırma konusu yapılmamaktadır.  

Örneğimizi faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin olarak verdik; ancak çıkar 

çatışması yaratan ilişkili taraf işlemleri de bu kapsamda incelemeye değerdir. Zira 

yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere, şirket birleşmeleri gibi organizasyona ilişkin 

işlemler kimi zaman ilişkili taraf işlemi olarak da karşımıza çıkabilir. Gerçekten de hâkim 

                                                
487  Ayrılma hakkının kullanılabileceği önemli kararların, şirketin işlem temelinde değişiklik yaratan 

nitelikte kararlar olduğu hususunda bkz. Sönmez, s. 83. 
488  İşaret etmiş olduğumuz SerPK 23 ile TTK 141 (ve 155/2/a) hükümlerindeki ayrılma haklarına 

paralel bir şekilde, yine kurumsal bir amacın gerçekleştirilmesine hizmet etmek üzere şirketler 
topluluğu hükümlerinde öngörülen bir diğer ayrılma hakkı (bkz. TTK 202/2) ise daha farklı bir 
şekilde düzenlenmiştir. TTK 202/2’de düzenlenen ayrılma hakkı, ilginç bir şekilde “bağlı şirket 
bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan” birtakım önemli işlemlerin 
gerçekleşmesi durumunda, sözü edilen işleme itirazda bulunan ortaklara tanınmıştır. Hükmün karşıt 
kavramından, bağlı şirkette yapılan işlemin meşru/haklı bir sebebinin bulunması hâlinde, ortakların 
ayrılma hakkına sahip olmayacakları sonucuna varılmaktadır. Diğer bir deyişle, buradaki ayrılma 
hakkı, salt TTK 202’de anılan önemli nitelikteki işlemlerin gerçekleşmesi ile ve sebep ileri 
sürmeden kullanılabilir bir hak olmaktan çıkmıştır. Bilakis hükümde ayrılma hakkını kullanabilmek 
için özel bir sebep yaratılmıştır: Yapılan önemli nitelikteki işlemin bağlı şirket bakımından haklı bir 
sebebinin bulunmaması. Nasıl ki haklı sebebe dayalı bir çıkma hakkında çıkmak isteyen ortak bir 
sebebe dayanacaktır, burada da “yapılan önemli nitelikteki işlemin bağlı şirket bakımından haklı bir 
sebebe dayanmadığı” hususu ayrılacak ortak bakımından bir “sebep” teşkil edecektir. Hâlbuki, TTK 
141’in konusunu oluşturan birleşme işleminin ve SerPK 23’de sayılan önemli işlemlerin haklı bir 
sebebi olsun ya da olmasın, her durumda bu işlemlerin yapılmasının bir sonucu olarak ayrılma 
hakkının doğduğu görülmektedir. Çünkü bu hükümlerde sayılan işlem kategorisinin haklı sebebi 
kendi içindedir; kurumsal bir amacın gerçekleştirilmesi için düzenleme bu şekilde yapılmıştır. TTK 
202/2’de zikredilen haklı sebep kavramının ne anlama geldiği hususunda tartışmalar mevcuttur. Bu 
tartışmalar için bkz. Gürel, TTK 202/2’nin Gerekliliği Üzerine, s. 220 vd. 
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şirketin yavru şirketle birleşmesi, azınlık pay sahiplerinin zararına olacak şekilde bir 

kaynak transferine neden oluyorsa; burada birleşme işleminin kendisi ilişkili taraf işlemi 

olur. İşte bu gibi durumlarda ilişkili taraf işlemi zaten yukarıda sözünü etmiş olduğumuz 

ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerin (SerPK 23, 24; TTK 141/1 ve 155/2/a) kapsamına 

giren önemli nitelikte bir işlem olduğundan (birleşme); ayrılmak isteyen pay sahibinin, 

ilişkili taraf işleminin haklı sebeple çıkmaya olanak veren başka bir düzenlemenin 

kapsamına girdiğini ve kendisi bakımından haklı sebep oluşturduğunu ayrıca 

ispatlamasına gerek yoktur.  

b) Kurumsal bir amacı gerçekleştirmek üzere öngörülen çıkarma düzenlemeleri 

için ise şunlar söylenebilir: Yukarıda da değindiğimiz üzere, çıkar çatışmalarının 

tümünün pay sahipliği haklarının kötüye kullanılması sebebiyle ya da pay sahipleri 

arasındaki kişisel anlaşmazlıklar sebebiyle ortaya çıktığını söylemek mümkün değildir. 

Bunların dışında, şirketin işleyişinde/organizasyonunda pay sahiplerinin güttükleri 

ekonomik amaçların farklılığı sebebiyle de birtakım anlaşmazlıkların ortaya çıkması 

muhtemeldir. Bu amaç farklılığı, hâkim pay sahibi ile azınlık pay sahibi arasında daha 

belirgin hâldedir. Gerçekten de şirket genel kurulunda karar alma gücünü haiz olmayan 

azınlık pay sahiplerinin büyük bir kısmının yegâne amacı, kâr payı elde etmek ve/veya 

sahip oldukları paylarda meydana gelecek değer artışını pay satışı yoluyla realize 

etmektir. Ufak çaptaki yatırımlarının anlık kârlılığıyla ilgilenen bu pay sahiplerinin -

kendilerini ilgilendiren önemli sebepler olmadıkça- şirketin geniş anlamda yönetimi ile 

ilgileri de yoktur. Bunun tam tersine, şirkette karar alma gücüne sahip olan çoğunluk ve 

özellikle hâkim pay sahibinin ise geniş anlamda yönetim ile doğrudan ilgisi bulunup, söz 

konusu pay sahiplerinin yatırım hedefleri uzun vadelidir. Bu çerçevede yönetime talip 

olan söz konusu pay sahiplerinin489, şirketin kâr dağıtım politikası, sermaye yapısının 

kuvvetlendirilmesi ve işletme konusunun farklılaştırılması hususunda farklı düşünmeleri 

normaldir. Bunun dışında, gerektiğinde şirketin yapısal değişikliklere uğratılması, 

şirketler topluluğu yapısı içine dâhil edilmesi yahut başka bir şirketi devralması gibi 

olasılıklar da gündeme gelebilir. Tüm bu olasılıklarda söz konusu kurumsal amaçları 

gerçekleştirmek isteyen hâkim pay sahibinin önemli bir menfaati bulunmaktadır. Sözü 

edilen menfaatin, küçük yatırımcının menfaatleriyle çatışması ihtimali her zaman 

mevcuttur. Zira bu tür kurumsal amacı haiz değişiklikler, küçük yatırımcıyı kendi yatırım 

amaçlarından sapıldığı düşüncesiyle her zaman tedirgin edebilir ve pay sahipliği 

                                                
489   “Yatırım amacıyla pay sahibi olanlar” ile “yönetime talip olan ortaklar” ayrımı için bkz. 

Karayalçın, Kontrol Satışı, s. 357-358. 
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haklarının yeterince korunup korunmadığı hususunda onlarda şüphe oluşturabilir. Bu 

kapsamda küçük yatırımcıların, gerçekleştirilmek istenen kurumsal amacı haiz 

değişiklikleri engellemeye çalışma ihtimali bir yana; kurumsal değişiklikler gerçekleşse 

bile, ilerleyen süreçlerde şirketin geniş anlamda yönetimini zorlaştıracak hamlelerde 

bulunmaları muhtemeldir.  

Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere, hâkimiyete dayalı çıkarma haklarının 

-kural olarak- sebepsiz olarak düzenlenmiş olması, hâkim pay sahibinin hedeflediği 

kurumsal amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak içindir. Sözü edilen kurumsal 

amacın kendisi, hakkın kanun koyucu tarafından bu şekilde “sebep ileri sürülmeden 

kullanılabilir” olarak düzenlenmesi için yeterli bir sebep oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

hâkim pay sahibi ile azınlık pay sahipleri arasındaki menfaat ihtilâfının, haklı sebeple 

çıkarma müessesesinde olduğu gibi, haklı sebep olgusunda somutlaşmış olmasına lüzum 

yoktur. Hatta pay sahipleri arasında hâlihazırda bir menfaat ihtilâfının mevcudiyetine de 

gerek yoktur. Hâkim pay sahibinin, ileride ortaya çıkması muhtemel bir menfaat ihtilâfını 

düşünerek de çıkarma hakkını kullanması mümkündür. Bu bakımdan hâkim pay sahibinin 

çıkarma hakkı, ortaya çıkması muhtemel menfaat ihtilâflarını bertaraf eden, böylece 

kurumsal amaçların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran esnek bir çıkarma aracı olarak 

karşımıza çıkmaktadır.    

V. Şirketler Topluluğunda Tam Hâkimiyetin Sağlanmasında İşlevi 

Yukarıdaki başlıklarda ele almış olduğumuz azınlık pay sahiplerinin sebep olduğu 

masraflar ve pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmaları, şirketin etkin yönetilmesini 

engelleyen durumlardır. Bu durumlar, şirketler topluluğu yapısı dışında kalan bağımsız 

bir şirkette ortaya çıkabileceği gibi, şirketler topluluğu yapısı içerisindeki bir şirkette de 

ortaya çıkabilir. Bu son ihtimalde artık topluluk menfaatlerini ilgilendiren bir durumla 

karşı karşıya kalındığından, bu sakıncaların giderilmesi için azınlık pay sahiplerinin 

şirketten çıkarılması yoluna gidilebilir. Pek tabii, sözü edilen durumlar sebebiyle 

azınlığın şirketten çıkarılması seçeneği, şirketler topluluğunun daha etkin bir şekilde 

yönetilmesini sağlamaktadır. Ancak yukarıdaki başlıklarda değinmiş olduğumuz bu 

hususların, şirketler topluluğu yapısını ilgilendiren özel bir boyutu yoktur. Diğer bir 

deyişle, masrafların artmasına yol açan ya da çıkar çatışmaları yaratan durumların 

azınlığın şirketten çıkarılması yoluyla giderilmesi ihtiyacı, bağımsız bir şirkette de 
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topluluk yapısına dâhil olan bir şirkette de aynıdır490. O yüzden bu başlıkta sadece çıkarma 

hakkının, şirketler topluluğu hukukunu doğrudan ilgilendiren olan işlevi üzerinde 

durulacaktır. Bu işlev, tam hâkimiyeti sağlamaya yardımcı olma ve böylece tam 

hâkimiyetin topluluk yapısına kazandıracağı faydaları ortaya çıkarma işlevidir.  

Tam hâkimiyet durumu, hâkim şirketin, yavru şirketin paylarının ve oy haklarının 

doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahip olması hâlinde ortaya çıkmaktadır. Tam 

hâkimiyetin topluluk yapısının işleyişine kazandırdığı esneklik her hukuk sisteminde 

farklılık gösterebilir. Örneğin, fiilî konzernlere ilişkin düzenlemeler bakımından Türk 

hukukunu büyük ölçüde etkileyen Alman hukukunda, fiilî konzern ilişkilerinde tam 

hâkimiyet hâlinde dahi bağlı şirkete talimat verme serbestisi öngörülmemiştir. Bu yüzden 

ister kısmî ister tam hâkimiyet hâli bulunsun, fiilî konzern ilişkilerinde her hâlükârda 

verilen talimat neticesinde ortaya çıkan kaybın denkleştirilmesi gerekmektedir (bkz. 

AktG § 311). Talimat verme serbestisini Alman hukukunda yalnızca sözleşmesel konzern 

ilişkilerinde görmekteyiz (bkz. AktG § 308/2). Bu serbestinin karşılığında, hâkimiyetin 

tesis edildiği hâkimiyet sözleşmeleri ile kâr aktarım sözleşmelerinde, topluluk dışında 

kalan pay sahipleri için âdil bir denkleştirme bedelinin takdir edilmesi gerekmektedir. 

Ancak hâkimiyet ya da kâr aktarım sözleşmelerinin genel kurul kararıyla onaylandığı 

sırada topluluk dışı pay sahibi bulunmuyorsa, diğer bir deyişle tam hâkimiyet durumu söz 

konusu ise bu türden bir denkleştirme bedelinin kararlaştırılmasına da gerek yoktur (AktG 

§ 304/1). Türk hukukunda ise talimat verme serbestisine, -Alman hukukundan farklı 

olarak- fiilî konzern ilişkilerinde de yer verilmiştir. TTK 203 gereğince, tam hâkimiyetin 

varlığı hâlinde hâkim şirket, bağlı şirkete -belirli sınırlar dahilinde491- talimat 

verebilmektedir. Hâkim şirketin yönetim kurulu tarafından verilecek talimatlar, bağlı 

                                                
490  Tam hâkimiyetin söz konusu olduğu bir şirketler topluluğu ilişkisinde hâkim şirket, yavru şirketin 

tek pay sahibi olacağından, söz konusu ihtimalde topluluk dışı pay sahiplerinden de söz 
edilemeyecektir. Böylece, hâkim pay sahibinin çıkar çatışması içinde olacağı bir azınlık pay sahibi 
de olmayacaktır. İşte bu bakımdan çıkarma hakkının, şirketler topluluğu ilişkisinde çıkar 
çatışmalarının ortaya çıkmasını engelleyici bir işlevi olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca tek pay 
sahipli bir yapıda genel kurul toplantılarına ilişkin masraflar da söz konusu olmayacaktır. Bu gibi 
gerekçelerle, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, şirketler topluluğu yapısının daha etkin ve kolay 
bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır. Bu gerekçelerle squeeze-out düzenlemelerinin öğreti 
tarafından memnuniyetle karşılandığı örnekler için bkz. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 60 N. 
38, dn. 9; Köpfli, s. 57. Ancak topluluk yapısının daha etkin ve kolay yönetilmesini sağlayan söz 
konusu gerekçeler, topluluk ilişkisinden bağımsız olan müstakil bir şirket bakımından da geçerlidir. 
Bu yüzden, squeeze-out’un çıkar çatışmalarını ve masrafları önleyici etkisine, yukarıda ayrı 
başlıklar altında yer vermeyi tercih ettik. 

491  Verilecek olan talimatın iki önemli sınırı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, verilecek talimatınn 
topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği olmasıdır (TTK 203). İkinci sınır ise “bağlı 
şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını 
kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat”ların verilememesine ilişkindir (TTK 204). 
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şirketin malvarlığını kayba uğratacak nitelikte olsa bile bağlı şirketin yönetim kurulu 

üyeleri bu talimatlara uymak zorundadırlar.  

Şu hâlde, Türk hukukunda bağlı şirkete talimat verme serbestisi, tam hâkimiyet 

durumuna sahip olan hâkim şirkete tanınmış olan bir imkândır. Hukukumuzda kısmî 

hâkimiyet hâlinde bu türden bir talimat serbestisinin öngörülmemiş olması karşısında492, 

tam hâkimiyete ulaşmanın kısmî hâkimiyete nazaran bu türden bir yönetimsel esneklik 

getirdiği söylenebilir.   

Topluluk yapısına esneklik kazandıran TTK 203’ün gerekçesinde, bu hükmün 

uygulama alanı bulması yolunda, çıkarma hakkına ilişkin TTK 208’in de önemli bir 

işlevinin olduğuna işaret edilmiştir. Gerekçede TTK 203’ün uygulanabilme şartı olan 

bağlı şirketin pay ve oy haklarının yüzde yüzüne sahip olunması unsurunun 

oluşturulmasında, 208. maddenin tamamlayıcı bir rol üstlendiği ifade edilmektedir. 

Gerçekten de TTK 208’de hâkim şirkete tanınan squeeze-out hakkı ile tam hâkimiyetin 

oluşturulması imkân dâhilindedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki TTK 208’de aranan 

ve kısaca “haklı sebep” şartı olarak zikredilebilecek olan şart, TTK 208’in bu rolü 

gerçekleştirmesine sınırlı ölçüde müsaade etmektedir. Zira haklı sebep şartını 

oluşturmayan pay sahibi şirketten çıkarılamayacağı için, topluluğun TTK 203 

kapsamında daha esnek bir şekilde yönetilmesi de mümkün olamayacaktır.    

VI. Şirketin Halka Kapanması ve Borsada İşlem Görmesinin 
Sonlandırılmasındaki İşlevi  

1. Halka Kapanmanın ve Borsada İşlem Görmenin Sonlandırılmasının 

Faydaları  

Anonim şirketin paylarının halka arz edilmek suretiyle halka açılmasının, 

paylarının borsada işlem görmesinin ve paylarının borsa kotuna alınmasının, şirket, pay 

sahipleri ve diğer ilgililer bakımından çok sayıda faydası bulunmaktadır493. Ancak 

                                                
492  Bu hususta bkz. Okutan Nilsson, s. 422 ile s. 368 vd. 
493  Halka açılmanın başlıca fayda ve işlevleri için bkz. Ayoğlu, s. 86 vd.; Manavgat, Halka Açık 

Anonim Ortaklıklar, s. 42 vd.; Gökalp, s. 87 vd.; Rummer, s. 42 vd.  Öğretide dile getirilen başlıca 
fayda/işlevler şunlardır: Halkın âtıl durumdaki tasarruflarının sermaye piyasaları aracılığıyla 
üretim alanına aktarılması, şirket için finansman sağlama olanağının yaratılması, şirketin kurumsal 
bir kimliğe kavuşturulması, şirketin sürekli, güncel ve nesnel biçimde değerlenmesine olanak 
sağlanması, bazı pay sahipleri için şirketten ayrılma imkânı yaratılması, şirketin vergi 
avantajlarından yararlandırılması. Sayılan bu işlevlerden belki de en önemlisi olan “şirkete 
finansman sağlama” işlevi, halka arz aşaması ile gerçekleştirilir. İlk halka arzda paylar, borsanın 
birincil piyasasında halka arz ediliyorsa, “halka arz” ile “borsada işlem görme” eş zamanlı olarak 
gerçekleşeceğinden, “borsada işlem görme”nin de bu işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Esasında 
burada finansman ihtiyacını sağlayan “halka arz”ın kendisi olup, “borsada işlem görme” işlemi 
değildir. Öte yandan, şirket bir kere halka açılmış ve finansman ihtiyacını karşılamış, daha sonradan 
paylarının borsada işlem görmesi için başvuruda bulunmuşsa; bu noktada artık ikinci bir halka arz 
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faydalarının yanı sıra, bunların şirkete getirdiği birtakım yükler de söz konusu 

olabilmektedir.  

Yatırımcının korunmasına ve sermaye piyasalarının gelişmesine hizmet eden 

sermaye piyasası mevzuatı, günümüzde halka açık şirketler için eskiye nazaran daha katı 

düzenlemeler öngörmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde patlak veren muhasebe 

skandallarından sonra 2002 yılında çıkarılan Sarbanes-Oxley Act, halka açık şirketlere 

finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleriyle ilgili sıkı önlemler 

getirmişti. Yine Avrupa Birliği’nin Sarbanes-Oxley’i olarak görülen 2006/43/EC sayılı 

Yıllık ve Konsolide Hesapların Denetimine İlişkin Direktif494, Parmalat ve Ahold 

muhasebe skandallarından sonra çıkarılmış olup, bağımsız denetim kuruluşları ve 

bunların yapacağı finansal raporlama standartları ile ilgili düzenlemeler öngörmektedir.     

Her iki sistemde de öngörülen katı düzenlemeler, gelişmiş ve gelişmekte olan 

birçok ülkenin hukukunu etkilemiş; bu sistemi takip eden ülkelerdeki halka açık anonim 

şirketler, tâbi oldukları finansal raporlama standartları ve buna bağlı olarak bağımsız 

denetim sebebiyle büyük bir malî külfet ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu yük karşısında, 

halka açık şirketlerin önemli bir kısmının halka kapanma seçeneğini gündeme aldıkları 

görülmektedir. Örneğin, Sarbanes-Oxley Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra, SEC’e 

kayıtlı olan halka açık şirketlerin maliyetlerinde büyük artışlar gözlemlenmiş ve küçük 

ölçekli halka açık şirketlerin bir kısmı, halka kapanıp tezgâh üstü piyasalara 

yönelmişlerdir495. Böylece halka kapanan şirket, finansal raporlamaya ilişkin 

masraflardan ve bununla ilgili olarak açılacak olan yüksek riskli davalardan kurtulmuş 

olacaktır496. Ayrıca finansal raporlamaya ilişkin yükümlülükler halka kapanmayla birlikte 

ortadan kalkacağından, ciddi bir masraf kalemi oluşturan nitelikli personel çalıştırma 

gerekliliği ve/veya bağımsız denetim masrafları da ortadan kalkacaktır. Denetime ilişkin 

                                                
yapılmadığı sürece, payların borsanın ikincil piyasasında işlem görmesi şirkete yeni bir kaynak 
sağlamayacaktır. Şu hâlde payların ikincil piyasalarda işlem görmesi hâlinde yukarıda sayılan 
faydalardan “şirkete finansman sağlama” işlevi dışındaki işlevler ortaya çıkmış olacaktır. Örneğin, 
borsada işlem görmekle birlikte payların likiditesi artacak, böylece payın devredilebilirliği 
kolaylaşacağından şirketten ayrılma imkânı da kolaylaşacaktır. Yine borsada işlem gören şirket, 
“borsa şirketi” olarak anılacağından şirketin tanınırlığı ve kredi itibarı artacak, bu durum ise 
kurumsal kimliğe olumlu katkıda bulunacaktır. Bu son saymış olduğumuz faydaların, şirket 
paylarının “borsada kote edilmesi” ile de ortaya çıkacağı söylenebilir. 

494  Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on Statutory 
Audits of Annual Accounts and Consolidated Accounts, Amending Council Directives 78/660/EEC 
and 83/349/EEC and Repealing Council Directive 84/253/EEC, OJ L 157/87. 

495  Bu hususta özellikle bkz. Carney, s. 143 vd.  Artan masraflara ilişkin veriler için bkz. Bainbridge, 
Sarbanes-Oxley, s. 84 vd. 

496  Henderson/Epstein, s. 3. 
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masraflar dışında, genel olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin dolaylı olarak yol 

açtığı masraflar da gündeme gelebilmektedir497.  

Halka açık şirketleri, halka kapanmaya yönelten sebepler esas olarak halka açık 

kalmanın gerektirdiği masraflara ilişkin olmakla birlikte, halka kapanmanın düşmanca 

ele geçirmeleri bertaraf etme ve menfaat çatışmalarını önleme işlevleri de 

bulunmaktadır498. Bunun dışında, sermayenin tabana yayılmış olduğu halka açık anonim 

şirketlerde geçerli olan mülkiyet ve kontrolün birbirinden ayrılması durumunun yarattığı 

temsil maliyeti de halka kapanmayla birlikte azalacaktır499. Zira halka kapalı bir anonim 

şirkette mülkiyet ve kontrol ayrımı büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Nihayet, halka 

açılma ile gerçekleşmesi beklenen birtakım faydaların kısmen ya da tamamen 

gerçekleşmiş olması durumunda da halka açık kalmanın yukarıda açıklanan nedenlerle 

gerekli olmayacağı düşünülebilir. Gerçekten de şirket, sermaye piyasalarından elde 

edilecek finansman kaynağına, ya büyümesini yavaşlattığı/durdurduğu için ya da 

büyümek için gerekli olan finansmanı mevcut iş ilişkilerindeki nakit akışından 

karşılayabildiği için ihtiyaç duymayabilir500. Bu gibi durumlarda şirket artık sermaye 

piyasasının kendisine sunmuş olduğu kolay finansman sağlama işlevinden faydalanmak 

istememektedir.  

Belirtmek gerekir ki halka kapanmanın sözü edilen faydalarından özellikle 

masraflardan kurtulmak ile ilgili olanı, şirketin borsa kotundan çıkması için de geçerlidir. 

Zira payları borsaya kote edilmiş şirketler bakımından ayrıca kotasyon masrafları ortaya 

çıkmaktadır. Kotasyon masrafları farklı kalemlerden oluşmaktadır. Her ne kadar Türk 

hukukunda, payların ilk kota alınması işlemi için şirketlerden herhangi bir ücret alınmasa 

da piyasalarda işlem görme ücretleri, sermaye artırımlarında çıkarılan paylar için alınan 

ilave kota alma ücretleri ile kotta kalma ücretleri gibi masraf kalemleri söz konusu 

olabilmektedir (bkz. Borsa İstanbul Kotasyon Ücret Tarifesi).  

  

                                                
497  Örneğin ABD’de kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin masrafların artması ile birlikte, 

şirketlerin hukuk davalarında ödedikleri tazminat ve yargılama giderlerinde artış meydana gelmiş, 
bunun neticesinde ise şirket yöneticileri için yapılan sorumluluk sigortası primlerinde %25-40 
arasında bir artış gözlenmiştir. Mali durumu iyi olmayan şirketlerde ise prim artışı %300-400 
seviyelerine kadar çıkmıştır. Bkz. Carney, s. 147. 

498  Bu işlevler için bkz. Gutte, s. 32 vd.; Hızır, s. 143-145. 
499  Ventoruzzo, s. 849. 
500  Richard/Weinheimer, s. 26. 
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2. Hâkim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkı ile Halka Kapanma, Borsada İşlem 

Görmenin Sonlandırılması ve Borsa Kotundan Çıkma Arasındaki İlişki  

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı ile “halka kapanma”, “borsada işlem 

görmenin sonlandırılması” ve “borsa kotundan çıkma” arasındaki ilişkiyi açıklamaya 

geçmeden önce, ilkin bu kavramların karşıtlarının kendi aralarındaki ilişkiye kısaca 

değinmek gerekir.  Belirtmek gerekir ki “halka açılma” ve bunu gerçekleştirmek için 

gerekli bir araç olan “halka arz aşaması” ile “borsada işlem görme” ve “borsada kote 

edilme/kotasyon” arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır.  

a) “Halka açık anonim şirket” ile “payları borsada işlem gören anonim şirket” 

arasındaki ilişki ile başlayalım: Öncelikle belirtelim ki Türk hukukunda son dönemdeki 

genel eğilim, bu iki kavram arasındaki mesafeyi asgariye indirmek yönündedir. Türk 

Ticaret Kanunu’nun genel gerekçesinde dünyada “halka açık şirket” kavramından 

giderek uzaklaşıldığı, kanun koyucuların bunun yerine “borsa şirketi” kavramını tercih 

ettikleri şu cümlelerle ifade edilmiştir:  

“Tasarının anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerinde, tüm Dünyada ve Avrupada, son 
zamanlarda yeni bir terime özellikle yer verilmiştir. Gerçekten birçok varsayımda 
“halka açık anonim şirket” yerine “pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket” 
ibaresi tercih edilmiştir. Avrupada da artık “halk şirketi” yerini “pay senetleri borsada 
işlem gören şirket”e bazen de kısaca “borsa şirketi”ne bırakmıştır. Kurumsal yönetim 
kuralları ve konsolide finansal tablolarda IFRS, pay senetleri borsada işlem gören 
şirketlere uygulanmakta ve bağlı nama yazılı paylarda ve daha birçok konuda pay 
senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için özel düzenlemeler getirilmekte, bu 
hallerde “halka açık anonim şirket” teriminin kullanılmasından kaçınılmaktadır. 
Öğretiye ve ilgili çevrelere, haklı olarak, pay senetleri borsada işlem görmeyen bir 
anonim şirketin, isterse paysahipleri belli bir sayının üstünde olsun, halka açık olmadığı 
düşüncesi hakim olmaya başlamıştır. Bu yönden SerPK’nın konusu olan “halka açık 
anonim şirket” kavramının sorgulanması gereği ortaya çıkmıştır”501.  

TTK gibi, SerPK’nın da bu yaklaşımı takip ettiği ve halka açık anonim şirketlerin 

tümünün giderek borsa şirketi mahiyetine kavuşmasını amaçladığı söylenebilir. SerPK 

16/2’de öngörülen borsaya başvuru zorunluluğuna ilişkin kural, bu yaklaşımı temsil 

etmektedir. Hükme göre, “Payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka 

açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde paylarının işlem görmesi 

için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda, Kurul, bu payların borsada işlem 

görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, ortaklığın 

talebini aramaksızın gerekli kararları alır”. Anılan hükmün gerekçesinde, Avrupa Birliği 

                                                
501  Bkz. TTK Genel Gerekçe, N. 117. 
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müktesebatında halka açık şirketin, yalnızca payları borsada işlem gören şirket şeklinde 

düzenlenmiş olduğu; buna paralel olarak borsada işlem görme zorunluluğunun Birlik 

müktesebatına uyum amacıyla öngörüldüğü açıklanmıştır.  

 Görüldüğü üzere kanun koyucunun uzun vadede amaçladığı, bir şekilde bu iki 

kavramı aynı potada eritmektir. Hedeflenen, payları halka arz edilen yahut arz edildiği 

varsayılan tüm halka açık şirketlerin paylarının, belirli bir müddet sonra borsada işlem 

görmesini sağlamaktır. Ancak hedeflenen bu olmakla birlikte, halka açılan her şirketin 

ilk etapta borsa şirketi olduğu da söylenemeyecektir. Burada çeşitli ihtimallerden söz 

edilebilir: Her şeyden önce, ilk halka arzda paylar, Borsa dışındaki bir platformda halka 

arz ediliyor ise daha baştan borsada işlem görme söz konusu olmayacaktır. Yine ilk halka 

arzda paylar, borsanın birincil piyasasında halka arz ediliyorsa, burada da teknik anlamda 

bir “işlem görme”den söz edilemeyecek olup, “borsa”nın halka arzda yalnızca bir araç 

olarak kullanımından söz edilecektir. Şu hâlde, şirket paylarının borsanın ikincil 

piyasasında işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapılır ve bu talep kabul görür ise 

“payları borsada işlem gören bir şirket”ten söz edilir. Öte yandan, tam tersinden bakacak 

olursak, payları borsada işlem gören her şirket de halka açık olmayabilir. Gerçekten de 

şirket paylarının halka arz edilmeksizin borsada işlem görebildiği pazarlar da mevcuttur 

(Ör. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı. Bkz. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi md. 

4/1/r ve m. 10/1/a). Bu pazarda, halka kapalı bir anonim şirketin ihraç etmiş olduğu paylar 

ya da diğer menkul kıymetler; halka arz edilmeksizin, sadece bankalar, yatırım fonları ya 

da girişim sermayesi yatırım ortaklıkları gibi nitelikli yatırımcılara arz edilmektedir. Bu 

çerçevede, ihraççı şirketin payları ya da diğer menkul kıymetleri, yalnızca nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmektedir. Bu aşamada halka arz olmadığı gibi, 

kanaatimizce varsayımsal halka arzdan da söz edilemez502. Buna ilişkin gerekçemizi 

sunmadan önce, nitelikli yatırımcıların bulunduğu pazarların amacına göz atmakta fayda 

vardır. Bu tür pazarlar, özellikle yatırımlarını girişim sermayesi (private equity) 

yatırımlarına yönelten nitelikli yatırımcılar için kurulmaktadır. Burada nitelikli yatırımcı, 

genellikle bir kişi/grup ya da halka kapalı bir şirketçe başlatılan bir girişimi 

desteklemekte, onu geliştirmekte ve nihayet bu girişim kârlı bir hâle geldikten sonra onu 

elden çıkartmaktır. Payları ya da diğer menkul kıymetleri Nitelikli Yatırımcı İşlem 

Pazarında işlem gören girişim sahibi, halka kapalı bir anonim şirket ise bu şekilde 

                                                
502  Aksi kanaatte bkz. Hızır, s. 88. Yazar, NİYİP’de işlem gören bir şirketin paylarının “borsada işlem 

görür” nitelikte olduğundan hareket ederek, varsayımsal halka arzın gerçekleştiğinden söz 
etmektedir. Dolayısıyla yazarın, söz konusu pazarda işlem gören halka kapalı bir şirketin, halka açık 
şirket statüsünü kazanacağı görüşünde olduğu söylenebilir. 
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girişimini destekleyecek sermayeye kavuşmuş olmaktadır. Pazarın sadece nitelikli 

yatırımcıya hizmet etmesinin altında yatan sebep ise hem bu tür işlemlerin içerdiği riskten 

hem de bu tür işlemlerde ancak sözü edilen yatırımcıların başarılı olabileceklerine 

duyulan inançtan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden pek çok ülkenin sermaye piyasası 

otoritesi, girişim sermayesine yatırım yapacak yatırımcının belirli bir sermaye 

yeterliliğine sahip olmasını, diğer bir deyişle nitelikli olmasını aramaktadır.  

Payları NİYİP’de işlem görmeye başlayan halka kapalı bir şirketin, -salt borsada 

işlem görüyor olması sebebiyle- paylarının varsayımsal olarak halka arz edilmiş olduğu 

ve bu şekilde söz konusu şirketin halka açık şirket statütüsünü kazandığı kanaatimizce 

söylenemez. Bu sonuç, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nın öngörülmesindeki amaçtan 

ve bu pazarın sahip olduğu yapısal özelliklerden ileri gelmektedir. Halka kapalı olan bir 

şirketin bu pazarda işlem görmesiyle amaçlanan, gelişime açık olan bu şirketin, zaman 

içinde nitelikli yatırımcının da ortaya koymuş olduğu sermaye desteğiyle gelişmesini 

sağlamaktır. Malî yönüyle henüz gelişme aşamasında olan halka kapalı bir şirketin bu 

pazarda işlem gördüğü için halka açık sayılması ve bunun sonucunda halka açık şirketler 

için SerPK’da öngörülen ağır yükümlülüklere tâbi olması, öncelikle müessesenin 

amacıyla bağdaşmayacaktır. Bir ikincisi, istisnaî de olsa halka açık bir şirketin de girişim 

sermayesinin konusunu oluşturması mümkündür (bkz. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon 

Yönergesi md. 10/1/b). Böyle bir ihtimalde, nitelikli yatırımcının amacı genellikle bu 

şirkette kontrolü ele geçirip, şirketi borsa kotundan çıkarmak/halka kapalı hâle getirmek 

olacaktır. Zira uluslararası uygulamada “private equity”nin işleyiş tarzı bu şekildedir. 

Halka açık bir şirkete yatırım yapan nitelikli yatırımcının nihai amacının, pek çok kez bu 

şirketi halka kapamak olduğu bir ekonomik modelde, halka kapalı şirketlerin bu Pazarda 

işlem görmekle “halka açık” statüyü kazanacakları iddiası, kanaatimizce “private equity” 

modeli ve bu modele hizmet eden “nitelikli yatırımcılar işlem pazarları”nın ekonomik 

gerçekleri ile de bağdaşmaz. Son olarak, bu pazar, halka açıklığın gerektirdiği “sermayeyi 

tabana yayma” fonksiyonunu da yerine getirecek özellikleri haiz değildir. Gerçekten de 

pazarda işlem yapabilecek olan kişiler, sadece nitelikli yatırımcılar ve -nitelikli yatırımcı 

tanımı kapsamına girmeseler bile- bu pazara kote edilen şirketlerin mevcut ortaklarıdır 

(bkz. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi md. 10/3).  

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar, “halka açık anonim şirket” ile “payları 

borsada işlem gören şirket” (kısaca, borsa şirketi) arasındaki ilişkinin karmaşık bir yapıda 

olduğunu göstermektedir. Bu yüzden bu ilişkiyi, aşağıda bir şemada göstermeyi tercih 

ediyoruz. 
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Halka açık 
anonim 
şirketler 

Varsayımsal 
halka arz ile 
halka açık 

hâle 
gelenler

Ortak sayısı 
500’ü aştığı 
için payları 
halka arz 
edilmiş 
sayılan 
şirketler 

Halka 
açıklık 

statüsünü 
kazandıktan 
sonra iki yıl 

içinde 
Borsa’ya 
başvuru 

zorunluluğu 

Başvuru yapılmış 
ve kabul edilmiş ise 
şirketin payları 

borsada işlem görür 
hâle gelir. (*)

= Borsa 
şirketi

Başvuru yapılmamış 
ise SPK, bu payların 

borsada işlem 
görmesi veya 

ortaklığın halka açık 
ortaklık statüsünden 

çıkarılması için 
karar alır. (*)

SPK’nın 
kararı 

olumlu ise 
= Borsa 
şirketi 

Borsada 
işlem 

gördüğü için 
payları 

halka arz 
edilmiş 
sayılan 
şirketler 

Paylar, Borsa’nın çeşitli 
pazarlarında kota alınarak ya da 
alınmadan işlem görür. Her iki 

hâlde de kural, şirketin ön koşul 
olarak halka açık olmasıdır (Bkz. 

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon 
Yönergesi md. 5/4, 9, 4/1/v). Halka 

açıklık, Borsa’daki piyasalarda 
işlem görebilmenin ön koşuludur. 

Bu bakımdan «borsada işlem 
görmenin», varsayımsal halka 

arzda bir  ölçüt olarak kullanılması 
eleştirilmektedir (Bkz. Manavgat, 
Halka Açık Anonim Ortaklıklar, s. 

598).  

= Borsa şirketi
(Halka açıklık zaten borsa şirketi 

olmadan önce vardır) 

*Bu kategoriye dâhil olmamakla 
birlikte ek bilgi: Payların, halka 

arz yapılmaksızın işlem görebildiği 
Borsa pazarları da vardır. (Ör. 

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı -
NİYİP, Bkz. Borsa İstanbul A.Ş. 
Kotasyon Yönergesi md. 10/1/a) 
Dolayısıyla halka açık statüsünde 
olmadan da borsada işlem görme 

söz konusu olabilir. 

Ancak bu örnekte, salt Borsa’nın 
özel bir pazarı olan (ve aynı 

zamanda Pay Piyasası'na dâhil 
olan) NİYİP’de işlem gördükleri 
için, payların halka arz edilmiş 

sayılacağı kanaatimizce 
söylenemez. Çünkü amaç zaten 
halka arz yapılmadan sadece 

nitelikli yatırımcıya satış 
yapabilmektir. 
= Borsa şirketi

(Borsada bu şekilde işlem 
görmek ile halka açık statüye 

geçilmez)

Fiilî halka 
arz ile halka 

açık hâle 
gelenler

Halka arz, Borsa’nın birincil 
piyasasında yapılmış, ancak borsada 
işlem görme başvurusu yapılmamış 

ise 
(Borsa, sadece halka açılmak için 

bir araç olarak kullanılmış 
olmaktadır)

≠ Borsa 
şirketi

Ancak halka açıklık 
statüsünün 

kazanılmasından iki yıl 
içinde Borsa’ya başvuru 
zorunluluğu burada da 
vardır. Yukarıdaki (*) 

prosedür burada da işler. 

Halka arz, Borsa’nın birincil 
piyasasında yahut başka bir 

yöntemle yapılmış(**); eş zamanlı 
olarak payların borsada işlem 

görmesi için Borsa’ya başvuruda 
bulunulmuş ve başvuru Borsa 
tarafından kabul edilmiş ise
(**) Bazı pazarlarda işlem 

görebilmek için, payların halka 
arzının da Borsa'da birincil piyasada 

yapılmış olması ön koşuldur. Ör. 
Gelişen İşletmeler Pazarı - GİP, bkz. 

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon 
Yönergesi md. 13/4.  

= Borsa 
şirketi 
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b) “Payları borsada işlem gören anonim şirket” ile “payları borsaya kote edilmiş 

olan anonim şirket” arasındaki fark ise şu şekilde açıklanabilir: Kotasyon (ing. Listing, 

alm. die Kotierung, kimi zaman bunun yerine die Notierung), bir şirketin menkul 

kıymetlerinin, piyasanın kotasyona tâbi olan pazarlarında işlem görmesine izin 

verilmesidir. İlgili Borsa tarafından verilen izinle birlikte, kotasyon şartlarını sağlayan 

şirketlerin pay ya da diğer menkul kıymetleri, Borsa’nın kotasyona tâbi pazarlarında 

listelenmekte ve işlem görmektedir. Ancak borsada işlem gören her şirketin paylarının, 

borsa kotasyonuna alınmış olduğu söylenemeyecektir. Türk hukuku bakımından 

Borsa’nın kotasyona tâbi olan pazarlarının yanı sıra, kot dışı pazarları da bulunmaktadır. 

Türkiye’de Pay Piyasası’na dâhil olan her bir pazarın (Bkz. Borsa İstanbul A.Ş. 

Kotasyon Yönergesi md. 7/1) farklı kotasyon şartları bulunmaktadır. Örneğin, Borsa 

İstanbul’un Pay Piyasası’na dâhil olan pazarlardan Yıldız Pazar ile yine bir diğer pazar 

olan Ana Pazar’a kotasyon şartları, şirketin halka arz edilmiş olan paylarının piyasa 

değeri, halka arz edilmiş olan payların itibari değerinin sermayeye asgari oranı, 

özsermaye/sermaye oranı gibi kriterlere göre farklılık göstermektedir (Bkz. Borsa 

İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi md. 8). Şu hâlde, bir şirketin paylarının belirli bir 

pazarda listelenerek işlem görebilmesi için o şirketin, ilgili pazarın aramış olduğu özel 

şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu pazarlarda “işlem görmek” için şirketin 

halka açık olmasının yanı sıra, pazarın kotasyon şartlarının da yerine getirilmiş olması 

şarttır. Kotasyona tâbi pazarlarda durum böyle olmakla birlikte, bir şirketin paylarının 

“borsada işlem görmesi”, kot dışı pazarlarda da söz konusu olabilir. Örneğin, “halka açık 

ortaklık statüsünde olup payları Borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının kota 

alınmadan Borsada işlem görebilmesi için” oluşturulan Piyasa Öncesi İşlem Platformu503 

(PÖİP), payların, kotasyon söz konusu olmadan işlem gördüğü bir piyasadır (Bkz. Borsa 

İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi md. 4/1/v). Görüldüğü üzere, halka açık şirket 

statüsünde olup da payları borsaya kote edilmeden borsada işlem görebilen şirketler de 

mevcuttur504.  

                                                
503  Piyasa Öncesi İşlem Platformu, Pay Piyasası’ndan ayrı bir piyasa olarak, SerPK’nın 16/2’de 

öngörülen borsaya başvurma zorunluluğuna ilişkin hüküm çerçevesinde oluşturulmuş bir piyasadır. 
504  Belirtmek gerekir ki kotasyona tâbi olmadan işlem görülebilen piyasalar bakımından “kotasyona 

tâbi olmamak” yahut “payların kota alınmadan Borsada işlem görmesi” ile kastedilen, esasında Pay 
Piyasasına dâhil olan pazarlar bakımından aranan kotasyon şartlarının, özel bir piyasa olan PÖİP’de 
aranmayacağıdır. Yoksa PÖİP’de işlem görebilmek, diğer bir deyişle bu piyasada “listelenmek” için 
de birtakım şartlar bulunmaktadır (bkz. Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş 
Prosedürü md. 3, işlem görme esasları). Esasında bu şartlar da özünde “listelenme”/“kotasyon” 
şartları olarak kabul edilebilir. Ancak teknik anlamda kotasyon tanımına, Borsa yönetimince verilen 
“izin” de dâhildir (bkz. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi md. 5/1). Piyasa Öncesi İşlem 
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c) Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, yukarıda açıklamaya çalıştığımız 

kavramların birbirinden farklı anlamları olsa da son dönemdeki eğilim, bu kavramlar 

arasındaki mesafeyi asgariye indirmek yönündedir. Dolayısıyla halka açık şirket, giderek 

payları borsada işlem gören bir şirketle aynı anlama gelecek şekilde ele alınmaktadır. Bu 

eğilimin bir yansıması olarak, halka açık bir anonim şirketin bu statüyü kazandıktan en 

geç iki yıl içinde paylarının borsada işlem görmesi için başvuruda bulunması zorunluluğu 

kanunen öngörülmüştür (bkz. SerPK 16/2). Öte yandan, borsada işlem görme ile borsa 

kotasyonuna alınma kavramları da pay piyasaları bakımından neredeyse aynı anlama 

bürünmüştür. Zira kotasyona tâbi olmayan piyasalar hariç tutulacak olursa, pay 

piyasalarında ana kural, şirket paylarının tamamının kota alınarak işlem görmesidir (Bkz. 

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi md. 5/4).       

d) Çıkarma hakkı ile halka kapanma, borsada işlem görmenin sonlandırılması ve 

borsa kotundan çıkma arasındaki ilişki: Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının farklı 

türleri olmakla birlikte, şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk içerisinde düzenlenen türü, 

aşağıda da ele alacağımız üzere sadece halka açık anonim şirketlerde kullanılabilen bir 

haktır. Hukukumuzda bu tür çıkarma hakkının kullanılabileceği hedef şirketin halka açık 

bir anonim şirket olması yeterli olmakla birlikte (bkz. II-27.3 sayılı Tebliğ md. 3/1/f), 

bazı ülkelerin hukuklarında hedef şirketin paylarının borsada işlem görmesi şartı da 

                                                
Platformunda işlem görebilmek için ise böyle bir izne gerek bulunmamaktadır (bkz. Prosedür, md. 
3). 

Halka açık anonim 
şirketler 

Payları Borsada işlem 
görenler

Payları Borsanın 
kotasyona tâbi olan 
piyasalarında işlem 

görenler 

Şirket, ilgili pazarın (ör. Yıldız 
Pazar, Ana Pazar, Gelişen 
İşletmeler Pazar, Nitelikli 

Yatırımcı İşlem Pazarı) kotasyon 
şartlarını taşıyor ve Borsa yönetim 

kurulunca karar verilmiş ise; 
paylar, Borsanın ilgili pazarında 

kote edilerek işlem görür. Bu 
piyasalarda kotasyon, işlem 

görmek için ön şarttır.   

Payları Borsanın 
kotasyona tâbi 

olmayan 
piyasalarında işlem 

görenler

Paylar, Borsa’nın çeşitli 
pazarlarında kota alınmadan işlem 
görebilir. Ör. Piyasa Öncesi İşlem 

Platformu. Bu piyasada işlem 
görebilmek için, kotasyonda 
olduğu gibi Borsa yönetim 

kurulunca verilen bir karara gerek 
yoktur.  
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aranmaktadır. Örneğin, İsviçre hukukunda pay alım teklifi sürecinin işletilmesiyle birlikte 

kullanılabilen çıkarma hakkı, payları ya da katılma sermayesini temsil eden diğer 

senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde kullanılabilecek505 bir hak olarak karşımıza 

çıkmaktadır (bkz. FinfraG md. 137 ve 125/1/a-b)506. Benzer şekilde Alman hukukunda 

pay alım tekliflerine ilişkin hukuk içerisinde düzenlenen çıkarma hakkı, payları borsaya 

kote edilmiş bir şirkette kullabilmektedir (bkz. WpÜG § 1/1, 39a/1).   

Halka açık bir anonim şirkette çıkarma hakkının kullanılması ve sonuç 

doğurmasıyla birlikte, şirket ya tek pay sahipli bir yapıya kavuşacak ya da sadece birlikte 

hareket edenler ile pay sahipliği yapısını devam ettirecektir. Gerçekten de çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için gereken nitelikli hâkimiyet oranına yalnızca bir pay sahibi 

sahipse, bu pay sahibinin şirketteki azınlık pay sahiplerinin tümünü çıkarmak suretiyle 

tek pay sahibi hâline gelmesi mümkündür. Ancak hâkim pay sahibi, çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gereken nitelikli hâkimiyet oranına her zaman tek başına 

ulaşamayabilir. Kimi zaman birden fazla pay sahibi bir araya gelerek hâkimiyeti 

paylaşabilir ve çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gereken nitelikli hâkimiyet 

durumunu yaratabilirler. Kimi zaman da birden fazla kişi, sermaye piyasasına özgü olan 

birlikte hareket edenler kavramı çatısı altında bir araya gelebilirler. Birlikte hâkimiyetin 

ya da birlikte hareket etmenin bu şekilde mevcut olduğu durumlarda, çıkarma hakkının 

kullanılmasından sonra şirkette sadece birlikte hareket edenler pay sahibi olarak 

kalacaktır.  

Her iki durumda da çıkarma hakkının kullanılması sonrasında oluşan pay sahipliği 

yapısı, halka açık şirketlerde olması gereken pay sahipliği yapısına uygun 

düşmemektedir. Çünkü halka açık şirketlerde sermayenin tabana daha yaygın olması 

amaçlanmakta; buna bağlı olarak da bu şirketler genellikle çok pay sahipli bir yapıda 

olmaktadırlar. Sermayenin, tabana yayılmak yerine, bir pay sahibine ait olması ya da 

                                                
505  İsviçre hukukuna ilişkin bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3. 
506  Belirtmek gerekir ki İsviçre hukukunda, Türk hukukundaki halka açık anonim şirket tanımına 

(SerPK 3/1/e) benzer bir tanıma yer verilmemiştir. İsviçre Borçlar Kanunu’nun (OR) 727. 
maddesinde bağımsız denetime tâbi olacak şirketler sayılırken, halka açık şirketlerin hangi 
şirketlerden ibaret olduğu sayılmaktadır. Diğer bir deyişle Türk hukukunda SerPK 3/1/e’de olduğu 
gibi, doğrudan bir tanım verilmeyip, yapılan ayrım bağımsız denetime ilişkindir. Bu ayrımda, a) 
sermayeyi temsil eden senetleri borsada kote edilmiş olan şirketler, b) borçlanma senedi çıkarmış 
olan şirketler ve c) malvarlığı ya da cirosunun en az yüzde yirmisini “a” ve “b” bentlerinde belirtilen 
şirketlerin konsolide hesaplarına aktaran şirketler, halka açık şirket olarak sınıflandırılmıştır. 
Görüldüğü üzere, sermayeyi temsil eden senetleri, örneğin payları, borsaya kote edilmemiş olan bir 
şirketin de OR 727 anlamında halka açık olabilmesi mümkündür. FinfraG ise halka açık şirket tanımı 
üzerinde durmayıp, hükümlerini genel olarak “menkul kıymetleri borsaya kote edilmiş olan 
şirketler” üzerine inşa etmektedir (Bkz. FinfraG 2/1/b). Ancak alenî pay alım teklifi ve çıkarma 
hakkı gibi hükümler bakımından, “sermayeyi temsil eden senetleri borsaya kote edilmiş olan şirket” 
kavramı esas alınmıştır (Bkz. FinfraG 2/1/f, 125/1/a-b, 137). 
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birlikte hareket eden birkaç pay sahibi arasında bölüşülmesi, halka açıklık kavramı ile 

bağdaşmamaktadır.  

Halka açık şirketin göstermiş olduğu tipik özelliklerin sona ermiş olmasının 

sonucu ise şirketin Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamından çıkarılmasıdır. Sözünü 

etmiş olduğumuz pay sahipliği yapısının son bulmuş olması sebebiyle şirketin Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun kapsamından re’sen çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler, II-16.1 

sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem 

Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nde yer almaktadır. Anılan Tebliğ’in 

6/1/a maddesinde sözü edilen sermayenin %95’inden fazlasının en fazla elli pay sahibine 

ait olması ile 7/1 maddesinde sözü edilen pay sahibi sayısının beş yüzün altında olması 

hâllerinin gerçekleşmiş olması, Kanun kapsamından re’sen çıkarılma sebepleri olarak 

gösterilmiştir (md. 10/1). Anılan hükümler, çok pay sahipli bir yapının gerekliliğine işaret 

etmektedir. Bu hâllerin gerçekleşmiş olması durumunda Kurul, ilgili şirketi Kanun 

kapsamından çıkarabilecektir (md. 10/1).  

Bu Tebliğ dışında, Kanun kapsamından çıkarılmaya ilişkin özel bir hükme, II-

27.3 sayılı Tebliğ’de yer verilmiştir: “Hâkim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma 

hakkının kullanılmasını takiben borsa kotundan çıkarılan ortaklıklar, Kanun 

kapsamından çıkmış sayılır” (md. 5/13). Ancak anılan hüküm, yalnızca payları borsada 

işlem gören şirketlerin Kanun kapsamından çıkmış sayılacağını düzenlemekte, payları 

borsada işlem görmeyen şirketler bakımından ise sessiz kalmaktadır. Hâlbuki mülga II-

27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği, payları borsada işlem görsün 

ya da görmesin, çıkarma hakkının kullanıldığı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından re’sen Kanun kapsamından çıkarılacağını düzenlenmekteydi: “Hakim ortak 

tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının kullanıldığı ortaklıklar, Kurul tarafından resen 

Kanun kapsamından çıkarılır” (md. 5/13). Kanaatimizce eski düzenleme, payları borsada 

işlem görmeyen şirketleri de kapsayacak şekilde kaleme alınmış olduğundan daha 

isabetliydi. Ancak II-27.3 sayılı Tebliğ’de payları borsada işlem görmeyen şirketler için 

bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiş olması, bu şirketlerin çıkarma neticesinde 

Kanun kapsamından çıkarılmayacağı anlamına gelmemelidir. Zira yukarıda da ifade 

etmiş olduğumuz üzere çıkarma hakkının kullanılması ile birlikte, şirketin pay sahipliği 

yapısı, halka açık şirketlerin sahip olduğu pay sahipliği yapısından uzaklaşmaktadır. Bu 

bakımdan Kurulun, çıkarma hakkının kullanıldığı şirketi Kanun kapsamından re’sen 

çıkarma yetkisinin devam ettiği fikrindeyiz.    
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II-27.3 sayılı Tebliğ’de çıkarmaya bağlanan bir diğer sonuç ise payları borsada 

işlem gören şirketler bakımından, borsa kotundan çıkmadır (Bkz. md. 5/7, 12, 13). Borsa 

kotundan çıkmanın, iki türü bulunmaktadır. Gerçek anlamı ile kottan çıkmada 

(echtes/reguläres Delisting), payları borsanın kotasyona tâbi pazarlarında işlem gören bir 

şirketin, borsa kotasyonundan çıkma yönünde bir karar alması ve bu kararı takiben ilgili 

idari otoriteye başvurması söz konusudur507. Burada borsa kotasyonundan çıkma, alınmış 

olan başka bir kararın sonucu değildir. Bilakis şirket, içeriği “kottan çıkma” olan bir karar 

almaktadır508. Gerçek olmayan kottan çıkmada (unechtes/kaltes Delisting) ise kottan 

çıkma, şirketin almış olduğu başka bir kararın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır509. 

Burada kottan çıkma, şirketin bir yapısal değişikliğe uğraması ya da pay sahipliği 

yapısında değişiklik meydana getiren bir işlem yapılması sonucunda gerçekleşmektedir. 

Alınan karar ya da yapılan işlemlerin sonucunda şirket, organize olmuş bir piyasaya kayıt 

olabilmek için gereken şartları kaybetmektedir. İşte, gerçek olmayan kottan çıkma 

yöntemlerden birisi de hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının kullanılmasıdır. 

Çıkarmanın hüküm ifade etmesiyle birlikte pay sahipliği yapısında meydana gelen 

değişiklik, halka açıklık statüsünün sona ermesine sebep olmakta, bu da şirket paylarının 

borsa kotasyonundan çıkarılmasını gerektirmektedir. Zira yukarıda da ifade ettiğimiz 

üzere, bazı istisnalar haricinde şirketin borsada işlem görebilmesi ve paylarının kote 

edilebilmesi için öncelikle şirketin halka açık olması gerekmektedir. Hâkim pay sahibinin 

çıkarma hakkının kullanılması neticesinde halka açıklık statüsünün kaybıyla birlikte, 

payların borsada işlem görmesi ve kote edilmesinin dayanağı da ortadan kalkmış 

olacaktır. Bu bakımdan Tebliğ’de payları borsada işlem gören şirketlerin bu paylarının 

borsa kotundan çıkarılacağı düzenlenmiştir510 (md. 5/12).  

VII. Alenî Pay Alım Tekliflerini Teklif Sahibi Bakımından Daha Cazip 
Kılması ve Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünü Dengeleyici Rolü  

Alenî pay alım tekliflerine ilişkin hukukî düzenlemelerin öngörülmesinde iki 

farklı yaklaşımdan söz edilebilir. Bu yaklaşımlardan ilki liberal bir bakış açısıyla, pay 

                                                
507  Gutte, s. 25; Picot, s. 9-10; Eisele, s. 7 vd. 
508  Kararın alınmasında organsal yetkiye ilişkin tartışmalar için bkz. Keskin, Borsa Kotundan Çıkma, 

s. 692 vd. 
509  Gutte, s. 26 vd.; Picot, s. 12 vd.; Eisele, s. 12 vd. 
510  Çıkarmayla birlikte payların kotasyonunun da son bulacağına ilişkin Tebliğ hükmünü, elbette 

payları borsanın kotasyona tâbi pazarlarında kote edilmiş olarak işlem gören şirketler bakımından 
anlamak gerekir. Bu sebeple, örneğin PÖİP gibi Borsanın kotasyona tâbi olmayan pazarlarında işlem 
gören şirketlerde, çıkarmayla birlikte sadece payların Borsada işlem görmesinin 
sonlandırılmasından söz edilebilecek olup, kottan çıkmadan söz edilemeyecektir. 
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alım tekliflerini esnek bir rejime tâbi tutmak eğilimi içindedir. Söz konusu yaklaşım 

gereğince ekonomide daha rekabetçi bir pay alım teklifi piyasasının var olabilmesi için 

gerekli olan esnek düzenlemelere yer verilmesi gerekmektedir. Diğer yaklaşım ise pay 

alım tekliflerine; hedef şirketin pay sahipleri, yöneticileri, işçileri ve diğer menfaat 

sahipleri bakımından yaklaşmakta, teklifler bakımından daha katı ve sınırlamalara yer 

veren bir hukukî rejim öngörmektedir. Bu son yaklaşımı takip eden hukukî 

düzenlemelerin, başta teklif sahibi bakımından işlem maliyetini artırmak olmak üzere 

çeşitli sebeplerle, pay alım tekliflerinin sayıca azalmasına sebep olduğu ifade 

edilmektedir511.  

Hukukî düzenlemelerdeki yaklaşım çeşitliliğinin sebebi, pay alım tekliflerinin 

ekonomik anlamda fayda ve sakıncaları üzerine literatürde farklı görüşlerin 

bulunmasıdır512. Ancak belirtmek gerekir ki gerek Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde 

gerekse Anglo-Amerikan hukukunun geçerli olduğu ülkelerde pay alım tekliflerini 

tamamen yasaklayan bir yaklaşım takip edilmemektedir. Sözü edilen sistemlerde sadece 

bazı hukukî düzenlemelerin diğerine göre daha sınırlayıcı yahut katı olmasından söz 

edilebilir. Şu hâlde, hukukî düzenleme yapma politikasındaki yaklaşım farklılığı 

neticesinde farklı kapsam ve içerikte pay alım teklifi düzenlemeleri ortaya çıkmaktadır. 

İdeal bir düzenlemenin ise kanaatimizce her iki yaklaşımı da temsil etmek üzere, hem 

piyasalarda pay alım tekliflerini teşvik edecek hem de hedef şirketteki pay sahipleri ve 

diğer menfaat sahiplerini yeterince koruyacak şekilde tasarlanmış olması beklenir513. Bu 

anlamda, teklifin başarıya ulaşmasını sağlayacak kurumların düzenlenmiş olması, bu 

yapılırken de başta pay sahipleri olmak üzere menfaat sahiplerinin haklarının korunması 

için gerekli önlemlerin alınmış olması gerekir.  

Teklifin başarıya ulaşması farklı dinamiklere bağlıdır. Piyasa koşulları ve teklif 

sahibinin risk alma eğilimi düzeyi bir yana, teklifin başarıya ulaşıp ulaşmamasında 

                                                
511  Pay alım teklifleri bakımından öngörülen sınırlayıcı hukukî düzenlemelerin tekliflere olan etkisi 

bakımından bkz. Romano, A Guide to Takeovers, s. 155 vd. ile özellikle s. 168-170. 
512  Bu hususta bkz. Manavgat, Alenî Pay Alım Teklifi, s. 14 vd.; Romano, A Guide to Takeovers, s. 

125 vd. 
513  Örneğin, İsviçre hukukunda daha önceleri pay alım tekliflerini düzenleyen kanun olan 1995 tarihli 

(mülga) Börsengesetz’in, şirket ele geçirmelerini ne zorlaştırdığı ne de özellikle teşvik ettiği ileri 
sürülmüştür. Dolayısıyla kanun koyucunun yaklaşımının nötr bir tavır takınmaktan yana olduğu 
ifade edilmektedir. Bkz. Köpfli, s. 55. Şirket ele geçirmelerini günümüzde düzenleyen kanun olan 
2015 tarihli Finanzmarktinfrastrukturgesetz’in ise bu alana ilişkin düzenlemelerde esaslı bir 
değişikliğe gitmediği Kanun’un gerekçesinde ifade edilmektedir (bkz. Botschaft zum 
Finanzmarktinfrastrukturgesetz, s. 7584). O hâlde, yazarın Börsengesetz’e ilişkin varmış olduğu bu 
sonuç günümüzde de geçerlidir. Pek tabii, yazarın bu görüşünden, ilgili düzenlemelerin pay alım 
tekliflerini hiç teşvik etmediği sonucuna varılamaz. Zira pay alım tekliflerini teşvik edecek 
kurumlardan biri olan hâkim pay sahibinin çıkarma hakkına İsviçre hukukunda da yer verilmiştir. 
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önemli etkenlerden birisi de hedef şirketteki pay sahiplerinin teklif karşısında ne şekilde 

bir tutum içinde olduklarıdır. Bir kısım pay sahibi, teklif sonrasında şirketin daha değerli 

hâle geleceğini düşünerek teklife olumlu yanıt vermemekte, bunu yaparken teklifin 

başarıya ulaşacağı varsayımıyla hareket etmektedirler. Varsayıma göre, teklif başarıya 

ulaşırsa bu pay sahipleri, teklifi kabul eden pay sahiplerine göre daha avantajlı konuma 

geçeceklerdir. Durumu bir örnekle açıklayalım: Teklif öncesinde her hissenin piyasadaki 

fiyatının x, teklif fiyatının y, teklif sonrasında oluşacak piyasa fiyatının ise z olduğunu 

düşünelim. Pek tabii, teklif sonrası oluşacak fiyatın tam olarak hesaplanması mümkün 

olmamakla birlikte, teklifin hedef şirkette yaratacağı olumlu etki ile bu z değerinin gerek 

x’e gerekse y’ye nazaran daha yüksek olacağı varsayılmaktadır. Aksi bir durumda, 

örneğin z = y denkleminde, teklif sahibinin bu girişiminden kazanç elde etmesi söz 

konusu olmayacaktır. Zira teklif sonrasında oluşan fiyat ile teklife konu olan fiyat eşit 

olursa, teklif sahibinin kazancından değil, yalnızca teklif için yapmış olduğu masraflar 

dolayısıyla uğradığı zararından söz edilebilecektir. O hâlde teklif sahibinin teklife 

yanaşması için öncelikle z > y olmalı; en azından teklif sahibi bu varsayımla hareket 

etmelidir. Öte yandan, meseleye pay sahiplerinin gözünden baktığımızda, pay alım 

teklifinin başarıya ulaşabilmesi için, pay sahiplerine, sahip oldukları payların mevcut 

bedelinden daha yüksek bir bedel ödenmesi gerekir514. Zira rasyonel bir pay sahibinin, 

şirkette kontrol değişikliği sonucunu doğuracak bir pay alım teklifini, kendisine kazanç 

sağlayacağı düşüncesiyle kabul edeceği varsayılır. Şu hâlde, kendisine teklif edilen fiyat, 

piyasadaki mevcut pay fiyatından yüksek olmalıdır: y > x. Böyle bir denklem içinde pay 

sahiplerinin kural olarak kendilerine yapılan pay alım teklifini kabul etmeleri beklenir. 

Ancak durum her zaman böyle olmayabilir. Bir kısım pay sahibi, y fiyatına razı olmayıp, 

teklif sonrasında pay için ortaya çıkması muhtemel olan daha yüksek bir z değerine 

ulaşmayı düşünebilirler. Bu pay sahiplerinin teklife olumlu yanıt vermemelerindeki 

maksat, teklifin olumlu sonuçlanması hâlinde, teklifi veren devralanın devralma 

neticesinde sağlayacağı menfaatten (primden) faydalanmaktır. Diğer bir deyişle bu pay 

sahipleri, işletme değerine olumlu katkıda bulunacak bir devralma işleminde teklif 

sonrasında oluşacak z değerine katılmak istemektedirler. Ortaya çıkan tabloda bir kısım 

pay sahibi, teklif başarıya ulaşırsa, maliyetine katılmadıkları bir artı değere ortak 

olacaklardır. Bununla birlikte, çok sayıda pay sahibi bu saikle hareket eder ve kendilerine 

yapılan teklifi kabul etmez ise teklifin başarıya ulaşmaması ihtimali de mevcuttur. İşte, 

yaratılan artı değerden herhangi bir maliyete katılmadan yararlanmak isteyen ve bu 

                                                
514  Bkz. Grossmann/Hart, s. 45; Gevurtz, s. 761. 
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nedenle pay alım teklifini kabul etmeyen pay sahiplerinin bu tür davranışları, ekonomi 

literatünde “free-rider” (“bedava yararlanma”, “bedel ödemeden yararlanma”) problemi 

başlığı altında, piyasa aksaklığının bir türü olarak incelenmektedir515. Free-rider 

davranışında bulunan pay sahipleri, her durumda teklifin tam anlamıyla başarısızlığa 

uğramasına neden olmasa da çoğu durumda teklif sahibinin devralma neticesinde 

sağlayacağı menfaatten daha az yararlanmasına yol açarlar. Zira teklif sahibi, devralma 

neticesinde oluşturacağı z değerine en az maliyetle ulaşmak niyetindeyken, bu değere 

ulaşma ile elde edeceği menfaati teklife olumlu yanıt vermeyen pay sahipleriyle 

paylaşmak durumunda kalmaktadır.  

Öte yandan, hedef şirketin büyük bir kısmını ele geçiren teklif sahibinin, tam 

hâkimiyetin kendisine sağlayacağı imkânlar ve şirkette kalan pay sahiplerinin ileride 

menfaat çatışmalarına sebep olabileceği düşüncesi ile, şirketin geri kalanını da ele 

geçirmek istemesi normaldir. Hatta teklif sahibinin, teklife olumlu yanıt vermeyen ve 

azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarını satın almak hususunda daha istekli olacağı; bu 

yüzden yüksek bir maliyete katlanmayı göze alabileceği söylenebilir516. Bu durumun 

farkında olan ve daha yüksek bir teklifin her hâlükârda ikinci bir aşamada yapılacağını 

düşünen pay sahiplerinin, sırf bu sebeple payları ellerinde tutmaları bir diğer piyasa 

aksaklığı olan hold-out problemine sebep olur.   

Her iki problemin de alenî pay alım teklifi piyasasını olumsuz şekilde etkileyeceği 

ifade edilmektedir. Bu problemlerin aşılmasında ve pay alım tekliflerinin teklif sahipleri 

bakımından daha cazip hâle getirilmesinde farklı çözüm önerileri bulunmaktadır517. 

Squeeze-out da bu amaca hizmet eden araçlardan birisidir518. Gerçekten de teklif sahibi, 

pay alım teklifini takiben kullanabileceği bir çıkarma hakkına sahip olursa, free-rider ve 

hold-out davranışı sergileyecek pay sahipleri ile büyük ihtimalle karşılaşmayacağını; 

karşılaşsa bile pay alım teklifi sürecini takiben bu pay sahiplerini şirketten 

çıkarılabileceğini bilir. Bu bakımdan, pay alım teklifiyle birlikte öngörülen çıkarma 

hakkının, teklifte bulunacak yatırımcılar açısından, yukarıda anılan ekonomik 

problemleri bertaraf etme hususunda hukukî bir güvence oluşturacağı; bu güvence ile 

                                                
515  Pay alım teklifleri bakımından free-rider problemi ve çözüm önerileri hususunda literatürde 

kendisine en çok atıf yapılan çalışma için bkz. Grossmann/Hart, s. 42 vd. Ayrıca pay alım teklifi 
sürecinin ekonomik yönünü özetleyen bir çalışma için bkz. Burkart/Panunzi, s 744 vd. Ayrıca 
belirtmek gerekir ki takeover hukukunun düzenlemeye kavuşturulmasındaki sebeplerden birisi de 
serbest piyasa düzeni içerisinde kendiliğinden çözülemeyen piyasa aksaklıklarını regülasyon ile 
kontrol altından tutmaktır. Bu hususta bkz. Baums, Übernahmeregelung, s. 3. 

516  Burkart/Panunzi, s 754. 
517  Bu çözüm önerilerini derleyen bir kaynak için bkz. Burkart/Panunzi, s 746 vd. 
518  Bu hususta bkz. Grossmann/Hart, s. 44 vd.; Yarrow, s. 11-12. 
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birlikte pay alım tekliflerinin daha cazip bir ekonomik araç hâline geleceği kabul 

edilmektedir. Gerçekten de teklif sahibi, teklifin neticesinde çıkarma hakkının 

kullanılması için gereken sermaye oranına ulaşmışsa, artık bu noktadan sonra teklife 

olumlu yanıt vermeyen pay sahiplerinin devralma sonrasında oluşan z değerine katılıp 

katılmayacaklarına kendisi karar verecektir. Zira çıkarma hakkını kullanmaya karar veren 

teklif sahibi, teklifi kabul etmeyen pay sahiplerinin payları için, en çok, teklifi ilk aşamada 

kabul eden pay sahiplerine ödemiş olduğu y fiyatını ödeyecektir. Böylelikle squeeze-out 

hakkı, hâkim pay sahibine şirket değerinden daha fazla yararlanmasına imkân 

tanımaktadır.  Free-rider problemi çerçevesinde bu sonuç âdil görünmektedir. Zira 

burada hâkim pay sahibi, haksız bir şekilde azınlık pay sahiplerinden kendisine 

aktarılacak bir servet transferini gerçekleştirmek için çabalamamakta, bilâkis kendisinin 

yaratmış olduğu ekonomik değere azınlık pay sahiplerinin katılmalarına engel olmak 

istemektedir519. Diğer bir deyişle, servet transferinin hâkim pay sahibinden azınlık pay 

sahiplerine aktarılacak olmasına karşı çıkılmaktadır.  

Şu hâlde alenî pay alım tekliflerine ilişkin düzenlemelerin öngörülmesindeki 

temel amaçlar, squeeze-out düzenlemeleri bakımından da geçerlidir. Bu anlamda 

squeeze-out düzenlemeleri, teklif sahiplerinin teklifte bulundukları hedef şirkette 

yaratacakları devralma priminden yalnızca kendilerinin yararlanmasını sağlamaya 

yönelik olup; free-rider ve hold-out problemlerinin çözümünde önemli bir işlevi haizdir. 

Böylece şirket devralmalarını teşvik edici bir rolü de bulunmaktadır. Öte yandan, 

squeeze-out düzenlemelerinin diğer bir amacı, teklifin muhatabı olan pay sahiplerinin 

korunmasını sağlamaktır. Teklife olumsuz yanıt veren pay sahiplerinin çıkarılması 

sürecinde, bu pay sahiplerine âdil bir çıkarma bedelinin ödenmesini öngören 

düzenlemeler bu amaca hizmet etmektedir. Âdil bedelin ödenmesini temin etmek üzere, 

kanun koyucular âdil bedel karinesi denilen bir karineye yer vermektedirler520.  

Yukarıda çıkarma hakkının, alenî pay alım tekliflerini ne şekilde cazip kıldığını 

açıklamaya çalıştık. İradi olarak yapılan pay alım tekliflerine olan katkısı dışında, 

çıkarma hakkının zorunlu pay alım tekliflerini dengelemek üzerine bir işlevinin 

bulunduğu da ifade edilmektedir521. Buna göre, nasıl ki yönetim kontrolünü sağlamış olan 

pay sahibine şirkette kalan diğer payları edinme yönünde bir teklifte bulunma 

yükümlülüğü yüklenmektedir, bunun karşılığında yapmak zorunda kaldığı teklif 

                                                
519  Bkz. Gevurtz, s. 761-762. 
520  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, b, a, bb, metin içi başlık “d”; Beşinci Bölüm, § 10, III, 2. 
521  Report on Takeover Bids, s. 63. Ayrıca bkz. Vetter, AG 2002, s. 181; Koppensteiner, Kölner 

Kommentar AktG, Vorb. § 327a Rn. 4. 
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neticesinde şirkette nitelikli bir çoğunluğa ulaşan pay sahibine, teklife olumsuz cevap 

veren az sayıdaki azınlık pay sahibini şirketten çıkarma hakkı da verilmelidir.  

VIII. Grup İçi Şirket Birleşmelerini Kolaylaştırması 

Yukarıda değinmiş olduğumuz şirket ele geçirmeleri ile birleşmeye ilişkin hukukî 

düzenlemelerin ortak birtakım amaçları bulunmaktadır. Her iki alanın da ele geçirmenin 

ya da birleşmenin gerçekleştiği şirketteki menfaat sahiplerinin korunması amacını 

gerçekleştirmek dışında nihaî amacı, ilgili şirketin piyasadaki rekabet gücünün artmasını 

sağlamaktır. Dolayısıyla bu alanlara ilişkin düzenlemeler, bir yandan pay alım teklifi ve 

birleşme gibi araçların ilgili şirkete ve kamuya olan ekonomik faydalarını göz önünde 

bulundurarak bu araçların kullanımına imkân tanımakta, hatta bunları teşvik etmekte; bir 

yandan da bu işlemler sebebiyle zarara uğrayabilecek pay sahipleri ve alacaklılar gibi 

menfaat sahiplerini korumayı hedeflemektedir.  

Şirket birleşmelerinin, maliyetlerin azalmasını sağlamak suretiyle ölçek 

ekonomisi etkisi yaratması, rekabeti artırması ve etkin yönetimi sağlaması gibi 

faydalarını dikkate alan kanun koyucular, sistem içerisinde birleşmeleri kolaylaştırıcı 

birtakım araçlara yer vermektedirler. Yukarıda Avrupa Birliği’nin 2017/1132/EU sayılı 

Direktifi’ni incelerken, Direktif’in kolaylaştırılmış şekilde birleşmeyi düzenleyen 113 ve 

114. maddelerini de ele almıştık522. Kolaylaştırılmış şekilde birleşme, bu düzenlemelere 

paralel olarak Türk hukukunda TTK’nın 155 ve 156. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Anılan hükümlerde yer verilen birleşmenin şekline ilişkin kolaylıklar, hâkim şirket ile 

yavru şirket arasındaki birleşmelerde uygulama alanı bulmaktadır. Bu tür grup içi 

birleşmelerde, topluluk yapısının yeniden şekillendirilmesi yönündeki kurumsal amaca 

daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak adına, kolaylaştırılmış usulün önemli bir yeri 

vardır. Birleşme için tanınan kolaylıklardan yararlanabilmek için öncelikle devralan 

sermaye şirketinin523 ya devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren tüm paylarına ya 

da en azından oy hakkı veren paylarının en az %90’ına sahip olması gerekmektedir. Tam 

hâkimiyetin olmadığı bu ikinci durumda kolaylaştırılmış birleşme usulünden 

yararlanabilmek için ise ikinci bir şarta daha gerek vardır. Yukarıda 2017/1132/EU sayılı 

Direktif’e ilişkin açıklamalarımızda, üye devletlerin kolaylaştırılmış birleşme usulünü 

                                                
522  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, D. 
523  TTK 155/1’te iki ihtimal düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, devralan şirketin devrolunan şirketin tüm 

paylarına sahip olmasıdır. Diğer ihtimal ise “bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut 
sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları[nın], birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy 
hakkı veren tüm paylarına” sahip olması durumudur. Bu ikinci ihtimalde de kolaylaştırılmış şekilde 
birleşme, uygulama alanı bulabilir. 
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düzenlemek zorunda olduklarını ve bunun seçenekli iki şarta bağlanmış olduğundan söz 

etmiştik. Buna göre üye devletler, ya azınlık pay sahiplerine ayrılma hakkı sunulmasına 

ilişkin bir düzenlemeye yer vermek suretiyle ya da ikinci bir seçenek olarak, hâkim pay 

sahibinin çıkarma hakkına ilişkin bir düzenleme öngörerek kolaylaştırılmış şekilde 

birleşmeyi düzenleyebileceklerdir. İster ayrılma hakkına ilişkin ister çıkarma hakkına 

ilişkin bir düzenleme tercih edilmiş olsun, şüphesiz her ikisinde de ayrılan pay sahibine 

âdil bir ayrılma akçesinin verilmesi gerekmektedir. Türk hukukunda TTK’nın 155. 

maddesinin ikinci fıkrasının “a” bendinde ise “Devralan şirkette bu payların denk 

karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket 

paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş 

olması” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükmün lafzından hareket edilerek öğretide, 

kolaylaştırılmış birleşmeden sadece, pay sahibine TTK 141/1’de düzenlenen “ayrılma 

hakkı” kapsamında bir “ayrılma akçesi”nin sunulması hâlinde yararlanılabileceği görüşü, 

hâkim görüş olarak savunulmaktadır524. Gerçekten de hükümde azınlık pay sahiplerine 

devralan şirkette pay verilmesi yanında, bu payların nakdî karşılıklarının verilmesinin 

önerilmesi, ilk bakışta “ayrılma hakkı kapsamında ayrılma akçesi” önerilmesi seçeneğine 

işaret etmektedir. Zira çıkarma hakkı kapsamında bir ayrılma akçesinden söz ediliyor 

olsaydı, hükümde devralan şirkette pay verilmesi seçeneğine hiç değinilmeden sadece 

TTK 141’den söz edilmesi gerekirdi. Tüm bunlar, hâkim görüşü destekleyen 

argümanlardır. Ancak belirtmek gerekir ki Türk hukukundaki bu durumun bir tercih 

meselesi mi olduğu yoksa Direktif hükmünün -yukarıda incelemiş olduğumuz yabancı 

literatürde olduğu gibi525- farklı yorumlara tâbi tutulmasının bir sonucu mu olduğu 

belirsizdir. TTK’nın birleşmeye ilişkin hükümlerinin mehazını oluşturan İsviçre Birleşme 

Kanunu’na (FusG) ilişkin yazın da bu konuda ikiye bölünmüş durumdadır. Hâkim görüş, 

Türk hukukunda olduğu gibi kolaylaştırılmış birleşmenin yalnızca pay sahiplerine 

“ayrılma akçesi” önerilmesi durumunda mümkün olabileceğini savunurken; squeeze-out 

kapsamında verilen zorunlu ayrılma akçesinin önerilmiş olmasının, kolaylaştırılmış 

usulden yararlanmak için yeterli olacağını savunanlar da vardır526. Konu, özü itibarıyla 

çıkarma hakkına ilişkin olmayıp kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin olduğundan, 

burada ayrıntılı tartışmalara girmeyeceğiz. Ancak kanaatimizce hükmün, TTK 141/2’de 

düzenlenen çıkarma hakkı kapsamında verilecek “ayrılma/çıkarma akçesini” de 

                                                
524  Bkz. yukarıda dn. 438. 
525  Bkz. yukarıda dn. 436. 
526  Bkz. yukarıda dn. 438. 
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kapsayacak şekilde yorumlanması gerek amaca uygunluk açısından gerekse mehaz 

hükmün İsviçre’de yasama sürecinde geçirmiş olduğu değişim göz önünde 

bulundurulduğunda527 daha isabetli olur.  

Hangi sonuç benimsenmiş olursa olsun, 2017/1132/EU sayılı Avrupa Birliği 

Direktifi’nin 114. maddesinde kolaylaştırılmış birleşme ile çıkarma hakkı arasında bir 

bağ kurulmuş olduğu kesindir. Bu doğrultuda Direktif’in üye devletlere, kolaylaştırılmış 

birleşme usulününün çıkarma hakkının kullanıldığı grup içi birleşmelerde de 

kullanılabileceği yönünde düzenleme yapabilmelerine imkân tanıdığı görülmektedir. 

Böylece hâkim-yavru şirket birleşmelerinde, hem devrolunan yavru şirketteki azınlığın 

devralan hâkim şirkette devam etmesinin önüne geçilmekte ve böylece tek pay sahipli bir 

yapıya kavuşulmakta hem de kolaylaştırılmış birleşme sayesinde birleşmenin maliyeti 

düşürülmektedir. Ayrıca çıkarmayla birlikte hâkim pay sahibi, birleşmenin ortaya 

çıkaracağı sinerji etkisinden tek başına faydalanma imkânına kavuşmaktadır.   

IX. Haklı Sebep Temeline Dayalı Bir Çıkarma Hakkının Anonim Şirketler 
Hukuku Düzeninde Kabul Görmemesi, Squeeze-out’un Kanun Koyucu Tarafından 
Düzenlenmiş Olmasına Bir Gerekçe Midir?   

Sürekli borç ilişkilerinin tümü için geçerli olduğu ileri sürülen haklı sebebe dayalı 

fesih ve bazı yazarlarca bunun bir uzantısı olarak kabul edilen haklı sebebe dayalı çıkarma 

kurumunun bütün şirket türleri bakımından geçerli olduğu fikrinin öğretide kabul 

görmemesi neticesinde, özellikle anonim şirketler hukuku alanında yeni mekanizmalara 

ihtiyaç olduğu fikri geçmişten beri tartışılagelmektedir. Haklı sebebe dayalı fesih 

imkânının anonim şirket bakımından tartışıldığı 6762 sayılı eski TTK döneminde, benzer 

tartışmalar haklı sebebe dayalı çıkarma hakkı için de yapılmıştı528. Neticede, anonim 

şirketin haklı sebeple feshi imkânı 6102 sayılı TTK ile kabul edilmiş olsa da, haklı 

sebeple çıkarmayı düzenleyen bir hükme Kanun’da yer verilmemiştir. Kanun’daki bu 

düzenleme eksikliğinin bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığı yoksa bunun bir kanun 

boşluğuna mı mahal verdiği tartışması tezimizin konusunu oluşturmamakla birlikte, Türk 

hukukundaki genel eğilimin anonim şirket bakımından haklı sebeple çıkarmanın kanunda 

bilinçli bir şekilde düzenlenmediği, dolayısıyla bu konuda bir kanun boşluğu bulunmadığı 

yönünde olduğunu belirtmekte fayda vardır529. Bu bakış açısı ile birlikte 

                                                
527  Bu hususta ayrıntılı açıklamalar için bkz. Gilliéron, s. 346 vd. 
528  Bkz. Çamoğlu, s. 57, dn. 11; Akın, Sadakat Borcu, s. 243. 
529  Bu husustaki tartışmalara, tezimizin ilk bölümünde kısmen yer vermiştik. Bkz. Birinci Bölüm, §2, 

II altında yapılan açıklamalar. 
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değerlendirildiğinde, kanun koyucunun anonim şirketlerde azınlık ile çoğunluk pay 

sahipleri arasındaki menfaat ihtilaflarını çözmede kullandığı araçları sınırlı tuttuğu, 

özellikle “çıkarma” kurumu özelinde düşünüldüğünde “haklı sebeple çıkarma” kurumunu 

bu yöntemlerden biri olarak görmediği, -tartışmaya açık olmakla birlikte- genel olarak 

kabul edilmektedir.  

Acaba bu noktada kanun koyucunun squeeze-out düzenlemelerine, anonim şirkette 

haklı sebeple çıkarmayı düzenlememiş olması sebebiyle yer verdiği söylenebilir mi? 

Diğer bir deyişle squeeze-out, anonim şirketler hukuku düzenindeki haklı sebeple 

çıkarma konusundaki boşluğu doldurmak amacıyla mı öngörülmüştür? Her şeyden önce 

bu soruya, TTK 141 ve 208’de düzenlenen çıkarma haklarının, yalnızca anonim 

şirketlerde değil diğer şirket türlerinde de kullanılabilir olması sebebiyle olumsuz cevap 

vermek gerekir. Ancak kanun koyucunun bu düzenlemeleri özellikle anonim şirket türünü 

düşünerek tasarladığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Nitekim 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun genel gerekçesinin anonim şirketlere ilişkin yenilikleri anlatan 

bölümünün (n) başlığı “squeeze-out”a ayrılmıştır. Gerekçedeki “squeeze-out”a ilişkin 

açıklamalara, ticaret şirketlerinde genel hükümlere ilişkin yenilikleri anlatan başlık (TTK 

Genel Gerekçe, N. 112 vd.) altında yer verilmeyip anonim şirketlere ilişkin kısımda 

değinilmiş olması (TTK Genel Gerekçe, N. 134), kanun koyucunun bu hakkı öncelikle 

anonim şirketler ekseninde düşünmüş olduğunu göstermektedir. Hâl böyle olmakla 

birlikte, squeeze-out’a “haklı sebeple çıkarmanın anonim şirkette mevcut olmayışı” 

gerekçesiyle yer verildiğini söylemek kanaatimizce mümkün değildir.  

TTK’da düzenlenen squeeze-out hükümlerinin diğer şirket türlerinde de uygulama 

alanı bulacak olması bir yana; squeeze-out müessesesi niteliği gereği, haklı sebeple 

çıkarma kurumundan farklı kuramsal temelleri olan, bu anlamda haklı sebeple çıkarma 

düzenlemesinin eksikliğini tamamlamaya yönelik olmayan bir çıkarma türüdür. 

Gerçekten de haklı sebebe dayalı çıkarmanın açıkça düzenlendiği kollektif ve limited 

şirketlere ilişkin hükümler incelendiğinde, bu müessesenin haklı sebeple fesih ile 

bağlantılı olarak düzenlendiği görülmektedir (Bkz. TTK 255; TTK 636, 640)530. Buna 

göre, şirketin devamı bir ortağın şahsı ya da davranışları sebebiyle diğer ortaklar 

bakımından çekilmez hâle geliyorsa, diğer ortaklar şirketi feshetmek yerine bu sebebi 

yaratan ortağı şirketten çıkarabilmekte yahut buna ilişkin bir karar alıp çıkarma davası 

açabilmektedirler. Hâlbuki, squeeze-out düzenlemeleri, her ne kadar TTK 208’deki 

squeeze-out düzenlemesi haklı sebep unsurunu bünyesinde barındırıyor olsa da, temel 

                                                
530  Bu hususta bkz. Birinci Bölüm, §2/I altında yapılan açıklamalar. 
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felsefe olarak ortakların şahsından doğan sebeplerin şirkete olan etkisi ile 

ilgilenmemektedir. Burada yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, şirketler 

topluluğunun daha iyi idare edilmesi, halka kapanma isteği, azınlığın yol açtığı 

masraflardan kurtulmak gibi kurumsal bir amaç söz konusudur.  

Ayrıca kanun koyucunun TTK 208’de düzenlenen squeeze-out’u limited şirket 

modeli için de öngörmüş olması, bu müesseseye “haklı sebeple çıkarmanın anonim 

şirkette mevcut olmayışı” gerekçesi ile yer verilmiş olabileceği ihtimalini ortadan 

kaldırmaktadır. Haklı sebebe dayalı bir çıkarma hakkının pozitif olarak düzenlenmiş 

olduğu limited şirketler için de squeeze-out imkânının tanınmış olması, kanaatimizce 

müessesenin kurumsal bir amacı bünyesinde barındırdığı gerekçesi ile açıklanabilir.  

Sonuç olarak, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının, çıkarma sistemi içerisinde 

farklı kurumsal sebepleri bünyesinde barındırdığı göz önünde bulundurulduğunda; bu 

hakkın, haklı sebebe dayalı çıkarma hakkının pozitif olarak düzenlenmediği şirket 

türlerinde söz konusu eksikliği kapatmak üzere öngörülmüş bir hak olmadığı 

söylenmelidir.     
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SQUEEZE-OUT DÜZENLEMELERİ 

§ 6.   Karşılaştırmalı Hukuktaki Sistemler  

I. Genel Görünüm Biçimleri  

Squeeze-out’a yer veren farklı hukuk sistemleri incelendiğinde, temel olarak dört 

farklı squeeze-out türünün bulunduğu görülmektedir. Bunlar; a) şirketler topluluğu 

hukuku içerisinde düzenlenen squeeze-out, b) topluluk hukukundan bağımsız olarak 

düzenlenmiş olan ve salt hâkimiyet esasına dayalı genel nitelikli squeeze-out, c) şirket ele 

geçirmelerine ilişkin hukuk içerisinde düzenlenen squeeze-out ve d) birleşme işlemiyle 

birlikte kullanılan squeeze-out olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerin yalnızca birini 

düzenleyen ülkeler olduğu gibi, birden fazla türe yer veren ülkeler de bulunmaktadır.   

Yukarıda yapılan ayrımı üçlü bir tasnife tâbi tutup, şirketler topluluğu hukuku 

içerisinde düzenlenen çıkarma hakkını, bu alandan bağımsız olarak düzenlenmiş olan ve 

salt hâkimiyet esasına dayanan çıkarma hakkı ile aynı başlık altında ele almak mümkün 

olabilirdi. Zira tespit edebildiğimiz kadarıyla, Türkiye dışında meseleyi sistematik olarak 

şirketler topluluğu hukuku içerisinde düzenleyen ilk ve tek ülke olan Almanya’da dahi, 

AktG’in § 327a - 327e maddelerinde düzenlenen squeeze-out türünün şirketler topluluğu 

(konzern) hukuku ile organik bir bağı bulunmamaktadır531. Alman hukukunda sistematik 

yeri itibarıyla konzern hukukuna ilişkin hükümler arasında düzenlenmekle birlikte 

konzern ilişkisi var olmadan da kullanılabilen, özü itibarıyla genel nitelikli bir squeeze-

out düzenlemesi söz konusudur532. Aşağıda da ifade edileceği üzere, sözü edilen 

                                                
531  Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 
532  Çıkarma hakkının, Avrupa hukukunda tarihsel süreçte ilk olarak şirketler topluluğu hukukuna ilişkin 

hazırlanan Direktif taslakları çerçevesinde gündeme geldiğini daha önce ifade etmiştik. Direktif 
niteliği kazanamamış olan bu taslaklar ile Forum Europaeum’un hazırlamış olduğu şirketler 
topluluğuna ilişkin öneri metninin de etkisiyle, Alman ve Türk hukukunda çıkarma hakkı bağlı 
işletmeler hukuku/şirketler topluluğu hukuku içerisinde düzenlenmiştir. Gerçekten de çıkarma 
hakkının kanunlaştırılması sürecinde Forum Europaeum’un önerisinin önemli bir etkiye sahip 
olduğu, gerek Almanya’da kanun değişikliği yapılmadan önce hazırlanan çeşitli raporlarda gerekse 
TTK 208’in gerekçesinde vurgulanmıştır. Bu metnin Alman düzenlemesi üzerindeki etkisi için bkz. 
Standpunkte der Börsensachverständigenkommission zur künftigen Regelung von 
Unternehmensübernahmen, Bonn 1999, s. 26 vd.; Stellungnahme des Handelsrechtsausschusses des 
Deutschen Anwaltsvereins e. V. zur Ergänzung des AktG durch einen Titel „Aktienerwerb durch den 
Hauptaktionär”, NZG 1999, s. 850. Ancak hemen belirtelim, çıkarma hakkının kanunlaştırılması 
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düzenlemenin sistematik olarak konzern hukuku içerisinde yer almasının nedeni, 

hâkimiyete dayalı bu tür bir çıkarma hakkına daha ziyade konzernin yeniden 

yapılandırılmasında ihtiyaç duyulacak olmasıdır. Dolayısıyla her ne kadar çıkarma 

hakkına ilişkin düzenlemenin konzern hukuku ile doğrudan/organik bir bağı bulunmasa 

da söz konusu düzenlemenin amaç yönünden konzern hukuku ile bir bağı bulunmaktadır. 

Sistematik yeri konzern hukuku, uygulama alanı ise bu alandan bağımsız olan Alman 

hukukundaki bu squeeze-out türü bir kenara bırakılacak olursa, esasında gerçek manâda 

genel nitelikli bir squeeze-out hakkı ne şirketler topluluğu hukuku ile ne de diğer iki türün 

konusunu oluşturan alenî pay alım teklifi ve birleşme ile doğrudan bir irtibat halindedir. 

İkinci bölümde de ifade etmiş olduğumuz üzere hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, 

kurumsal bir amaca hizmet etmesi itibarıyla pek tabii şirketler topluluğu, pay alım 

teklifleri ve birleşmeler ile amaçsal olarak bir bağlantı içindedir533. Ancak kurumsal 

sebepler bu sayılan alanlara özgü sebepler ile sınırlı değildir. Hatırlanacağı üzere, 

azınlığın sebep olduğu masrafların azaltılması amacıyla ya da bir şirketin halka 

kapanmasını sağlamak üzere de çıkarma hakkına ihtiyaç duyulabilir. İşte bu amaçlara da 

hizmet edecek genel nitelikli bir squeeze-out, şirketler topluluğu ilişkisi mevcut olmadan 

ya da hakkın kullanılması öncesinde alenî pay alım teklifi veya birleşme işlemi 

yapılmasına gerek kalmadan kullanılabilecektir. Bu türden genel nitelikli bir squeeze-out 

için, topluluk ilişkisinden bağımsız, münferit bir şirkette sahip olunan nitelikli oy ve/veya 

sermaye çoğunluğu belirleyici olan ana unsurdur. Aşağıda yer vereceğimiz Avusturya 

hukukunda, GesAusG’nin534 1 ila 6. maddeleri arasında düzenlenen squeeze-out türü, 

yukarıda “b” başlığı altında zikretmiş olduğumuz, salt hâkimiyet unsuruna dayanan ve 

kullanılması şirketler toplululuğu ilişkisinin varlığını gerektirmeyen genel nitelikli bir 

squeeze-out’a örnek teşkil etmektedir.  

Alenî pay alım teklifini takiben kullanılan squeeze-out hakkı ise Kıta Avrupası 

hukuk sistemine dâhil olan ülkelerde en çok düzenlenen tür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                
sürecinde şirketler topluluğu hukuku ile kurulan bu tarihsel bağ, Alman hukukunda squeeze-out’u 
düzenleyen AktG § 327a – 327e hükümlerinin içeriğine yansıtılmamıştır. Üstelik, Forum 
Europaeum’un öneri metninde de çıkarma hakkının sadece alenî pay alım teklifi ya da çağrıda 
bulunma yükümlülüğü çerçevesinde yapılan teklifler kapsamı ile sınırlandırılmaması gerektiği ve 
bu süreçlerden bağımsız olarak işleyen bir squeeze-out hakkına yer verilmesinin uygun olacağı 
hususlarına dikkat çekilmiştir. Görüldüğü üzere, esas olarak şirketler topluluğu hukukunun 
uyumlaştırılması ve bu alanda ortaya çıkmış olan sorunların çözümlenmesi için oluşturulmuş bir 
grup olan Forum Europaeum’un kendisi de şirketler topluluğu hukukundan bağımsız bir squeeze-
out önerisine yer vermektedir. Bkz. Corporate Group Law for Europe, s. 230. 

533  Bu hususlarda bkz. İkinci Bölüm, § 5, V, VI ve VII. 
534  Bundesgesetz über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern (Gesellschafter-

Ausschlussgesetz). 
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Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerin tamamı, 2004/25/EC sayılı Alenî Pay Alım 

Tekliflerine İlişkin Direktif kapsamında, pay alım teklifini takiben kullanılan squeeze-out 

hakkını düzenlemekle yükümlü kılınmışlardır. Bu kapsamda sözü edilen squeeze-out 

türü, üye devletlerin tümünün iç hukuklarında düzenlenmiştir. Ancak Direktif, üye 

devletlere yalnızca pay alım teklifini takiben kullanılan squeeze-out türünü düzenleme 

zorunluluğu getirmektedir. Diğer squeeze-out türlerini düzenlemek hususunda bir yasak 

öngörülmediği gibi, Direktif’in dîbâcesinde üye devletlerin bu hakkı pay alım teklifinden 

bağımsız bir şekilde düzenleyebilecekleri de belirtilmektedir. Öte yandan, Avrupa 

Birliği’ne üye olmayan İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerde de genel 

nitelikli bir squeeze-out hakkı yerine, pay alım teklifini takiben kullanılabilen squeeze-

out hakkına yer verilmiştir. 

Bir üst bölümde pay alım teklifini takiben kullanılabilen çıkarma hakkının Avrupa 

Birliği hukukundaki tarihsel gelişimine yer vermiştik. Bu squeeze-out türünde hakkın 

kullanılabilmesi için, mutlaka bir alenî pay alım teklifinin yapılmış olması ve kanunda 

belirlenmiş olan oranda oy ve/veya sermaye çoğunluğuna sahip olunması gerekmektedir. 

Ancak hatırlanacağı üzere, 2004/25/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi, alenî pay alım 

teklifinin başarıya ulaşması konusunda seçenekli bir düzenleme yapma yoluna gitmişti535. 

Üye devletlere tanınan seçeneklerin ilkinde pay alım teklifinin başarıya ulaşmış olması 

şart koşulmamış olup; yalnızca teklifin yapılmış olması yeterlidir. Böylece alenî alım 

teklifi, daha ziyade hâkimiyet unsuruna eşlik eden şeklî bir şart olarak karşımıza 

çıkmaktaydı. Bu sistemi benimsemiş olan birçok hukuk sisteminde çıkarma hakkının 

uygulama alanını genişletmek amacıyla, hâkim pay sahibinin nitelikli hâkimiyet oranına 

ulaşmakta kullanabileceği araçlar geniş tutulmuştur. Bu şu anlama gelmektedir: Hakkın 

kullanılabilmesi için bir alenî pay alım teklifinin yapılmasına lüzum vardır; ancak sahip 

olunması gereken oy ve/veya sermaye çoğunluğuna söz konusu pay alım teklifi ile 

ulaşılmış olmasına gerek yoktur. Herhangi bir diğer yolla hâkimiyet tesis edilebilir. Alenî 

teklifin hangi ölçüde başarılı olup olmadığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Kıta 

Avrupası hukukunda genel kabul görmüş olan anlayış bu ilkidir. Direktif’in üye 

devletlere tanıdığı ikinci seçenekte ise alenî pay alım teklifinin belirli bir oranda kabul 

görmesi şartı aranmaktadır. Avrupa Birliği’nin eski üyelerinden olan İngiltere’de bu 

sistem uygulanmaktadır.   

Birleşme işlemi ile birlikte kullanılabilen squeeze-out merger/cash-out merger 

(nakit karşılığı birleşme) ise Amerikan hukuku menşeli bir müessesedir. Amerikan 

                                                
535  Bu hususta bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, C. 
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hukukunda 1960’lı yıllardan bu yana çok sık kullanılan bu işlemin, Kıta Avrupası hukuk 

sistemlerinde de 2000’li yıllarda kanun koyucular tarafından düzenlenmeye başlandığı 

görülmektedir. Tezimizin ikinci bölümünde birleşme hukukuna ilişkin Avrupa Birliği 

düzenlemelerinden söz edilmişti536. Hatırlanacağı üzere, (mülga) 78/855/EEC sayılı 

Birleşme Direktifi’nin ilk hâlinde nakit karşılığı birleşmeye ilişkin bir hüküm yer 

almayıp, yalnızca bir kısım pay için denkleştirme akçesinin nakit olarak ödenebilmesi 

imkânı bulunmaktaydı. Dolayısıyla birleşmede nakit verilmesi imkânı, sadece pay 

değişim oranlarının hesaplanmasında ortaya çıkan küsuratların sebep olacağı zorlukları 

aşmak amacıyla, devrolunan şirketin ortaklarına verilecek payların itibarî değerinin537 

onda birini aşmamak şartıyla mümkün olmaktaydı. Sözü edilen nakit bedel ise bir 

denkleştirme ödemesi olup, çıkarma akçesi değildir. Şu hâlde o dönemde hem yeni 

kuruluş şeklinde birleşmede hem de devralma şeklinde birleşmede devrolunan şirketin 

ortaklarına tamamen nakit verilmesi imkânı bulunmadığından, “pay sahipliği/ortaklık 

hakkının devamı ilkesi”nin zorunlu bir sonucu olarak ortaklara devralan şirketin 

paylarının verilmesi gerekiyordu. Ancak daha sonra bu Direktif’te 2009 tarihinde yapılan 

bir değişiklik ile, kolaylaştırılmış birleşme ile bağlantılı olarak nakit karşılığı birleşme 

imkânının üye devletlerce öngörülebileceği düzenlenmişti. Bu imkân, günümüzde 

yürürlükte olan 2017/1132/EU sayılı Direktif’te de üye devletlere sunulmaktadır (md. 

114/2). Ancak önemle belirtmek gerekir ki Direktif, kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin 

hükümler içerisinde, üye devletlere birleşme işlemiyle birlikte kullanılabilen squeeze-out 

hakkını düzenleme imkânını tanımakta, ancak iç hukuklarında düzenlenme yapma 

zorunluluğu getirmemektedir. Son olarak, Türk birleşme hukukunun mehazını oluşturan 

İsviçre hukukunda 2003 tarihli Fusionsgesetz ile nakit karşılığı birleşmeye imkân 

tanındığını da belirtelim.  

Aşağıda seçilmiş hukuk sistemlerinde squeeze-out’un ne şekilde düzenlendiğine 

ilişkin açıklamalara yer verilecektir.  

 

 

                                                
536  Ayrıntılı açıklama için bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, D. 
537  Gerek (mülga) 78/855/EEC sayılı Direktif’te gerekse günümüzde yürürlükte olan 2017/1132/EU 

sayılı Direktif’te denkleştirme akçesine ilişkin onda bir oranındaki kısmın, devrolunan şirket 
ortaklarına verilecek payların itibarî değeri üzerinden hesaplanacağı ifade edilmiştir (bkz. 
2017/1132/EU sayılı Direktif md. 89/1, 90/1). TTK 140/2’de ise denkleştirme ödemesi imkânı, 
devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan şirket paylarının gerçek değerlerinin onda biri 
aşmaması şartıyla öngörülmüştür. 
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II. Kıta Avrupası Hukukunu Temsil Eden Bazı Ülkelerin Hukuklarında  

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının tarihçesine yer verdiğimiz ikinci bölümde, 

bu hakkın Avrupa Birliği hukukunda ne şekilde düzenlenmiş olduğunu ele almıştık. 

Birlik hukukunda şirketler hukukuna yön verilmesinde öncülük eden Almanya ve 

İngiltere’nin, tâbir yerindeyse, vermiş olduğu konzern hukuku ve takeover hukuku 

savaşında, Almanya’nın 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’nin çıkarılmasına engel 

olamadığını; tüm çabalarına rağmen sistematik bir konzern hukuku düzenlemesini ise 

Avrupa Birliği hukukuna kazandıramadığını yine ikinci bölümde ele almıştık. 

Dolayısıyla yukarıda Kıta Avrupası hukukunda squeeze-out kurumunun tarihsel süreçte 

ne şekilde geliştiğini incelemiştik. Bu başlıkta ise meseleyi, belirlemiş olduğumuz hukuk 

sistemleri kapsamında ele alacağız. İnceleyeceğimiz hukuk sistemlerini, yukarıda yapmış 

olduğumuz tasnife uygun olarak seçmiş bulunuyoruz.    Bu bağlamda, çıkarma hakkına 

hem konzern hukuku hem şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk hem de birleşme 

hukukunda yer veren Alman hukukunun incelememizde önemli bir yeri vardır. Bu hukuk 

sisteminin dışında çıkarma hakkını, konzern, şirket ele geçirmeleri ve birleşme hukuku 

ile doğrudan bir bağlantı kurmadan, salt hâkimiyet esasına göre düzenleyen Avusturya 

hukukunun da incelenmesinde fayda vardır. Son olarak, SerPK 27’de düzenlenen çıkarma 

hakkıyla benzerlikler göstermesi itibarıyla, İsviçre hukukunda pay alım teklifleriyle 

bağlantılı olarak düzenlenen çıkarma hakkının da ele alınmasında fayda bulunmaktadır. 

Şimdi sırayla bu sistemleri inceleyelim.   

1.  Alman Hukukunda 

A. İlhak (Eingliederung) Kapsamında Pay Sahiplerinin Çıkarılması 

Alman hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını düzenleyen AktG § 327a 

- 327e hükümleri 2001 yılında kanunlaşmıştır. Ancak bu düzenlemenin 

kanunlaşmasından çok daha önce, benzer bir çıkarma düzenlemesine konzern hukuku 

hükümleri arasında düzenlenen “Eingliederung” müessesesi içerisinde yer verilmişti. 

Sözü edilen hüküm, 1965 tarihli AktG’in ilk hâlinde de bulunmaktaydı. Bu özel hükme 

geçmeden önce “Eingliederung” hakkında kısa bir açıklamaya yer vermek istiyoruz. 

Türkçeye ilhak ya da bütünleşme olarak çevirebileceğimiz “Eingliederung”, 

Aktiengesetz’in (Alman Paylı Şirketler Kanunu) üçüncü kitabı olan “bağlı işletmeler” 

kitabında, 319 ilâ 327. maddeler arasında düzenlenmiştir. Konzernleşmenin en ileri 
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safhası olarak kabul edilen538 ilhakta, ilhak edilen şirket tamamen hâkim şirketin 

egemenliği altına girmektedir. Hâkim şirket ile ilhak edilen şirket arasında bir üst-ast 

ilişkisi söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan ilhakı, hâkimiyet sözleşmesi ile birleşme 

arasında bir yere koymak gerekir. Hâkimiyet sözleşmesi ile ilhak arasındaki en önemli 

fark ise bu sonuncusunda, ilhak eden şirketin bağlı şirkete talimat verme yetkisine 

herhangi bir sınırlama getirilmemiş olmasıdır. Öyle ki ilhak eden şirket, ilhak edilen 

şirketin varlığını tehlikeye düşürebilecek talimatları dahi verebilmektedir539. İlhak edilen 

şirket üzerinde sahip olunan bu kapsamlı talimat verme yetkisi, hâkimiyet sözleşmesi ile 

tanınan talimat verme yetkisinin bir adım ötesine geçmektedir. Bu farklılığın en doğal 

sonucu ise ilhak eden şirketin sorumluluğunun, kontrolü bir hâkimiyet sözleşmesiyle 

elinde bulunduran şirketin sorumluluğuna kıyasla daha ağır olmasıdır. Gerçekten de ilhak 

eden şirket, ilhak edilen şirketin alacaklılarına karşı yalnızca ilhak sonrasında doğan 

borçlardan değil, ilhak öncesinde doğmuş olan borçlardan da müteselsilen sorumludur. 

Bu sorumluluğun sözleşme ile kaldırılması ise üçüncü kişilere karşı etkisizdir (AktG § 

322/1). Öte yandan, ilhak edilen şirketin ekonomik olarak tamamen ilhak eden şirkete 

bağlı olması, diğer bir deyişle adeta onun işletmesinin bir parçası hâline gelmiş olması, 

bu müesseseyi birleşmeye yaklaştırsa da ilhakta birleşmeden farklı olarak ilhak edilen 

şirketin hukukî bağımsızlığını muhafaza etmesi söz konusudur540.  

Bir anonim şirketin bir diğer anonim şirketin nitelikli bir çoğunluğuna (burada 

paylarının %95’ine) sahip olması, her durumda bu iki şirket arasında bütünleşmenin var 

olduğu anlamına gelmez. Bütünleşmeden söz edebilmek için, üzerinde hâkimiyet kurulan 

yavru şirketin genel kurulunda bir ilhak kararının alınması gerekmektedir. İlhak kararı, 

ilhak eden ve edilen şirketlerin yalnızca anonim şirket olmaları durumunda 

alınabilmektedir (AktG § 319-320). İlhak kararının iki türü bulunmaktadır: Bunların 

ilkinde, ilhak edilen şirketin bütün payları ilhak eden şirkete ait olduğundan ilhak kararını, 

pay sahibi olan bu şirket almaktadır (Eingliederung durch Alleinaktionäer – AktG § 319). 

Bu türde tam hâkimiyet durumu söz konusudur ve hâkim şirket bağlı şirketin tek pay 

sahibi olduğundan bağlı şirketteki azınlığın çıkarılması ihtimali gündeme gelmemektedir. 

İlhakın diğer türünde ise ilhak edilecek olan bağlı şirket paylarının %95’i hâkim şirkete 

ait olup, kararı pay sahibi olarak bu şirket almaktadır (Eingliederung durch 

                                                
538  Habersack, ZIP 2001, s. 1230; Fuchs, s. 28; Türkçe bir kaynak için bkz. Boyacıoğlu, s. 319. 
539  Emmerich/Habersack, § 323 Rn. 2; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 323 Rn. 3. Talimat 

verme serbestisinin bu denli geniş olmasının bir sonucu olarak, ilhak eden hâkim şirketin bağlı 
şirketin borçlarından dolayı müteselsil sorumluluğu söz konusudur (AktG § 322 Abs. 1). 

540 Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 319-327 Vorbemerkung Rn. 3; Koch, Hüffer/Koch 
AktG, § 319 Rn. 1; Hirte, § 8 Rn. 157. 
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Merhheitsbeschluß – AktG § 320). Azınlık pay sahiplerinin ilhak edilen şirketten 

çıkarıldığı bu türde, ilhak kararının ticaret siciline tesciliyle birlikte, ilhak edilen bağlı 

şirketteki hâkim şirkete ait olmayan diğer paylar kanunen hâkim şirkete geçer (AktG § 

320a). Diğer bir deyişle ilhak edilen şirketin azınlık pay sahipleri, ayrı bir çıkarma 

kararına gerek duyulmaksızın şirketten çıkarılmış olurlar. Çıkarılan azınlık pay 

sahiplerine, kural olarak hâkim şirketin payları verilir. Ancak hâkim şirketin aynı 

zamanda başka bir şirketin bağlı şirketi olması durumunda, çıkarılan pay sahiplerine, 

(bağlı şirket konumundaki) hâkim şirketin payları ya da nakdî bir ödemeyi talep etme 

konusunda bir seçim hakkı tanınır (AktG § 320b/1). Bu ihtimalde azınlık pay sahiplerine 

nakdî ödeme konusunda seçim hakkı tanınmasının amacı AktG’in gerekçesinde de ifade 

edildiği üzere, bu pay sahiplerini yeni bir bağımlılık ilişkisine sürüklememektir541.  

Squeeze-out düzenlemesine benzeyen ancak bazı yönleriyle ondan ayrılan bu 

düzenleme bakımından da temel amaç benzerdir. Burada da şirkette herhangi bir etkisi 

kalmayan %5 gibi küçük bir orana sahip azınlık pay sahiplerinin ilhak işlemi ile elde 

edilecek olan tam hâkimiyet durumuna engel olmalarının önüne geçilmesi fikri 

benimsenmiştir542. Ancak ilhak kararı, ilhak edilen bağlı şirketin tam anlamıyla ilhak eden 

hâkim şirketin hâkimiyeti altına girmesine yol açacağından, burada aynı zamanda 

konzerleşmeye ilişkin bir karar söz konusudur. Hâlbuki aşağıda ele alacağımız üzere, 

squeeze-out kararı, yalnızca pay sahibinin çıkarılmasına ilişkin sonuç doğurup, tek başına 

konzernleşme sonucunu doğurmaz.  

Ayrıca aşağıdaki başlıkta inceleyeceğimiz squeeze-out düzenlemesinin 

kanunlaşmasından sonra, ilhaka ilişkin düzenleme kapsamında azınlık pay sahiplerinin 

çıkarılması uygulamasının önemli ölçüde azaldığı ifade edilmektedir543. Gerçekten de 

ilhak kararı kapsamında pay sahibinin yavru şirketten çıkarılmasının, squeeze-out’a göre 

bazı dezavantajları bulunmaktadır544. Öncelikle, hâkim şirketin ilhak kararı sebebiyle, 

ilhak edilen şirketin alacaklılarına karşı bu şirketle birlikte müteselsil sorumluluğu 

bulunmaktadır (AktG § 322). Bu sorumluluk, ilhak kurumunun konzernleşmenin en ileri 

safhası olmasının bir sonucudur. Bu türden özel bir sorumluluğa, squeeze-out 

düzenlemesinde rastlanmamaktadır. İkincisi, ilhak edecek anonim şirketin merkezinin 

Almanya’da bulunması zorunluluğu (AktG § 320/1), düzenlemenin uygulama alanını 

                                                
541  Kropff, Aktiengesetz, § 320 (s. 425). 
542  Kropff, Aktiengesetz, § 320 (s. 424). 
543  Emmerich/Habersack, § 320 Rn. 8. 
544  Farklar ve dezavantajlar hakkında bkz. Habersack, ZIP 2001, s. 1230-1231; Sieger/Hasselbach, s. 

124; Rühland, s. 65-66. 
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daraltmaktadır. Squeeze-out düzenlemesinde çıkarma kararının alındığı şirketin ya da bu 

kararı alacak pay sahibinin tabiiyetinin bir önemi yoktur. Üçüncüsü, ilhak kararı 

kapsamında çıkarmada, ilhak edilen şirketteki pay sahiplerine kural olarak ilhak eden 

şirketin paylarının verilmesi zorunluluğu, söz konusu pay sahiplerinin konzern ilişkisi 

içerisinde pay sahibi olarak kalmaya devam edeceklerini göstermektedir. Hâlbuki 

squeeze-out’da çıkarılan pay sahibine nakit olarak ayrılma akçesi verilmektedir.  

B. Hâkim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkı (Squeeze-out) 

a. Almanya’daki İlk Squeeze-out Düzenlemesi: Bağlı İşletmeler (Konzern) 

Hukuku İçerisinde Düzenlenen Tür  

aa.  Bağlı  İşletmeler Hukuku ile İ lgisi  

Alman hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, ilk olarak 20.12.2001 

tarihinde kabul edilen ve 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Alenî Teklif ile Menkul 

Kıymet İktisabının ve Ele Geçirmelerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”545 ile 

düzenlenmiştir. Bu Kanun’un ilk maddesi “Menkul Kıymet İktisabı ve Ele Geçirmelere 

İlişkin Kanun”u (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – WpÜG) bir bütün olarak 

düzenlemekte, diğer maddeleri ise başta AktG olmak üzere diğer bazı kanunlarda 

birtakım değişiklikler yapmaktadır. Kanun’un 7. maddesi ile, AktG’in üçüncü kitabı olan 

“bağlı işletmeler”546 kitabına çıkarma hakkını düzenleyen altı yeni madde eklemiştir 

(AktG §§ 327a – 327f). Yapılan bu değişiklik ile, anonim şirkette ya da sermayesi paylara 

bölünmüş bir komandit şirkette sermayenin %95’ine sahip olan hâkim pay sahibine, 

                                                
545  Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von 

Unternehmensübernahmen. Diğer kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında, Kanun’un 7. 
maddesi ile AktG’e squeeze-out’a ilişkin § 327a - § 327e hükümleri eklenmiştir. 

 Türk hukukunda bazı yazarlar, WpÜG ile WpÜG’ü bir bütün olarak düzenleyen ve diğer kanunlarda 
değişiklik yapan bu Kanun’u birbirine karıştırmaktadırlar. Bunun sonucunda bu yazarlar, AktG’e 
eklenen squeeze-out hükümlerinin WpÜG ile gerçekleştirildiğini ileri sürmektedirler. Bkz. Çelik, s. 
206; Karababa, s. 103. Bazı yazarlar ise bu Kanun’u “WpÜG” olarak kısaltmaktadırlar. Aslan, s. 
20; Kaya, Çıkarma Hakkı, s. 313; Tütüncü, s. 84. Bu tespitler yerinde değildir. Zira başta zikretmiş 
olduğumuz Kanun’un ilk maddesi WpÜG’ü bir bütün olarak yürürlüğe sokmakta; diğer maddeleri 
ise Aktiengesetz, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften ve 
Auslandinvestment-Gesetz gibi birçok kanunda değişiklik yapmaktadır. Dolayısıyla anılan Kanun, 
WpÜG’den farklı bir kanundur. 

546  “Bağlı işletmeler” kavramı geniş anlamda “konzern” kavramıyla aynı anlama gelmektedir. Dar 
anlamda “konzern” kavramı ise AktG § 15’de zikredilen bağlı işletmelerin özel bir türü olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 15 Rn. 6; Aytaç, Bağlı 
İşletmeler Hukuku, s. 100. Çalışmamızda -aksi belirtilmediği sürece- konzern kavramı geniş anlamı 
ile kullanılmaktadır. 
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uygun bir nakdî bedel karşılığında azınlığın paylarını alıp, onları şirketten çıkarma hakkı 

tanınmıştır.  

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının düzenlenmesi için yapılan ilk önerilerden 

biri, 1997 senesinde Jürgen Than tarafından kaleme alınan bir makalede dile 

getirilmiştir547. Sözü edilen makalede çıkarma hakkının alenî pay alım teklifini takiben 

hâkim pay sahibine tanınması gerektiği önerilmiş olup, konzern hukuku çerçevesinde bir 

değerlendirmede bulunulmamıştır. Doktrindeki bu gelişmeyi takiben, aynı sene Alman 

Federal Sanayi Birliği (Bundesverband der Deutschen Industrie) hâkim pay sahibinin 

çıkarma hakkına ilişkin olarak kanun teklifinde bulunmuş548; Federal Almanya Maliye 

Bakanlığı nezdindeki Borsa Uzmanlar Komisyonu (Börsensachverständigenkommission) 

ise şirket ele geçirmeleri konusunda çıkarılacak kanun (WpÜG) ile ilgili görüşlerini 

içeren raporunda, çıkarma hakkına ilişkin kanunî düzenleme yapılması yönündeki olumlu 

görüşünü açıklamıştır549. Ancak belirtmek gerekir ki, squeeze-out’a ilişkin düzenlemenin 

hangi nedenle konzern hukuku kapsamında düzenlenmesi gerektiğine/düzenlendiğine, ne 

kanunî düzenleme öncesinde yapılan söz konusu önerilerde ne de kanunun gerekçesinde 

işaret edilmiştir. “Alenî Teklif ile Menkul Kıymet İktisabının ve Ele Geçirmelerin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un genel gerekçesinin çıkarma hakkına ilişkin 

açıklamalar başlığında, sadece bir yerde “konzern” ve “konzernleşme” kavramlarına 

atıfta bulunulmuştur550. Esasında bu atıf da çıkarma hakkının hangi amaçla konzern 

hukuku içerisinde düzenlendiği sorusuna tam olarak cevap vermemektedir. Çünkü 

kanunun gerekçesindeki “konzernleşme” kavramına yapılan bu atıf, squeeze-out 

düzenlemesinin sistematiğine ilişkin değildir. Burada sadece, çıkarılan pay sahiplerinin 

mülkiyet haklarının ihlâl edilip edilmediğine ilişkin olarak, çıkarma hakkı ile 

konzernleşmenin en ileri safhasını oluşturan ilhak kurumu arasında bir kıyas yapılırken 

“konzernleşme” kavramına yer verilmiştir. Gerçekten de kanun koyucu, çıkarma 

hakkının azınlık pay sahiplerinin mülkiyet haklarını ihlâl edip etmeyeceği sorusuna cevap 

ararken, Alman Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki tarihlerde “ilhak” müessesesine 

ilişkin olarak verdiği kararlara atıfta bulunmuş ve bu çerçevede, konzern hukukuna özgü 

bir kavram olan ilhak ile squeeze-out arasında bir bağlantı kurmuştur. Sözü edilen 

kararlarda, azınlık pay sahiplerinin bağlı şirketten çıkarılmalarına imkân veren ilhak 

                                                
547  Than, s. 421. 
548  Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 2; Fuchs, s. 4. 
549  Standpunkte der Börsensachverständigenkommission zur künftigen Regelung von 

Unternehmensübernahmen, Bonn 1999, s. 26. 
550  BT-Drucksache 14/7034, s. 32. 
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düzenlemesinin (AktG § 320), anayasal güvence altında bulunan mülkiyet hakkına 

aykırılık teşkil etmeyeceği; zira burada konzernleşme ve yapısal değişiklik konusunda 

alınacak önlemlere ilişkin olarak işletmeyle ilgili kayda değer bir menfaatin 

(unternehmerisches Interesse) bulunduğu, bu amaçla azınlık pay sahiplerinin mülkiyet 

haklarına sınırlama getirilebileceği kabul edilmiştir551. Sözü edilen Anayasa Mahkemesi 

kararları her ne kadar AktG’nin 320. paragrafında düzenlenen “ilhak” müessesesine 

ilişkin olsa da Alman kanun koyucu, aynı esasın squeeze-out bakımından da 

uygulanabileceğine gerekçede işaret etmektedir.  

Öte yandan, Alman kanun koyucu, gerekçede açık bir şekilde ilhak ile squeeze-

out arasındaki karşılaştırmaya da yer vermektedir. İki kurum arasında yapılan kıyas ve 

karşılaştırma karşısında sorulması gereken soru şu olmalıdır: Acaba kanun koyucu, 

squeeze-out’u da (ilhakta olduğu gibi) konzernleşmeyi tesis etmek üzere mi kabul 

etmiştir? Aynı sorudan hareketle, squeeze-out bu nedenle mi bağlı işletmeler hukuku 

içerisinde düzenlenmiştir? Yoksa squeeze-out, sadece konzern yönetimini kolaylaştıran 

araçlardan biri olması sebebiyle mi bağlı işletmeler hukukuna dâhil edilmiştir? Bunun 

dışında, sadece konzern oluşumu içerisinde uygulama alanı bulan çoğunluk kararı ile 

ilhak düzenlemesinin, hâkim şirkete, ilhak ettiği şirketteki azınlığı çıkarma hakkını 

tanıması söz konusu iken (AktG § 320a), buna benzer diğer bir çıkarma hakkının 

(squeeze-out) bağlı işletmeler hukuku içerisinde düzenlenmesinin sebebi nedir? Esasında 

dogmatik düzen içerisinde squeeze-out düzenlemesinin bağlı işletmeler hukukunun bir 

parçasını oluşturmadığı ve bu hükmün konzern hukukundan bağımsız bir karakteri haiz 

olduğu (Konzernneutral), Alman doktrininde birçok yazar tarafından kabul 

edilmektedir552. Alman hukukunda çıkarma hakkını kullanacak hâkim pay sahibinin 

                                                
551  BverfG, 27.4.1999, 1 BvR 1613/94 – “DAT/Altana”, N. 59. 
552  Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 24; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 6; 

Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, Vorb. § 327a Rn. 3; Schnorbus, Schmidt/Lutter AktG, 
Vorb. §§ 327a-f Rn. 18; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 5; Kübler/Assmann, § 30/VII/1/a; 
Moritz, s. 92; Vetter, DB 2001, s. 745; Fuchs, 417; Fleischer, ZGR, s. 760. 
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işletme553 niteliğini haiz olması gerekli olmadığı gibi554, söz konusu hakkın konzern çatısı 

altında olmayan münferit bir şirketteki gerçek kişi pay sahibi tarafından da 

kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır (AktG § 327a). Diğer bir deyişle, “özel pay sahibi” 

de (privat Gesellschafter) çıkarma hakkını kullanabilmektedir555. Dolayısıyla Alman 

hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, her ne kadar AktG’nin bağlı işletmeler 

hukuku kitabında düzenlenmiş olsa da hakkın Kanundaki bu sistematikten bağımsız bir 

karaktere sahip olduğu kabul edilmektedir.   

Bu bağımsız karakterine rağmen çıkarma hakkının, sistematik olarak bağlı 

işletmeler hukuku kitabında düzenlenmesinin nedenini, her şeyden önce hâkim pay sahibi 

ve şirket arasında çoğu zaman konzern oluşumu şeklinde ortaya çıkan ilişkide aramak 

                                                
553  Alman konzern hukukunun merkez kavramı “işletme”dir. Kavram, AktG’de bilinçli olarak 

tanımlanmamıştır; ancak doktrinde kavramla ilgili olarak çeşitli teoriler ortaya konulmuştur. Bu 
teorilerden günümüzde en çok kabul göreni, işletme kavramını konzern hukukunun amaçları 
doğrultusunda yorumlayanıdır (teleologischen Unternehmensbegriff). Bkz. Emmerich/Habersack, § 
15 Rn. 8; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 15 Rn. 11-12. Buna göre, konzern hukukunun en önemli 
amacı, bağlı şirketin pay sahiplerini ve alacaklılarını konzern çatısı altında doğabilecek tehlikelerden 
korumaktır. Dolayısıyla bu hükümlerin temelinde, hâkimiyeti ele geçiren grup ve diğer pay 
sahipleri/alacaklılar arasındaki menfaat çatışmaları önemli bir rol oynamaktadır. O hâlde, “işletme” 
kavramının da bu amaç ve temel doğrultusunda açıklığa kavuşturulması isabetli olur. Kanun koyucu 
bu noktada özel pay sahibi (Privatgesellschafter) (burada kastedilen, olağan-yalın pay sahibi 
olmaktır) ile “işletme” niteliğini haiz pay sahibi (Unternehmensgesellschafter) kavramları arasında 
bir ayrım yapmış ve menfaat çatışmalarının odağında, bağlı şirketin pay sahipleri ve alacaklıları 
bakımından tehlike arz edebilecek olanın bu ikinci grup pay sahipleri olabileceğini kabul etmiştir. 
Bu yaklaşıma göre, ancak şirkete olan katılımı dışında başka bir iktisadî menfaati olan pay sahibi, 
hâkim “işletme” olarak kabul edilecektir. Emmerich/Habersack, § 15 Rn. 10; Koch, Hüffer/Koch 
AktG, § 15 Rn. 8; Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 15 Rn. 13; Schall, Spindler/Stilz AktG, 
§ 15 Rn. 13. Bu durumda, gerçek kişi pay sahibinin bir sermaye şirketindeki hâkim pay sahipliği 
durumu, söz konusu pay sahibinin “işletme” niteliğini kazanmasında yeterli olmayacaktır. Zöllner, 
Unternehmensbegriff, s. 5; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 15 Rn. 11. Oysa, işletme kavramını 
açıklayan diğer yaklaşım olan “işlevsel işletme kavramı” günümüz Alman hukukunda kabul 
görseydi, söz konusu gerçek kişi pay sahibinin de işletme niteliğine sahip olduğundan söz 
edilebilecekti. Zira işlevsel yaklaşım gereğince, şirketteki çoğunluk pay sahibinin “işletme” olarak 
nitelendirilebilmesi için, bu pay sahibinin mutlaka şirket dışında yürütmüş olduğu başka bir iktisadî 
faaliyetin bulunmasına gerek yoktur. Ortağı olduğu şirketteki işletmesel plânlama ve karar alma 
gücüne sahip olan çoğunluk pay sahibi de bu yaklaşım gereğince “işletme” tanımı içerisinde kalır. 
Bkz. Zöllner, Unternehmensbegriff, s. 7-8. Günümüzde de bu yaklaşımı destekleyen görüşlere 
rastlanmaktadır. Bkz. Vetter J., 50 Jahre Aktienkonzernrecht, s. 239. Anılan bu son yazar, işletme 
niteliğini haiz pay sahibi ile özel pay sahibi arasındaki katı ayrımın günümüzde çeşitli düzenlemeler 
ile yumuşatıldığını ifade ederek, bir şirketin çoğunluğuna sahip olan pay sahibinin işletmesel bir 
menfaate sahip olduğunu; bu kişiyi topluluk hukuku dışında tutmanın ikna edici bir sebebinin 
olmadığını ileri sürmektedir. 

 Alman konzern hukukundaki işletme kavramını ve buna ilişkin teorileri ayrıntılı olarak inceleyen 
Türkçe bir kaynak için bkz. Yanlı, s. 126 vd. Boyacıoğlu, s. 125 vd.; Okutan Nilsson, s. 28 vd.; 
Susuz, s. 272 vd. 

554  Alman hukukunda hâkim pay sahibinin (Hauptaktionär) AktG § 15 anlamında işletme 
(Unternehmen) olmasının zorunlu olmadığı yönünde bkz. Emmerich/Habersack, § 15 Rn. 4a, § 327a 
Rn. 6; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 10; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, Vorb. § 
327a Rn. 3; Fuchs, s. 64; Jüngst, s. 71. 

555  Fleischer, ZGR, s. 760; Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 24. Özel pay 
sahibinin konzern hukukunun dışında tutulduğu hususunda ayrıca bkz. Okutan Nilsson, s. 30. 
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gerekir556. Gerçekten de çıkarma hakkının kullanımı birçok kez bir konzern çatısı altında 

gündeme gelmektedir. Ancak hemen belirtelim, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

taraflar arasında hâlihazırda var olan bir konzern ilişkisinin varlığı gerekli olmadığı gibi, 

çıkarma hakkının kullanılmasından sonra da hakkın kullanıldığı şirket üzerinde mutlaka 

konzern hukukuna ilişkin bir sonucun ortaya çıkması zorunlu değildir. Çünkü çıkarma 

hakkının kullanılması sonrasında tek pay sahibi haline gelen hâkim pay sahibi ile hakkın 

kullanıldığı şirket arasında, her hâlükârda karine olarak kabul edilecek bir dikey konzern 

ilişkisi ortaya çıkmayacaktır557. Söz konusu durumda, AktG uyarınca geniş anlamda 

konzern ilişkisinden söz edilebilmesi için, yukarıda da bahsedildiği üzere hâkim konumda 

bulunan pay sahibinin ayrıca işletme niteliğini taşıması gerekmektedir. O hâlde, ilgili pay 

sahibinin işletme faaliyetine vücut vermeden yalnızca bir şirketin oy/sermaye 

çoğunluğuna sahip olması; sahip olduğu nitelikli oy/sermaye çoğunluğuna dayanarak 

çıkarma hakkını kullanması ve tek pay sahibi haline gelmesi, bu pay sahibi ve şirket 

arasındaki ilişkinin konzern olarak nitelendirilmesinde yeterli olmayacaktır. Bu durum, 

özellikle katılmış olduğu şirket dışında başka bir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek 

kişi pay sahipleri açısından açık bir şekilde görülmektedir.  

Ayrıca, mevcut bir konzern ilişkisindeki işletme niteliğini haiz olan pay sahibinin 

AktG § 327a vd. düzenlenen çıkarma hakkını kullanmasının da söz konusu konzernin 

yapısına ilişkin bir değişiklik yaratmayacağı ifade edilmektedir558. Zira tek pay sahibi 

hâline gelmiş olsa da bu pay sahibi, ortada bir hâkimiyet sözleşmesi ya da ilhak durumu 

olmadığı sürece, bağlı şirkete serbestçe talimat veremeyecektir (bkz. AktG § 311 vd.). 

Dolayısıyla çıkarma hakkı konzern ilişkisine dâhil olan bir bağlı şirkette kullanılmış olsa 

dahi, talimat verme serbestisine ilişkin bir farklılık söz konusu olmayacağından, bağlı 

şirketin konzern içindeki statüsünde bir değişiklik meydana gelmeyecektir559.      

O hâlde, squeeze-out’un konzernleşmeyi tesis etmek üzere kabul edilip edilmediği 

hususunda şu tespitlerde bulunmak mümkündür:  

                                                
556  Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 6. Almanya’daki anonim şirketlerin büyük bir kısmının bir 

konzern çatısı altında birleştiği hususunda bkz. Vetter, AG 2002, s. 177; Quandt, s. 21. Benzer bir 
tespiti İngiliz hukukunda pay alım teklifleri bakımından Gower ve Davies de yapmaktadır. Yazarlar, 
squeeze-out öncesinde yapılan pay alım tekliflerini uygulamada genellikle bir şirketin yaptığını 
ancak bunun bir zorunluluk olmadığını belirtmektedirler. Bkz. Gower/Davies, s. 1047. 

557 Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını kullanmasının konzern hukukuna ilişkin bir sonuç 
doğurmayacağı yönünde Kübler/Assmann, § 30/VII/1/a. Ayrıca bkz. Habersack, ZIP 2001, s. 1236. 

558  Habersack, ZIP 2001, s. 1236; Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 24. 
559  Bu noktada, Alman hukukundaki bağlı şirkete talimat verme serbestisine ilişkin düzenlemelerin, 

Türk hukukundan farklılaştığını da hatırlatalım. Bkz. yukarıda İkinci Bölüm, § 5, V. 
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- AktG § 327a hükmü, çıkarma hakkını kullanacak hâkim pay sahibi ile hakkın 

kullanıldığı şirket arasında AktG § 15 vd. hükümlerinin aradığı şekilde bir bağ 

aramamaktadır. Dolayısıyla AktG § 327a gereğince hâkim pay sahibinin aynı zamanda 

bir “işletme” olmasına gerek yoktur. Bu kıstasın aranmamış olması, diğer bir deyişle, özel 

pay sahiplerinin de hükmün kapsamına dâhil edilmiş olması, söz konusu hükmün 

konzernleşmeyi tesis etmek gayesini taşımadığını göstermektedir. Bu bağlamda, genel 

kurulun alacağı çıkarma kararı, şirketin yalnızca pay sahipliği yapısında bir değişiklik 

meydana getirecek olup, ilhak kararında olduğu gibi konzernleşmeye ilişkin bir sonuç 

doğurmayacaktır560. Ayrıca konzernleşmenin en önemli iki aracı olan hâkimiyet 

sözleşmeleri ve ilhakta olduğunun aksine, çıkarma hakkının kullanılması sonucunda 

şirket organlarının (yönetim kurulunun) yetkileri üzerinde herhangi bir değişiklik de 

meydana gelmemektedir. 

- Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının, kanun koyucu tarafından 

konzernleşmeyi tesis etmek amacıyla düzenlenmediği yönündeki tespit, bu kurumun 

konzern yönetimini kolaylaştırmak üzere kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir. 

Gerçekten de yukarıda ifade ettiğimiz üzere, çıkarma hakkı fiiliyatta belki de en fazla 

konzern yapısı içerisinde başvurulacak bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut bir 

konzern yapısı içerisinde, bağlı şirketteki azınlık pay sahiplerinin konzernin işleyişine 

ilişkin birtakım engellemelerde bulunmaları, söz gelimi, alınan bazı kararlar aleyhine 

iptal davaları açmaları; bu engellemelerle karşılaşılmasa bile hâkim pay sahibinin tek pay 

sahibi haline gelerek konzern yapılanması için öngörülmüş bazı kanunî 

yükümlülüklerden kendisini kurtarmak istemesi gibi gerekçeler, azınlık pay sahiplerinin 

bağlı şirketten çıkarılmaları için yeterli bir gerekçe oluşturmaktadır. Azınlık pay 

sahiplerinin bağlı şirketten çıkarılması, pek tabii konzernleşmeyi tesis etmeye yönelik 

ilhak düzenlemesi çerçevesinde de mümkündür; fakat daha ağır şartlara tâbidir. Buna 

paralel olarak, squeeze-out düzenlemesinin çoğunluk kararı ile ilhak düzenlemesindeki 

eksiklikleri tamamlamak üzere kabul edildiği de ifade edilmektedir561. Dolayısıyla 

                                                
560  Fleischer, Großkommentar AktG, Vorb. §§ 327a-f Rn. 22. 
561  Alman Avukatlar Birliği’nin, squeeze-out düzenlemesi henüz kanunlaşmadan önce, bu kuruma 

ilişkin görüşlerini içeren raporunda da belirtildiği üzere, her ne kadar ilhaka ilişkin düzenleme, bağlı 
şirketteki azınlık pay sahiplerinin çıkarılmalarına olanak sağlıyorsa da söz konusu düzenleme 
yetersizdir. Örneğin, hâkim şirketin limited şirket ya da yabancı menşeli bir şirket olması halinde 
ilhaka ilişkin düzenleme uygulanamamaktadır; zira ilhak sadece Almanya’da mukim anonim 
şirketlerde mümkündür. (Bu farklılığın gerekçesi hakkında bkz. Fuchs, s. 63). Öte yandan, çoğunluk 
kararı ile ilhakta çıkarma hakkı yalnızca bir hâkim şirket (anonim şirket) tarafından kullanılabilirken, 
AktG §327a düzenlemesindeki çıkarma hakkı bir gerçek ya tüzel kişi pay sahibi tarafından 
kullanılabilmektedir. Son olarak, ilhak edilen şirketin pay sahiplerine verilecek hâkim şirket 
paylarının (pay değişim oranının) hesaplanabilmesi için hem bağlı şirketin hem de ilhak eden hâkim 
şirketin değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Bu da hayli masraflı ve uzun bir işlemdir. 
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squeeze-out’un, AktG’in bağlı işletmeler kitabında ilhaktan sonra düzenlenmiş olması 

kısmen anlam kazanmaktadır.   

bb.  Düzenlemenin Ana Hatları  

AktG § 327a hükmü gereğince, anonim ya da sermayesi paylara bölünmüş 

komandit bir şirkette sermayenin %95’ine sahip olan hâkim pay sahibinin talebi üzerine, 

genel kurul, geriye kalan payların uygun bir nakdî bedel562 karşılığında hâkim pay 

sahibine geçirilmesine karar verebilir. AktG §§ 327a – 327f maddeleri arasında 

düzenlenen squeeze-out sistemi kısaca dört başlık altında ele alacağız. a) Bunlardan ilki, 

çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gereken bir ön şartın varlığına gerek olup olmadığı 

konusudur. b) İkinci husus, hakkı hangi şartları taşıyan pay sahibinin kullanacağına 

ilişkindir. c) Üçüncüsü, çıkarma usulüne ilişkindir. d) Son olarak, çıkarma karşılığında 

ödenecek ayrılma akçesine değinilecektir. Pek tabii burada söz konusu hükümlerin kısa 

bir değerlendirmesine yer vereceğiz. Zira bu meselelerin çoğu, aşağıda Türk hukukuna 

ilişkin bölümde kapsamlı olarak incelenmektedir.   

a) İlk olarak belirtmek gerekir ki AktG §§ 327a – 327f hükümlerinin 

uygulanabilmesi için ne bir konzern ilişkisinin varlığı gereklidir ne de bazı squeeze-out 

türlerinde olduğu gibi hakkın kullanılması öncesinde bir pay alım teklifinin yapılmasına 

ya da birleşme işleminin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Hakkın kullanılması için bu 

türden bir ön şart ya da -bazı yazarların ifade ettiği üzere- tetikleyici bir işleme gerek 

yoktur. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, squeeze-out’a ilişkin AktG 

düzenlemeleri, her ne kadar sistematik olarak konzern hukuku içerisinde düzenlenmiş 

olsa da burada herhangi bir konzern ilişkisi mevcut olmadan, bağımsız ve müstakil bir 

şirkette de bu hakkın gerçek ya da tüzel kişi bir hâkim pay sahibi tarafından kullanılması 

mümkündür. Bunun yanı sıra, karşılaştırmalı hukuktaki diğer düzenlemelere uygun 

olarak, söz konusu hakkın kullanılabilmesi için azınlık pay sahibinin “haklı sebep” 

yaratmış olmasına da gerek yoktur. Çıkarma hakkı, sebepsiz kullanılabilmektedir.  

                                                
Dolayısıyla birçok durumda ilhak kurumunu işletmek mümkün ya da makul değildir. Bu anlamda 
squeeze-out düzenlemesine ihtiyaç duyulmasında ilhak düzenlemesindeki eksikliklerin de etkisi 
olmuştur. Bkz. Stellungnahme-DAV, s. 850.  Ayrıca bkz. Sieger/Hasselbach, s. 122. 

562  AktG § 327a’da geçen “Barabfindung” kelimesi, dilimize bazı yazarlarca nakdî tazminat olarak 
çevrilmiştir. Bkz. Pulaşlı, Alman Hukukunda Çıkarma Hakkı, s. 659; Kaya, Çıkarma Hakkı, s. 316. 
Kanaatimizce, burada bir zarar kaleminden ziyade, çıkarılan pay sahibine ödenen payın değeri söz 
konusu olmaktadır. Dolayısıyla uğranılan zararı karşılamak üzere ödenen para anlamına gelen 
tazminat kelimesi yerine nakdî bedel, nakdî çıkarma bedeli ya da çıkarma akçesi terimlerinden 
birinin tercih edilmesi daha isabetli olur. 
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b) Diğer bir husus, hakkın sahibi olan pay sahibine ilişkindir. Sermayenin en az 

%95’ine sahip olan gerçek ya da tüzel kişiliği haiz bir pay sahibi, çıkarma hakkını 

kullanabilir. Ancak Alman hukukunda tüzel kişiliğe sahip olmamakla birlikte, “bağımsız 

bir hak süjesi” olarak kabul edilen bazı şirket türleri söz konusudur. Örneğin, kollektif ve 

komandit şirketler, tüzel kişiliği haiz olmamakla birlikte bizzat kanun koyucu tarafından 

hak ve borç süjesi olarak kabul edilmişlerdir (HGB § 124 ve 161/2). Açık bir kanun 

hükmü bulunmamakla birlikte, Alman Federal Mahkemesi’nin içtihadıyla aynı 

yaklaşımın, elbirliği mülkiyetinin geçerli olduğu dış adî şirket bakımından da takip 

edildiği görülmektedir563. Dolayısıyla bu hukuk sisteminde üçüncü kişilerle yapılan 

hukukî işlemlerde, elbirliği mülkiyetinin geçerli olduğu dış adî şirket de hak ve borçların 

süjesi olabilmektedir. Bu çerçevede Alman öğretisinde dış adî şirketin de hâkim pay 

sahibi olarak çıkarma hakkını kullanabileceği görüşü kabul edilmektedir564. Ancak 

çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan orandaki paylara, mutlaka adî şirketin 

malik olması gerekmektedir. Elbirliği mülkiyeti esasına dayanmayan bir adî şirketin ya 

da dışa karşı görünüşte var olmayıp sadece ortaklar arasında geçerliliği olan bir iç adî 

şirketin, çıkarma hakkı bakımından hâkim pay sahibi olarak nitelendirilemeyeceği ifade 

edilmektedir565. Bu anlamda, oy sözleşmelerinin de çıkarma hakkı bakımından hâkim pay 

sahibi olarak kabul edilip edilmeyeceği, bu sözleşmenin ne tür bir adî şirket olduğuna 

göre değişmektedir. Payların mülkiyetinin ortaklarda kaldığı ve konusu yalnızca 

ortaklarının sahip olduğu paylardan doğan oy haklarının ne şekilde kullanılacağını 

gösteren bir oy sözleşmesinin bu kapsamda hâkim pay sahibi kimliğini haiz olamayacağı 

söylenebilir. Zira bu oy sözleşmesinin hukukî niteliği adî şirket olsa bile, payların 

mülkiyeti adî şirkete ait değildir566.   

Ayrıca bir üst başlıkta da ifade ettiğimiz üzere, hakkı kullanacak olan hâkim pay 

sahibinin bağlı işletmeler hukuku bağlamında işletme niteliğini haiz olmasına gerek 

bulunmamaktadır. Özel bir pay sahibinin de çıkarma hakkını kullanması mümkündür. 

                                                
563  BGH, 29.01.2001 - II ZR 331/00. Kararın Türkçe çevirisi için bkz. Narbay/Deliduman, s. 577 vd. 

Bu karar ve Alman hukukunda adî şirketin “bağımsız bir hak süjesi” olması hakkında ayrıntılı bilgi 
için ayrıca bkz. Barlas, s. 70 vd.; Şener, Adi Ortaklık, s. 152 vd. 

564  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 5; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; 
Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 10, 16; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 9; 
Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 4. 

565  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 5; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; 
Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 16; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 9. 

566  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 5; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; 
Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 16; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 35. 
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Hâkim pay sahibinin, gerekli olan orana nasıl ulaştığının da bir önemi yoktur. 

Payların herhangi bir yöntemle (borsada alım, borsa dışında yapılan tahsisli satışlar 

kapsamında alım, pay alım teklifi neticesinde alım vs.) üçüncü kişilerden iktisap edilmesi 

yoluyla bu orana ulaşılabileceği gibi, rüçhan hakkının geçerli olarak 

sınırlandırıldığı/kaldırıldığı567 bir sermaye artırımı kararı ve bunu takiben elde edilen 

paylar yoluyla da gerekli orana ulaşılabilir568.   

 Hâkim pay sahibinin, sermayenin %95’ini temsil eden payları elinde 

bulundurması yeterli olup, oy haklarının da %95’ine sahip olması hâkim görüş uyarınca 

gerekli değildir569. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde, oy hakkından yoksun olan payların 

da hâkimiyet oranına ulaşılıp ulaşılmadığının tespitinde hesaba katılması gerekmektedir. 

Bunun dışında, sahip olunan paylar üzerinde sınırlı bir aynî hakkın bulunması hâlinde bu 

durumun hesaplamaya ne şekilde etki edeceği; bu paylara dolaylı hâkimiyet ilişkisi 

sebebiyle sahip olunması hâlinde hesaplamanın nasıl yapılması gerektiği; gerekli 

hâkimiyet oranına ulaşmak için oy sözleşmeleri gibi araçların kullanılıp 

kullanılamayacağı ya da paylara sahip olunması gereken asgarî bir sürenin varlığının 

gerekli olup olmadığı gibi oy hakkının hesaplanmasına ilişkin pek çok tartışmalı husus 

bulunmaktadır. Türk hukukunda yapılacak olan tartışmalarla paralellik arz ettiğinden, bu 

tartışmalara, tekrardan kaçınmak maksadıyla aşağıda Türk hukukunda çıkarma hakkının 

kullanılmasına ilişkin şartları incelerken yer vereceğiz570.  

 c) Alman hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını kullanmak istediğine 

yönelik talebini yönetim kuruluna bildirmesini takiben, yönetim kurulu genel kurulu 

toplantıya çağırmaktadır. Payların hâkim pay sahibine geçişi, genel kurulun bu yönde 

alacağı bir karar ve bu kararın ticaret siciline tescili ile söz konusu olmaktadır (AktG § 

327a/1 ve 327e/3).  

                                                
567  Pek tabii, salt çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan orana ulaşmak gayesiyle rüçhan 

hakkının sınırlandırılmış ya da kaldırılmış olması, kısıtlama için gerekli olan “haklı sebep” şartını 
sağlamayacaktır. Bu hususta bkz. Rühland, s. 190 vd. 

568  Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 10; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 16. 
569  Belirtmek gerekir ki Alman öğretisinde hâkim görüş, sadece sermaye çoğunluğunun hesaba 

katılması gerektiğini kabul ederken; azınlıkta kalan bir görüş, oy haklarının da dikkate alınması 
gerektiğini ifade etmektedir. Hâkim görüş için bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 
18; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 17; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 6. 
Oy haklarının da dikkate alınması gerektiğini savunan azınlık görüş için bkz. Koppensteiner, Kölner 
Kommentar AktG, § 327a Rn. 12. 

570  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2-3. 
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Payların hâkim pay sahibine geçmesi için alınması gereken genel kurul kararının 

gerekliliği üzerine, Alman öğretisinde farklı yönde görüşler serdedilmiştir571. Bir görüş, 

hâkim pay sahibinin sahip olduğu sermaye oranının, herhangi bir genel kurul kararının 

alınması için yeterli olacağından ve genel kurul kararının kötü niyetli iptal davalarına 

konu olabileceğinden bahisle, söz konusu kararın alınmasını gereksiz ve/veya sakıncalı 

bulmaktadır572. Bu görüş çerçevesinde, kanunda aranan genel kurul kararı gereksiz bir 

formaliteden ibarettir. Diğer görüş ise esas olarak, genel kurul aşamasının, pay 

sahiplerinin bilgi alma haklarının kullandırılması bakımından önemli olduğu ve 

çıkarmanın, şirketin korporatif olarak alacağı bir kararla gerçekleştirilecek olmasının 

çıkarılan pay sahibini daha fazla koruyacağı noktalarından hareket etmektedir573. Bu 

görüş çerçevesinde, genel kurul kararının içerik denetimine tâbi olması, pay sahipleri için 

bir güvence teşkil etmekte olup; bu karar aleyhine açılan bir iptal davasının kötüniyetle 

açılıp açılmadığı sorunu, bu meseleye özgü olmayan genel bir sorun niteliğindedir. Salt 

bu tehlikenin varlığı, genel kurul kararının olması gereken hukuk bakımından aranmaması 

gerektiğine gerekçe olarak gösterilmemelidir.  

Payların hâkim pay sahibine geçişi için alınacak olan kararın nisabı konusunda 

AktG § 327a-f hükümleri sessiz kalmaktadır. Özel bir karar nisabı düzenlenmediği için 

söz konusu nisabın, AktG § 133/1 gereğince toplantıda kullanılan oyların salt çoğunluğu 

olması gerektiği hâkim görüş olarak kabul edilmektedir574. Böylece her ne kadar genel 

kurul, sermayenin %95’ini temsil eden paylara sahip olan hâkim pay sahibinin talebi 

doğrultusunda toplanıyor olsa da kararın alınmasında salt çoğunluk yeterli olmaktadır. 

Böylece, hâkim pay sahibinin sahip olduğu oy haklarının oranının, sermaye oranının 

altında kaldığı durumlarda da çıkarma hakkı kullanılabilecektir575.  

 d) AktG § 327b hükmünün ilk fıkrası uyarınca, çıkarılan pay sahibine ödenmesi 

gereken nakdî ayrılma akçesinin hâkim pay sahibi tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

                                                
571  Bu görüşlerin bir özeti için bkz. Fuchs, s. 133 vd.; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 64; 

Rühland, s. 205 vd. 
572  Bkz. özellikle Vetter, DB 2001, s. 744 vd.; Vetter, ZIP 2000, s. 1820-1821. Çıkarma hakkının hâkim 

pay sahibinin menfaatine hizmet ettiğinden yola çıkarak, meseleyi daha ziyade hâkim pay sahibi ile 
yönetim kurulu arasındaki bağlılık ilişkisine dayandırarak açıklamaya çalışan ve bu anlamda genel 
kurul kararını sakıncalı gören bir görüş için bkz. Habersack, ZIP 2001, s. 1237. 

573  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 65; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a 
Rn. 13; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 18. Genel kurul aşamasının gerekliliği 
üzerine ayrıntılı bir incelemeye yer veren bir çalışma için ayrıca bkz. Fuchs, s. 137 vd. 

574  Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 24; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 15; 
Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 67; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a 
Rn. 23; Fuchs, s. 142. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu hukuk sisteminde toplantı nisabı 
öngörülmemiştir. 

575  Bkz. Fuchs, s. 143. 
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Belirlenen ayrılma akçesinin çıkarmaya ilişkin genel kurul kararının alındığı andaki şirket 

değerine göre hesaplanması gerekmektedir. Aynı hüküm gereğince, bu hesabın 

yapılabilmesi için yönetim kurulu, gerekli olan tüm bilgileri hâkim pay sahibiyle 

paylaşmak zorundadır. Hükmün ikinci fıkrasında ödenecek olan ayrılma akçesinin faiz 

ile nemalandırılmasına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. AktG § 327b’nin son fıkrasında 

ise azınlık pay sahibinin hak ettiği ayrılma akçesinin teminat altına alınmasına ilişkin bir 

hüküm bulunmaktadır. Anılan hüküm gereğince hâkim pay sahibi, payların kendisine 

geçişinin, diğer bir deyişle çıkarma kararının oylanacağı genel kurul toplantısından önce, 

ayrılma akçesinin genel kurul kararının tescilini takiben derhal azınlık pay sahiplerine 

ödeneceğine ilişkin bir banka garantisini yönetim kuruluna sunmak zorundadır.     

Ayrılma akçesinin miktarının hâkim pay sahibince belirlenecek olmasının 

sakıncalarını bertaraf etmek amacıyla birtakım düzenlemelere yer verilmiştir. Her şeyden 

önce, çıkarmanın oylanacağı genel kurul toplantısının gündeminde hâkim pay sahibince 

belirlenmiş olan ayrılma akçesinin miktarına yer verileceği öngörülmüştür (AktG § 

327c/1/2). Bu miktarın daha sonradan azınlık pay sahiplerinin zararına olacak şekilde 

azaltılamayacağı ancak artırılabileceği kabul edilmektedir576. Ancak çıkarmaya ilişkin 

süreç hâkim pay sahibince başlatılmış ve ayrılma akçesi hâkim pay sahibince belirlenmiş 

olsa da bu pay sahibinin genel kurul toplantısında çıkarma için olumlu yönde oy kullanma 

zorunluluğu bulunmadığından, teklifini geri çekme hakkı pratik olarak bulunmaktadır. 

Böylece teklif edilen bedelin süreç içerisinde değişen piyasa koşullarında fazla olduğunu 

düşünen bir hâkim pay sahibi, her ne kadar genel kurulda ayrılma akçesinin miktarının 

indirilmesini isteme hakkına sahip olmasa da çıkarmayı onaylamamak suretiyle 

teklifinden cayabilmektedir.  

Başka bir düzenleme, hâkim pay sahibinin genel kurula sunacağı yazılı rapora 

ilişkindir (AktG § 327c/2). Bu rapor, çıkarmanın şartlarının ne şekilde yerine getirilmiş 

olduğunu ve nakdî ayrılma akçesinin uygunluğunu açıklamaya yöneliktir. Böylece, 

çıkarılan pay sahiplerinin çıkarma şartlarını ve ayrılma akçesini denetleyebilmeleri 

sağlanmaktadır.   

 Son olarak ayrılma akçesinin uygun ve âdil olup olmadığının kontrolünü 

sağlamaya yönelik iki önemli düzenlemeden söz etmek gerekir. Bunlardan ilki, nakdî 

ayrılma akçesinin uygunluğunun mahkemenin belirleyeceği bir ya da daha fazla bağımsız 

denetçi tarafından denetlenmesine yönelik hükümdür (AktG § 327c/2/c.2). Denetçiler, 

hâkim pay sahibince hazırlanan yazılı raporda yer verilen çıkarma akçesinin âdil olup 

                                                
576  Emmerich/Habersack, § 327b Rn. 4; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327b Rn. 5. 
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olmadığı hususunda rapor hazırlayacaklardır. Bu kapsamda hazırlanacak olan raporun, 

farklı değerleme metodlarını göz önünde bulundurarak, somut olayda hâkim pay 

sahibince uygulanmış olan değerleme metodunun ve buna göre belirlenmiş olan ayrılma 

akçesinin uygun olup olmadığını ortaya koyması gerekmektedir. Böylece hem azınlık pay 

sahipleri korunmakta hem de ayrılma akçesinin âdil olmadığına ilişkin olarak yapılacak 

sonraki itirazların sayıca azaltılması amaçlanmaktadır577. Diğer düzenleme ise ayrılma 

akçesinin âdil olup olmadığına ilişkin özel bir yargısal denetim yoludur. Alman 

hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, ilhak, hâkimiyet ve kâr aktarım 

sözleşmeleri gibi azınlık ya da topluluk dışında kalan pay sahipleri için ayrılma akçesinin 

öngörüldüğü müesseselerde, şirket ve pay değerlemesine ilişkin konular hakkındaki 

itirazları düzenleyen özel bir kanun (Spruchverfahrensgesetz – SpruchG) bulunmaktadır. 

Böylece payların hâkim pay sahibine geçişine ilişkin genel kurul kararının, hâkim pay 

sahibince takdir edilen ayrılma akçesinin âdil olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi 

tehlikesinin de önüne geçilmiş olmaktadır (bkz. AktG 327f/1).  

b. Alenî Pay Alım Teklifini Takiben Kullanılan Squeeze-out 

Alenî pay alım tekliflerine ilişkin 2004/25/EC sayılı Direktif henüz kabul 

edilmemişken; Fransa, İngiltere (Brexit öncesi) ve İtalya gibi Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerde squeeze-out, alenî pay alım teklifleri ile bağlantılı olarak düzenlenmekteydi. 

Almanya’da ise o dönemlerde şirket ele geçirmelerine ilişkin özel bir kanun kabul 

edilmemişti. Şirket ele geçirmelerine ilişkin özel bir kanuna ihtiyaç bulunmadığı fikri, 

alacaklıların ve topluluk dışı pay sahiplerinin konzern hukukuna ilişkin hükümler 

çerçevesinde yeterince korundukları düşüncesiyle, Alman hukukçuları tarafından uzun 

yıllar desteklenmişti. Bu düşüncenin bir süre sonra etkisini kaybetmesi ile birlikte, diğer 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya’da da şirket ele geçirmelerine ilişkin ayrı bir 

kanun olan Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG), 2001 yılında kabul 

edilmiştir. Bu noktada, ilk squeeze-out düzenlemesine WpÜG’de yer verildiği akla 

gelebilir. Ancak durum sanıldığı gibi olmamıştır. WpÜG’ü bir bütün olarak düzenleyen 

ve yürürlüğe sokan (torba) Kanun578, aynı zamanda AktG’de de birtakım değişiklikler 

yapmıştır. Anılan Kanun ile squeeze-out ilk kez Alman hukukuna girmiş; ancak 

beklenilenin aksine WpÜG’de değil, AktG içerisinde pay alım tekliflerinden bağımsız 

                                                
577  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327c Rn. 17. 
578  Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von 

Unternehmensübernahmen. Bkz. yukarıda dn. 545 ve ilgili metin. 
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olarak düzenlenmiştir. Almanya’nın bir yandan şirket ele geçirme (takeover) hukukunu 

ayrı olarak düzenlememekteki ısrarını sona erdirip WpÜG’ü kabul etmesi, diğer yandan 

squeeze-out’a bu Kanun içerisinde değil de AktG hükümlerine ekleme yapmak suretiyle 

yer vermesi ilginç bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrıntı, Alman kanun 

koyucunun, Kanun’un gerekçesinde squeeze-out’un kabulü ile WpÜG’de düzenlenen 

çağrıda bulunma yükümlülüğü arasında bir bağlantı olduğuna dikkat çekmesi ile, daha da 

ilgi çekici hâle gelmektedir579. Zira Kanun’un gerekçesinde, belirli bir pay oranına ulaşan 

pay sahiplerinin diğer pay sahiplerinin paylarını almak üzere çağrıda bulunmaları 

zorunluluğu karşısında, bu yükümlülüğü dengelemek üzere anılan pay sahibiplerine 

squeeze-out hakkının da tanınması gerektiği hususuna vurgu yapılmıştır. Hâlbuki 

yukarıdaki başlıkta da ifade ettiğimiz üzere, AktG’de öngörülen düzenleme gereğince 

squeeze-out hakkının kullanılmasından önce pay alım teklifinde bulunulmasına gerek 

yoktur. Dolayısıyla gerekçede yer alan bu açıklamaların AktG’de öngörülen çıkarma 

düzenlemesi ile uyum içinde olmadığı söylenebilir.    

İlk squeeze-out düzenlemesine hangi sebeple WpÜG’de yer verilmediği tartışması 

bir yana, 2004 yılında 2004/25/EC sayılı Direktif’in yürürlüğe girmesiyle birlikte, üye 

devletler Direktif’in 15. maddesinde düzenlenen, başarılı bir alenî pay alım teklifi 

sonrasında kullanılabilen squeeze-out hakkını düzenlemekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu 

gelişmeyi takiben Alman kanun koyucu, AktG’deki squeeze-out düzenlemesinde 

değişiklik yapmak yerine, ikinci bir squeeze-out düzenlemesine, 2006 senesinde WpÜG’e 

eklemiş olduğu §§ 39a – 39b maddeleri ile yer vermiştir580. Bu iki türü birbirinden ayırt 

etmek amacıyla doktrinde ilk türe “aktienrechtlicher Squeeze-out”, ikincisine ise 

“übernahmerechtlicher Squeeze-out” denilmektedir.   

Yukarıdaki başlıkta yapmış olduğumuz türden bir incelemeye burada da yer 

vereceğiz.  

a) Her şeyden önce, WpÜG §§ 39a – 39b maddeleri arasında düzenlenen squeeze-

out hakkı, sadece teşkilatlanmış bir piyasada faaliyet gösteren, diğer bir deyişle payları 

ya da (pay benzeri) diğer menkul kıymetleri581 borsaya kote edilmiş olan bir hedef 

şirkette582 kullanılabilmektedir (WpÜG § 1/1). Bu sebeple, Kanun kapsamına girmeyen 

                                                
579  BT-Drucksache 14/7034, s. 32. 
580  WpÜG’de yapılan değişiklik, 2004/25/EC Direktifi’ni iç hukuka aktarmak amacıyla yapılmıştır. 

Bkz. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21.4.2004 betreffend Übernahmeangebote. 

581  Kanun kapsamında menkul kıymet tanımı için bkz. WpÜG § 2/2. 
582  Alenî pay alım teklifinin yapıldığı ve sonrasında çıkarma hakkının kullanılabileceği şirket, hedef 

şirket (Zielgesellschaft) olarak adlandırılıp, bu şirket ancak bir anonim şirket veya paylı komandit 
şirket yahut Avrupa Birliği’ne üye devletlerin birinde mukim bulunan bir şirket olabilmektedir 
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halka kapalı şirketlerde, söz konusu hükümlerin uygulanma kabiliyeti yoktur. Payları 

borsaya kote edilmiş olan şirketlerde ise azınlık pay sahiplerinin çıkarılmaları gerek 

AktG’de gerekse WpÜG’de düzenlenen squeeze-out türlerinden biri kullanılarak 

sağlanabilir. Dolayısıyla, WpÜG kapsamında yapılan ihtiyarî ya da zorunlu bir çağrı 

sonucunda hedef şirketin oy hakkı veren ve sermayenin %95’ini temsil eden paylarını 

elinde bulunduran teklif sahibi, WpÜG’de düzenlenen squeeze-out hakkı ile AktG’de 

düzenlenen squeeze-out hakkı arasında seçim yapmakta serbest bırakılmıştır583. Şu hâlde, 

AktG’de düzenlenen çıkarma hakkından ilk farklılık, hedef şirketin, menkul kıymetleri 

borsaya kote edilmiş bir şirket olması gerekliliği bakımından ortaya çıkmaktadır.  

Hedef şirketin paylarının borsaya kote edilmiş olması bir yana, çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gerekli olan diğer ön şart, hakkın kullanılması öncesinde gönüllü 

(ihtiyarî) ya da zorunlu bir pay alım teklifinde bulunulmuş olmasıdır. Bu şart, çıkarma 

hakkını kullanmak için gerekli olan sermaye oranına yalnızca pay alım teklifi ile 

ulaşılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Payların borsada alım ya da borsa dışında 

tahsisli satış yöntemiyle toplanması da mümkündür584. Ancak her durumda çıkarma 

hakkını kullanabilmek için gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifinde bulunulması 

gerekmektedir585. Burada WpÜG kapsamında “teklif”ten ne anlaşılması gerektiği 

hususunda bir parantez açmak gerekir. WpÜG, gönüllü pay alım teklifini iki şekilde 

düzenlemektedir. Gönüllü tekliflerin bir kısmı kontrolün ele geçirilmesi amacıyla 

yapılmaktadır (bkz. WpÜG §§ 29 vd. - Übernahmeangebote). Diğer bir teklif türünde ise 

kontrolün ele geçirilmesi amacı bulunmamaktadır (bkz. WpÜG §§ 10 vd. – öğretideki 

anılışıyla einfache Erwerbsangebote586). Farklı bir usul öngörülen bu ikinci gönüllü teklif 

türünde, ya şeklî kontrol eşiğinin altında bir oranda pay alımı için teklif yapılmakta yahut 

hâlihazırda kontrolü elde etmiş bir kişinin pay alım teklifi söz konusu olmaktadır. Üstelik 

kontrolü elde etme amacı bulunmadığı için, teklifin diğer tüm pay sahiplerine 

yöneltilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle bu tür teklif kısmî olarak 

                                                
(WpÜG § 2/3). Bu sonuncusunun da de her halükârda borsaya kote edilmiş bir şirket olması 
gerekmektedir. Wackerbarth, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 2, Rn. 12. 

583  Kanunun gerekçesinden bu imkânın sunulduğu anlaşılmaktadır. BT-Drucksache 16/1003, s. 22. Bu 
hususta ayrıca bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, vor §§ 327a-f Rn. 31. Ancak belirtmek gerekir 
ki bir kere WpÜG kapsamında çıkarma hakkının kullanılması için başvuruda bulunulmuşsa, artık 
başvuru anından mahkemenin karar vermesine kadarki süreçte AktG §§ 327a – 327f hükümleri 
uygulama alanı bulmayacaktır. Dolayısıyla WpÜG kapsamında işleyen çıkarma prosedürü 
sonuçlanana kadar, AktG’de düzenlenen çıkarma hakkı kullanılamayacaktır (bkz. WpÜG § 39a/6). 

584  Seibt/Heiser, Regierungsentwurf, s. 318; Paefgen, s. 766; Theiselmann, s. 222. 
585  Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, § 39a Rn. 32. 
586  Ayrıntılı bilgi için bkz. Möslein, Großkommentar HGB, Bankvertragsrecht, Sechster Abschnitt, Rn. 

920 vd. 
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da yapılabilmektedir (bkz. WpÜG § 19). Alman hukukunda WpÜG, gönüllü pay alım 

tekliflerini bu şekilde ikiye ayırırken; Türk hukukunda alenî pay alım teklifi ya da gönüllü 

pay alım teklifi denildiğinde, kontrolün ele geçirilmesi amacıyla yapılan teklif 

anlaşılmaktadır.  

Gönüllü alım tekliflerine verilen geniş anlamla bağlantılı olarak Alman 

hukukunda yapılan bir tartışma, kontrolün elde edilmesi amacına yönelmemiş tekliflerin 

yapılmasının, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için yeterli olup olmayacağına ilişkindir. 

Kanun’un gerekçesi, mevcut kontrol sahibinin kontrolünü güçlendirmek için yapmış 

olduğu gönüllü alım tekliflerini (Aufstockungsangebote), çıkarma hakkının kullanılması 

bakımından yeterli görmemektedir587. Öğretideki hâkim görüş de bu yöndedir588. Buna 

göre, WpÜG § 39a’nın lafzının yalnızca kontrolün ele geçirilmesine yönelik gönüllü pay 

alım teklifleri ve zorunlu pay alım tekliflerinden söz etmesi karşısında, mevcut kontrol 

sahiplerinin kontrolün ele geçirilmesine yönelik olmayan alım tekliflerinde bulunması 

hükmün kapsamında değerlendirilmeyecektir. Örneğin, hâlihazırda sermayenin %70’ini 

temsil eden paylara sahip olmak suretiyle kontrolü elinde bulunduran bir pay sahibinin, 

mevcut konumunu güçlendirmek amacıyla sermayenin %30’unu elinde bulunduran diğer 

pay sahiplerine gönüllü bir teklifte bulunmasının, bu teklifin kontrolü ele geçirmek 

amacıyla yapılan bir teklif olmaması sebebiyle, WpÜG § 39a kapsamında çıkarma 

hakkını kullanabilmek için yeterli olmayacağı ileri sürülmektedir589. Pek tabii WpÜG § 

39a’nın öngörmüş olduğu bu sınırlandırma öğretide eleştirilmektedir590. Hatta WpÜG’ün 

kanunlaşmasına etken olan 2004/25/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi her ne kadar 

                                                
587  Bkz. BT-Drucksache 16/1003, s. 21. 
588  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 39a Rn. 18; Hasselbach, Kölner Kommentar 

WpÜG, § 39a Rn. 33; Merkner/Sustmann, Baums/Thoma WpÜG, § 39a Rn. 12; Seibt/Heiser, 
Reform des deutschen Übernahmerechts, s. 241-242; Paefgen, s. 765; Süßmann, 
Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 39a Rn. 14. Ancak bu son eserin Angerer’in kaleme aldığı 
başka bir kısmında, mevcut kontrol sahibinin konumunu güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu 
gönüllü alım tekliflerinin çıkarma hakkının kullanılması için yeterli olacağı ifade edilmektedir. Bkz. 
Angerer, Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 1 Rn. 14. 

589  Seibt/Heiser, Reform des deutschen Übernahmerechts, s. 242. Aksi yönde bkz. Angerer, 
Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 1 Rn. 14. 

590  Seibt/Heiser, Regierungsentwurf, s. 318. Ancak yazarlar, daha önce kaleme almış oldukları bir başka 
makalelerinde, squeeze-out’un zorunlu pay alım tekliflerini dengeleyici rolüne dikkat çekerek, 
kontrolün elde edilmesinin amaçlanmadığı gönüllü tekliflerde çıkarma hakkına gerek olmadığı 
fikrini ileri sürmüşlerdir. Karş. Seibt/Heiser, Reform des deutschen Übernahmerechts, s. 242. Ayrıca 
bkz. Hopt/Mülbert/Kumpan, s. 116. Anılan bu son yazarlar, WpÜG § 39a’ya ilişkin olarak yapmış 
oldukları düzenleme önerisinde tüm alım tekliflerini kapsama dâhil etmişlerdir (“Hält der Bieter im 
Anschluss an ein an alle Wertpapierinhaber der Zielgesellschaft gerichtetes und sämtliche 
Wertpapiere betreffendes Angebot Wertpapiere, …”). Hükmün tüm pay alım teklifleri bakımından 
uygulanmasında olası sakıncalar ve çözümler için bkz. Kießling, s. 21 vd. Bu son yazar da hükmün, 
diğer pay alım tekliflerini kapsamıyor olmasını eleştirmektedir. Son olarak, diğer eleştiriler için bkz. 
Handelsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins: Stellungnahme zum Diskussionsentwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der Übernahmerichtlinie, NZG 2006, s. 182; Ott, s. 388. 



 
 

 
   

212 
  

 

“kontrol devrini” konu alan gönüllü ve zorunlu pay alım tekliflerini konu alsa da (bkz. 

Direktif md. 2/1/a), bu Direktif’in yalnızca asgarî standartları belirlediği; dolayısıyla üye 

devletlerin çıkarma hakkını, kontrol devrini konu almayan diğer tekliflerle bağlantılı 

olarak düzenlemesinin Direktif’e aykırılık oluşturmayacağı ifade edilmektedir591.  

b) Yukarıda AktG’de düzenlenen squeeze-out’a ilişkin olarak hâkim pay sahibinin 

sermayenin %95’ini temsil eden paylara sahip olması gerektiğini ve bu payların oy 

hakkını haiz olmasının gerekli olmadığını ifade etmiştik. WpÜG ise AktG 

düzenlemesinden biraz daha farklı bir düzenleme öngörmektedir. WpÜG § 39a/1, 

AktG’de olduğu gibi hâkim pay sahibinin, sermayenin belirli bir oranını temsil eden paya 

sahip olmasını aramaktadır. Ancak WpÜG § 39a/1’de payların oy hakkı verip 

vermemesine göre bir ayrıma gidilmiştir. Buna göre, oy hakkı veren ve sermayenin 

%95’ini592 temsil eden paylara sahip olan hâkim pay sahibi, (yine oy hakkı veren ve) 

sermayenin %5’ini temsil eden paylara sahip olan azınlığı şirketten çıkararak, bunların 

paylarının mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep edebilir. Ancak burada önemle 

belirtmek gerekir ki AktG düzenlemesinde olduğu gibi, WpÜG’de de hâkim pay 

sahibinin şirketteki “oy hakları”nın belirli bir çoğunluğuna ulaşması şartı aranmamıştır. 

Burada önemli olan, oy hakkı veren (payların oluşturduğu) sermayenin (stimmberechtigte 

Grundkapital) %95’ine sahip olmaktır. Bu yüzden oy hakkından yoksun payların 

oluşturduğu sermaye oranı burada dikkate alınmaz593. Bunun dışında, paylardan doğan oy 

haklarının kullanılabilir olup olmadıkları da önem teşkil etmez594. Çıkarma hakkının 

                                                
591  Kießling, s. 22. Ayrıca bkz. 2004/25/EC sayılı Direktif’in dîbâcesinin 24. paragrafı. 
592  Belirtmek gerekir ki 2004/25/EC sayılı Direktif söz konusu oranı %90 olarak belirlemekle birlikte, 

oranın %95’e çıkarılmasına izin vermektedir. WpÜG’de belirlenmiş olan %95’lik oran, bu anlamda 
Direktif’in 15. maddesine aykırı değildir. 

593  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 39a Rn. 21; Ott, s. 386. Bu son yazar, AktG § 
327a’da düzenlenen squeeze-out bakımından oy hakkından yoksun payların oluşturduğu sermaye 
oranının hesaplamaya dâhil edilmesi gerektiğinden söz etmektedir. Gerçekten de anılan hükümde -
WpÜG § 39a’dan farklı olarak- yalnızca “Grundkapital” ifadesine yer verilmiştir. 

594  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 39a Rn. 21; Süßmann, 
Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 39a Rn. 8. 

 Türk hukukunda bazı yazarlar, WpÜG § 39a/1’i yorumlarken, hâkim pay sahibinin “oy 
haklarının” %95’ine sahip olması gerektiği ifade etmektedirler. Bkz. Tütüncü, s. 88. Bazı yazarlar 
ise hükümde hem “oy hakkı veren sermaye payına” hem de “oy hakkına” sahip olunmasının 
arandığını ileri sürmektedirler. Bkz. Karababa, s. 111. Bu aktarımlar isabetli değildir. Zira WpÜG 
§ 39a/1’de aranan şart, “oy hakkı veren (payların oluşturduğu) sermayeye” (stimmberechtigte 
Grundkapital) sahip olmaktır. 2004/25/EC sayılı Direktif’in 15. maddesinde hem oy hakkı veren 
sermayenin hem de oy haklarının %90’ına sahip olmak şartı aranmışsa da (90 % of the capital 
carrying voting rights and 90 % of the voting rights) WpÜG § 39a/1’de sadece oy hakkı veren 
sermayeye sahip olma şartı aranmıştır. Dolayısıyla WpÜG’de “oy haklarının” %95’ine sahip olmak 
gibi bir şart öngörülmemiştir. Bkz. Kießling, s. 42. Direktif hükmünün WpÜG’e tam olarak 
yansıtılmamış olmasının eleştirisi için ayrıca bkz. Handelsrechtsausschuss des Deutschen 
Anwaltvereins: Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Übernahmerichtlinie, NZG 2006, s. 179. Ancak belirtmek gerekir ki Alman hukukunda anonim 
şirkette bir payın birden fazla oy hakkı vermesine izin verilmemektedir (AktG § 12/2). Burada 
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kullanılması için kriter, oy hakkı veren sermayenin belirli bir oranına sahip olmaktır; 

ancak oy hakkının donmuş olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır595.  

Öte yandan hâkim pay sahibinin, oy hakkı vermeyen payların sahiplerinin de 

şirketten çıkarılmasını ve bu payların mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep 

edebilmesi için, oy hakkı veren sermayenin yanı sıra toplam sermayenin %95’ini temsil 

eden paylara sahip olması gerekmektedir (WpÜG § 39a/1/c.2)596. Dolayısıyla burada artık 

yalnızca oy hakkı veren pay grubunun oluşturduğu sermayenin %95’ine sahip olmak 

yeterli olmamakta, tüm payların oluşturduğu sermayenin %95’ine sahip olunması gerekli 

olmaktadır. Hükmün gerekçesinde düzenlemenin kaynağının, 2004/25/EC sayılı 

Takeover Direktifi md. 15/3/c.2 olduğu ifade edilmektedir597. Direktif’in bu hükmü üye 

devletlere iç hukuklarında, farklı gruplarda pay ihraç eden şirketlerde çıkarmanın 

yalnızca o pay grubunda yapılabilmesine izin veren düzenlemelere yer vermelerine imkân 

tanımaktadır. Böylece birden fazla pay grubunun olduğu bir hedef şirkette, squeeze-

out’un yalnızca bir pay grubunu hedef alarak yapılması mümkün hâle gelmektedir. Ancak 

belirtmek gerekir ki WpÜG’deki düzenlemenin kaynağının ilgili Direktif hükmü olduğu 

ileri sürülmekte ise de WpÜG § 39a/1/c.2, oy hakkı vermeyen payların tek başına çıkarma 

işlemine tâbi tutulmasına izin veren bir lafza sahip değildir598. Diğer bir deyişle, oy hakkı 

vermeyen payların çıkarmaya tâbi tutulması, ancak oy hakkı veren paylarla birlikte söz 

                                                
kastedilen, aynı itibarî değerdeki payların farklı oy veremeyeceğidir. Diğer bir deyişle, oyda imtiyaz 
yasaklanmıştır. Ayrıca halka kapalı şirketlerde birden fazla paya sahip olan pay sahiplerinin payları 
için oy hakkı sınırlaması getirilebilmesine ilişkin kural (AktG § 134/1), halka açık şirketlerde 
uygulama alanı bulmamaktadır. Bu iki kural bağlamında düşünüldüğünde, halka açık bir anonim 
şirkette bir payın bir oy hakkı vereceği ve “oy hakkı veren (payların oluşturduğu) sermaye” 
(stimmberechtigte Grundkapital) kavramının pratikte büyük bir farklılık yaratmayacağı 
söylenebilir. Bu hususta bkz. Kießling, s. 42; Austmann/Mennicke, s. 848. 

 Bkz. ve karş. Avusturya GesAusG § 7/2. Avusturya hukukunda pay alım teklifini takiben 
kullanılabilen çıkarma hakkının şartları arasında hem “oy hakkı veren (payların oluşturduğu) 
sermaye”nin (stimmberechtigte Grundkapital) hem de oy haklarının (Stimmrechte) %90’ına sahip 
olmak sayılmıştır. 

595  Öğretide oy hakkı donmuş olan payların çıkarma hakkının kullanılmasında hesaba katılmaması 
gerektiği yönünde görüşler bulunsa da (ör. bkz. Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG § 39a Rn. 
38) hâkim görüş, oy haklarının donmuş olmasının hesaplamada bir öneminin bulunmadığı 
yönündedir. Frankfurt İstinaf Mahmekemesi de bir kararında bu ikinci görüşü benimsemiştir. Bkz. 
OLG Frankfurt, 28.01.2014 - WpÜG 3/13. 

596  “…Gehören dem Bieter zugleich Aktien in Höhe von 95 Prozent des Grundkapitals der 
Zielgesellschaft, sind ihm auf Antrag auch die übrigen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu 
übertragen…” Ayrıca hükümde geçen “zugleich” (birlikte, aynı zamanda) ve “auch” (-de/da, dahi) 
kelimeleri sebebiyle, oy hakkı vermeyen paylar için tek başına çıkarma hakkının kullanılamayacağı; 
bunların ancak oy hakkı veren sermayeyi temsil eden paylar ile birlikte çıkarma işlemine tâbi 
tutulabileceği öğretide hâkim görüş olarak kabul edilmektedir. Bkz. Grunewald, Münchener 
Kommentar AktG, WpÜG § 39a Rn. 24; Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, § 39a Rn. 42; 
Merkner/Sustmann, Baums/Thoma WpÜG, § 39a Rn. 21; Ott, s. 386. Aksi yönde görüş için bkz. 
Paefgen, s. 770. 

597  Bkz. BT-Drucksache 16/1003, s. 21. 
598  Bkz. yukarıda dn. 596. 
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konusu olabilecektir. Hâlbuki Direktif’in 15. maddesi, her pay grubunda bağımsız olarak 

kullanılabilir bir squeeze-out’a izin vermektedir. Öte yandan 2004/25/EC sayılı Takeover 

Direktifi, yalnızca oy hakkı veren menkul kıymetleri konu almaktadır (bkz. md. 2/1/e). 

WpÜG § 39a/1/c.2’de ise oy hakkı vermeyen payların squeeze-out’a konu olması 

düzenlenmektedir. Bu yönleriyle bakıldığında WpÜG’deki düzenleme, Direktif’in farklı 

pay gruplarında çıkarmaya izin veren hükmünü tam olarak karşılamamaktadır.   

c) AktG’de düzenlenen squeeze-out düzenlemesinden farklı olarak, WpÜG § 

39a’da çıkarmanın gerçekleşebilmesi bir genel kurul kararına bağlanmamıştır. Burada 

teklif sahibinin başvurusu üzerine mahkeme kararı ile gerçekleşen bir çıkarma söz 

konusudur. Çıkarmaya ilişkin başvurunun, teklifin kabul edilmesi için verilmiş olan 

sürenin bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir (WpÜG § 39a/4). 

Bu sürenin kaçırılması durumunda hâkim pay sahibi, AktG’de düzenlenen çıkarma 

hakkını kullanabilecektir.  

d) Son olarak ayrılma akçesinden söz etmek gerekir. AktG’de düzenlenen çıkarma 

hakkında olduğu gibi burada da çıkarılan pay sahibine âdil bir ayrılma akçesinin verilmesi 

gerekmektedir. Ancak ayrılma akçesinin türü ve tespit edilmesine ilişkin usul, AktG’in 

öngörmüş olduğu düzenlemeden oldukça farklıdır. Her şeyden önce ayrılma akçesinin 

cinsi, 2004/25/EC sayılılı Direktif’in üye devletlere getirmiş olduğu zorunluluk 

karşısında (bkz. md. 15/5), pay alım teklifinde teklif edilen karşılığın cinsiyle aynı 

olmalıdır. Bu durumda pay alım teklifinde aynî bir karşılık599 ya da nakdî bir bedel teklif 

edilmişse, ayrılma akçesi için de aynı belirleme yapılmalıdır. Örneğin, pay alım teklifi 

sürecinde başka bir şirketin payları teklif edilmiş ise ayrılma akçesi olarak da bu paylar 

teklif edilmelidir. Ancak Direktif üye devletlerin, çıkarılan pay sahiplerine, alternatif 

olarak nakdî bir bedelin sunabileceklerini de düzenlemiştir. Bu düzenlemeden yararlanan 

Almanya, nakdî ayrılma akçesinin alternatif olarak sunulmasının zorunlu olduğunu 

WpÜG § 39a/3’de düzenlemiştir. Dolayısıyla pay alım teklifi sürecinde pay sahiplerine 

bir başka şirketin payları teklif edilmiş olsa bile, bir sonraki aşama olan çıkarmada, 

çıkarılan pay sahiplerine bu payların yanında nakdî bir ayrılma akçesi de teklif 

edilmelidir.   

 WpÜG § 39a/3, 2004/25/EC sayılı Direktif’te öngörülen âdil bedel karinesine de 

yer vermektedir. Buna göre, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibince 

yapılan pay alım teklifi, teklifin muhatabı olan pay sahiplerinin %90’ı tarafından kabul 

                                                
599  WpÜG § 31/2’de pay sahiplerine teklif edilebilecek aynî karşılığın cinsi de sınırlandırılmıştır. Buna 

göre, pay sahiplerine aynî karşılık olarak yalnızca borsaya kote edilmiş olan bir şirketin payları teklif 
edilebilecektir. 
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edilmişse, bu teklifte sunulmuş olan karşılığın âdil olduğu kabul edilir. Teklifin pay 

sahiplerinin %90’ı tarafından kabul edilmemesi hâlinde ise teklif sahibinin, ayrılma 

akçesi için uygun bir bedel belirlemesi gerekmektedir. Hâkim pay sahibi, teklifte 

öngörülen bedelin aynısını teklif edebileceği gibi, yaptıracağı yeni değerleme neticesinde 

daha yüksek bir bedeli de ayrılma akçesi olarak belirleyebilir. Kural olarak, teklifte yer 

alan bedelin altında bir bedelin belirlenmesi mümkün değildir600.  Son olarak, AktG’de 

düzenlenen squeeze-out türünde uygulanan özel itiraz usulü601, WpÜG’de düzenlenen 

çıkarma hakkı bakımından uygulama alanı bulmamaktadır. Çıkarma usulüne sürat ve 

kolaylık getiren özel itiraz usulünün burada uygulama alanı bulmaması eleştirilebilir bir 

husustur. Ancak WpÜG § 39a’da âdil bedel karinesine yer verilmiş olması sebebiyle söz 

konusu itiraz usulüne gerek görülmemiş olması muhtemeldir. Sözü edilen karinenin 

aksinin ispat edilebilir olup olmadığı tartışmalıdır. Karinenin aksinin ispat edilebilir 

olduğunun kabulü hâlinde, ayrılma akçesinin âdil olup olmadığına ilişkin büyük sorunlar 

ortaya çıkabilecek ve bu durumda kolay bir itiraz usulüne gerek duyulabilecektir.   

c. Birleşme İşlemi İle Birlikte Kullanılabilen Squeeze-out   

Tezimizin ikinci bölümünde, 2017/1132/EU sayılı Direktif’in ve onun selefi olan 

mülga Birleşme Direktiflerinin602 üye devletlere, birleşme işlemiyle birlikte kullanılabilen 

squeeze-out hakkını düzenleme imkânını tanımış olduğunu ifade etmiştik. Direktif 

kapsamında kolaylaştırılmış birleşme usulüne yer vermek zorunda olan603 üye devletler, 

bu usulün bir gereği olarak iç hukuklarında ya ayrılma hakkına ya da squeeze-out’a ilişkin 

bir düzenlemeye yer vermek durumundadırlar. Direktif ile tanınan bu imkân 

doğrultusunda iç hukukunda düzenleme yapan ülkelerden birisi de Almanya’dır. Alman 

kanun koyucu, ayrılma hakkının çeşitli problemleri beraberinde getireceği gerekçesiyle 

Direktif’te üye devletlere sunulan “ayrılma hakkını” düzenleme seçeneği tercih 

etmemiş604, çıkarma hakkı düzenlemeye ilişkin ikinci seçeneği tercih etmiştir. Mülga 

78/855/EEC sayılı Birleşme Direktifi’nde 2009 yılında yapılan değişikliği takiben, 

Alman kanun koyucu 2011 yılında, şahıs ve sermaye şirketlerinin taraf olduğu yapısal 

                                                
600  Süßmann, Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 39a Rn. 8; Müller-Michaels, Hölters AktG, §§ 327a–

327f Anh. §§ 39a–39c WpÜG, WpÜG § 39a Rn. 12. 
601  Bir üst başlıkta “d” alt başlığı altında, SpruchG’e ilişkin olarak yapılan açıklamalara bakınız. 
602  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, D. 
603  Kolaylaştırılmış birleşme usulüne iç hukukta yer vermenin zorunlu olup olmadığı tartışmalı olmakla 

birlikte, görüşümüzün Direktif’in bu usulü zorunlu tuttuğu yönünde olduğunu yukarıda 
açıklanmıştık. Bkz. yukarıda dn. 436 ve ilgili metni. 

604  Bkz. BT-Drucksache 17/3122, s. 12. 
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değişiklik işlemlerini düzenleyen Umwandlungsgesetz (UmwG)’in grup içi birleşmelere 

(Konzernverschmelzungen) ilişkin 62. maddesine yeni bir 5. fıkra eklemiş ve yalnızca 

anonim şirketlerin taraf olduğu grup içi birleşmelerde uygulanmak üzere yeni bir squeeze-

out hakkı düzenlemiştir.  

Esasında Almanya’nın seçenekli olarak sunulan bu şartlardan ilkini, yani “pay 

sahiplerine ayrılma hakkı sunulması” şartını söz konusu değişiklikten önce de UmwG’in 

29. maddesi ile sağlayıp sağlamadığı konusu tartışmalıydı605. Zira bu hüküm, -Türk 

hukukundaki birleşme hükümlerinde düzenlenen ayrılma hakkından farklı olarak- 

ayrılma hakkının birleşme sözleşmesinde sunulmasını bazı hâllerde zorunlu tutmaktadır. 

Buna göre, farklı türler arasında gerçekleşen birleşmelerde (Mischverschmelzung) ya da 

borsa kotundan çıkma sonucunu doğuran, halka açık bir anonim şirketin halka kapalı bir 

anonim şirket tarafından devralındığı birleşmelerde pay sahiplerine ayrılma hakkı 

tanınması zorunludur606. Diğer bir deyişle, UmwG § 29 kapsamında gerçekleşen 

birleşmelerde pay sahiplerine ayrılma hakkı sunulması, Türk hukukunda olduğu gibi 

ihtiyarî değil, zorunludur607. Dolayısıyla, Direktif’in aramış olduğu şartlardan biri zaten 

UmwG’in 29. maddesi ile pay sahiplerine sunulmakta idi. Ancak bazı yazarlar, burada 

düzenlenen ayrılma hakkının birleşme sonrasında sunulması itibarıyla, Direktif’te aranan 

birleşmeden önce sunulması gereken ayrılma hakkından farklı olduğunu ileri sürerek, 

UmwG’in 29. maddesinin Direktif’te aranan bu şartı karşılamadığını ileri sürmüşlerdir608. 

Yapılan bu tartışmalar bir yana, Alman kanun koyucu üye devletlere Direktif’te tanınan 

seçim hakkını kullanarak, seçimini UmwG’in 62. maddesine squeeze-out’u eklemekten 

yana kullanmıştır.  

UmwG’de düzenlenen squeeze-out müessesesi için, birkaç farklılık dışında 

temelde AktG 327a – 327f hükümleri uygulanmaktadır. Buna ilişkin olaran UmwG § 

62/5’in son cümlesinde AktG hükümlerine atıf bulunmaktadır.  

a) Farklılıklardan söz edecek olursak, ilk farklılık, uygulama alanına ilişkindir. 

UmwG § 62, devralan anonim şirket ile devrolunan sermaye şirketleri arasındaki konzern 

içi birleşmeleri düzenleyen bir hükümdür. Ancak devralan şirketin türü, iki özel 

                                                
605  Bayer/Schmidt, s. 960. 
606  Delisting işlemi sonucunda menfaatleri etkilenen pay sahiplerine ayrılma hakkı sunulmuş olması 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Thomas, s. 248 vd.; Kalss, Semler/Stengel UmwG § 29, Rn. 6-6a. 
607  Bkz. Eggen/von Büren, s. 403. Yazarlar İsviçre FusG 8’de yer verilen ayrılma hakkının pay 

sahiplerine sunulmasının ihtiyarî olduğunu, Alman UmwG 29’da düzenlenen ayrılma hakkının pay 
sahiplerine sunulmasının ise bir zorunluluk olduğunu ifade etmektedirler. 

608  Freytag, s. 1617; Wagner, s. 1633.  UmwG’in gerekçesinde de Alman hukukunda Direktif’te aranan 
ayrılma hakkı şartını karşılayacak türde bir ayrılma hakkı düzenlenmediği ifade edilmektedir. Bkz. 
BT-Drucksache 17/3122, s. 12. 
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düzenleme ile genişletilmiştir.  UmwG § 78’deki atıf gereğince, anonim şirketler 

arasındaki birleşmelere ilişkin kısım hükümleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlere de uygulanacaktır. Bunun dışında, Avrupa Şirketi de (Societas Europaea) 

Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin Tüzüğü609 ile iç hukuktaki anonim şirket ile eş konumda 

tutulmaktadır. Şu hâlde, UmwG § 62 kapsamında devralan şirket, bu üç şirket türünden 

birisi olabilecektir. Aynı hükmün çıkarmaya ilişkin son fıkrasında da devralan şirketin 

türü bakımından bir farklılık yaratılmamıştır. Çıkarma hakkını, hâkim pay sahibi olarak 

sadece bu üç devralan şirket kullanabilecektir. AktG’de ise hâkim pay sahibinin kişiliğine 

ilişkin böyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Hâkim pay sahibinin gerçek ya da 

herhangi bir tüzel kişi olabilmesi mümkündür. Diğer yandan, UmwG § 62 uygulamasında 

devrolunan şirketin bir sermaye şirketi olması yeterlidir. Ancak anılan hükmün son 

fıkrasında, çıkarmanın gerçekleştirileceği devrolunan şirketin bir anonim şirket 

olabileceğinden söz edilmektedir. Dolayısıyla hükmün genel uygulama alanı ile 

çıkarmanın gerçekleştiği durumlardaki uygulamanı alanı farklılaştırılmıştır. Bununla 

birlikte, yukarıda sözünü ettiğimiz iki özel hüküm (UmwG § 78 ve AB Tüzüğü hükmü) 

burada da uygulama alanı bulacağından, devrolunan şirketin, sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirket ya da Avrupa Şirketi olması mümkündür. Burada sadece, 

sermaye şirketi olmasına rağmen limited şirkette çıkarma gerçekleştirilemeyecektir610.  

Bu bakımdan, hakkın kullanılacağı şirket bakımından düşünüldüğünde, AktG § 

327a’daki hüküm ile bir fark olmadığı görülmektedir. Zira AktG § 327a – f hükümlerinde 

düzenlenen çıkarma hakkı da limited şirketlerde kullanılamıyordu.      

b) Diğer bir farklılık, AktG § 327a – f hükümleri arasında düzenlenen çıkarma 

hakkında aranan %95’lik hâkimiyet oranının, burada %90 olarak belirlenmiş olmasıdır. 

Bu oranın, yukarıda sözünü etmiş olduğumuz 2017/1132/EU sayılı Direktif ve 

seleflerinde aranan kolaylaştırılmış birleşmenin uygulanabilmesi için gerekli olan oran 

ile uyumlu olarak belirlenmiş olduğu açıktır. Bunun dışında, hâkimiyet oranının 

hesaplanmasında, dolaylı hâkimiyet ilişkilerinden kaynaklanan pay sahipliklerinin 

dikkate alınmasında da önemli bir farklılık bulunmaktadır. UmwG § 62/1 gereğince 

konzern içi kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulanması için gerekli olan %90’lık 

hâkimiyet oranına ulaşılmasında, devralan şirketin devrolunan şirkette dolaylı olarak 

sahip olduğu paylar dikkate alınmamaktadır. Gerçekten de UmwG § 62/1 gereğince 

                                                
609  Bkz. Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European 

company (SE), md. 10. 
610  Bu hususlarda bkz. Widmann, s. 69 vd. 
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devralan şirket, devrolunan şirket paylarını elinde bulunduruyor611 ise kolaylaştırılmış 

birleşme uygulama alanı bulabilecektir. Her ne kadar birleşme işlemi ile birlikte 

kullanılabilen çıkarma hakkı için AktG § 327 a – f hükümlerine atıfta bulunulmuşsa da 

öğretide UmwG § 62’nin ilk fıkrasındaki hükmün, atfı düzenleyen son fıkra hükmüne 

göre özel hüküm teşkil ettiği, bu yüzden dolaylı hâkimiyet ilişkilerinin hesaplamada 

dikkate alınmayacağı ifade edilmektedir612. Ancak üzerinde sahip olduğu hâkimiyeti 

kullanmak suretiyle yavru şirketinin bir başka şirketi devralmasını ve devraldığı bu 

şirketteki azınlığın UmwG § 62/5 uyarınca çıkarmasını sağlayan bir hâkim şirket, bu 

amacına ulaştıktan sonra yavru şirketinin iradî feshini sağlayabilir ve devralınan şirket 

üzerinde doğrudan hâkimiyet kurabilir. Sözü edilen ihtimalde, konzern yapılanmasındaki 

hâkimiyet ilişkisi temelde aynı kaldığından, bu durumun hakkın kötüye kullanılması 

anlamına gelmeyeceği öğretide hâkim görüş olarak kabul edilmektedir613.  

c) Üçüncü farklılık, çıkarma sürecinin başlatılabileceği süreye ilişkindir. UmwG 

§ 62/5 gereğince çıkarmaya ilişkin genel kurul kararı, birleşme sözleşmesinin yapılmasını 

takiben üç ay içerisinde alınabilir. Hatırlanacağı üzere, AktG’de çıkarma hakkının 

kullanılması için herhangi bir süre öngörülmemişken, WpÜG’de üç aylık bir süre 

bulunmaktaydı. Nasıl ki WpÜG’de düzenlenen çıkarma hakkı, pay alım teklifiyle 

bağlantılı olarak belirli bir süre içerisinde kullanılabilmektedir; UmwG’de düzenlenen 

çıkarma hakkı da birleşmeye ilişkin süreç içerisinde, birleşme işlemi henüz hüküm ve 

sonuçlarını doğurmadan kullanılmalıdır. Süreç şu şekilde işlemektedir: UmwG § 62’nin 

kapsamında konzern içi birleşme kararı alan şirketler, birleşme sözleşmesinde ya da 

taslağında devrolunan şirketteki pay sahiplerinin çıkarılacağına ilişkin bir hükme yer 

verebilirler. Birleşme sözleşmesinin yapılmasını takiben üç ay içerisinde -bazı istisnalar 

dışında- AktG 327a – f hükümlerinin uygulama alanı bulacağı bir çıkarma işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin olarak alınacak genel kurul 

kararı öncesinde, çıkarmaya ilişkin ayrı bir genel kurul kararının AktG § 327a uyarınca 

alınmış olması gerekmektedir. Böylece süreç tamamlandığında ortada, biri birleşmeye 

diğeri ise çıkarmaya ilişkin iki genel kurul kararı söz konusu olmaktadır. Bu kararlar 

ticaret siciline birlikte tescil edilebileceği gibi, çıkarma kararının birleşme kararından 

önce tescil edilmesi de mümkündür. Bu son ihtimalde çıkarmaya ilişkin genel kurul 

                                                
611  UmwG § 62/1/c.1: “…neun Zehntel des Stammkapitals oder des Grundkapitals einer übertragenden 

Kapitalgesellschaft in der Hand einer übernehmenden Aktiengesellschaft…”. 
612  Bu yönde bkz. Widmann, s. 72-73; Diekmann, Semler/Stengel UmwG, § 62 Rn. 32f; Mayer, s. 564. 
613  Bkz. Diekmann, Semler/Stengel UmwG, § 62 Rn. 32f ve orada dn.79’da anılan görüşler. 
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kararı, birleşmeye ilişkin kararın tescil edilmesiyle birlikte etki doğurmaktadır. 

Dolayısıyla burada şarta bağlı, geçici tescil benzeri bir durum söz konusu olmaktadır.  

2.  Avusturya Hukukunda 

Avusturya hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, “Bundesgesetz über 

den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern” (Gesellschafter-Ausschlussgesetz) 

adında özel bir kanun ile düzenlenmiştir.  Bu Kanun’un yasalaşma süreci de tıpkı Alman 

hukukuna ilişkin kısımda ele aldığımız WpÜG’de yapılan değişikliklerde olduğu gibi, 

2004/25/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ni takiben gerçekleşmiştir. Avusturya kanun 

koyucu, Direktif’in üye devletlere getirdiği yükümlülükleri iç hukuka aktarmak adına, 

Avusturya hukukunda şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuku düzenleyen 

Übernahmegesetz’i614 (ÜbG) 2006 yılında çıkardığı bir kanunla615 değiştirmiş; bu Kanun 

ile Gesellschafter-Ausschlussgesetz’i bir bütün olarak düzenleyip, yürürlüğe sokmuştur.  

Bu Kanun, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının iki farklı türüne yer 

vermektedir. Bunlardan ilki, genel nitelikli ve salt hâkimiyet esasına dayalı bir çıkarma 

hakkı (GesAusG §§ 1 – 6); diğeri ise pay alım teklifini takiben kullanılabilen bir çıkarma 

hakkıdır (GesAusG § 7). GesAusG’de düzenlenen bu iki çıkarma türünün, yukarıda 

incelemiş olduğumuz Alman hukukundaki AktG ile WpÜG’de düzenlenen çıkarma 

türleri ile benzerlikleri bulunmaktadır. Bu başlık altında yalnızca GesAusG’nin Alman 

düzenlemesinden farklılaştığı noktalara temas edeceğiz.  

- Öncelikle GesAusG §§ 1 – 6 hükümleri arasında düzenlenen genel nitelikli 

squeeze-out’a değinelim:  

a) Avusturya kanun koyucu, genel nitelikli hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı 

bakımından, hakkın kullanılacağı şirketlerin kapsamını daha geniş tutmuştur. Yukarıda 

da ifade etmiş olduğumuz üzere, 2004/25/EC sayılı Direktif, payları borsaya kote edilmiş 

olan anonim şirketlerde alenî pay alım tekliflerini düzenleyen bir direktif olması 

itibarıyla, çıkarma hakkını da bu şirket tipi ile sınırlı olarak düzenlemektedir. Ancak 

anılan Direktif, asgarî standartları belirlediği için, üye devletlerin çıkarma hakkını daha 

geniş bir kapsamda, pay alım teklifinden bağımsız olarak ve başka şirket türleri için de 

öngörmeleri mümkündür. GesAusG’in 7. maddesinde Direktif’in aradığı türden bir 

çıkarma hakkına yer verilmiştir. Ancak GesAusG’nin 1 ila 6. maddelerinde düzenlenen 

genel nitelikli squeeze-out, iki yönüyle 7. maddedeki düzenlemeden farklılaşmaktadır. 

                                                
614  Bundesgesetz betreffend Übernahmeangebote (Übernahmegesetz – ÜbG), BGBl. I Nr. 127/1998. 
615  Übernahmerechts-Änderungsgesetz 2006 – ÜbRÄG 2006, BGBl. I Nr. 75/2006. 
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İlkin, bu tür çıkarma hakkı, pay alım teklifinden bağımsız olarak kullanılabilmektedir. 

Diğer bir fark ise söz konusu çıkarma hakkının, sadece payları borsaya kote edilmiş 

anonim şirketlerde değil, tüm anonim şirketlerde ve limited şirketlerde 

kullanılabilmesidir616. Bu ikinci farklılık bir yönüyle, hakkın pay alım teklifinden 

bağımsız olarak kullanılabilmesinin bir sonucudur. Ancak pay alım teklifinden bağımsız 

olarak kullanılabilen bir çıkarma hakkı örneğini, yukarıda Alman AktG § 327a – f 

hükümlerini incelerken görmüştük. Hatırlanacağı üzere, Alman hukukunda hâkim pay 

sahibinin çıkarma hakkının limited şirketlerde kullanılabilmesine izin verilmemişti. 

Böylece Avusturya kanun koyucu, genel nitelikli squeeze-out’un anonim ve limited 

şirketlerde kullanılabileceğini düzenleyerek, çıkarma hakkının uygulama alanını 

genişleterek, bir anlamda Direktif’in hazırlık çalışmalarında Winter Grubu tarafından 

hazırlanan ikinci rapordaki önerilere kayıtsız kalmamıştır. Ayrıca, Avusturya hukukunda 

genel nitelikli çıkarma hakkının halka açık anonim şirketlerde uygulanmasına da engel 

bulunmamaktadır617. Dolayısıyla, halka açık anonim şirkette hâkim pay sahibinin, bu tip 

için özel olarak tasarlanan GesAusG § 7’deki çıkarma hakkını kullanmak dışında, 

GesAusG §§ 1 – 6 hükümleri arasında düzenlenen genel nitelikli çıkarma hakkından da 

yararlanması mümkündür618.  

Limited şirketlerin, genel nitelikli squeeze-out düzenlemesi bakımından kapsama 

dâhil edilmiş olması ilgi çekicidir. Şirketler hukuku alanında birçok konuda Alman 

hukukunu takip eden Avusturya kanun koyucunun, squeeze-out’u limited şirketlerde de 

düzenlemesi farklı bir düşüncenin ürünüdür. GesAusG’nin gerekçesinde limited şirket ve 

halka kapalı anonim şirket ortaklarının, halka açık bir anonim şirketin yatırımcı 

ortaklarına nazaran daha farklı bir şekilde konumlandırıldıkları görülmektedir. Avusturya 

kanun koyucusunun son yıllarda özellikle tipoloji öğretisi çerçevesinde yapmış olduğu 

tartışmaların619 daha eski bir örneğine burada da rastlamaktayız. GesAusG’nin 

gerekçesinde limited şirket ve halka kapalı anonim şirket ortaklarının, şirketin devam 

etmesinde, halka açık bir şirketin yatırımcı ortağına nazaran daha çok menfaatlerinin 

                                                
616  Ayrıca, yukarıda Alman hukukuna ilişkin kısımda Avrupa Şirketi’nin ilgili AB Tüzüğü gereğince 

anonim şirkete eş tutulduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi olan Avusturya’da 
da Avrupa Şirketi’nde GesAusG hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

617  Kalss, Münchener Kommentar AktG, Band 5, GesAusG § 1 Rn. 5. 
618  Alman hukukunda da hâkim pay sahibinin AktG ile WpÜG’de düzenlenen çıkarma haklarını 

kullanma hususunda seçim yapabileceğini yukarıda ifade etmiştik. Bkz. yukarıda dn. 583 ve ilgili 
metni. Ancak Türk hukukunda durum, SerPK 27/3’te yer alan bir hüküm nedeniyle daha farklıdır. 
Bu hüküm gereğince, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı, halka açık anonim şirketlerde 
uygulanamayacaktır. Bu hususta bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, II, 1, A. 

619  Tartışmaların bir kısmı için bkz. Keskin, Avusturya Yüksek Mahkemesi Kararı, s. 197 vd. 
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bulunduğuna ve buna bağlı olarak bu ortakların şirketten çıkarılmaya karşı daha fazla 

korunmaları gerektiğine dikkat çekilmiştir620. Bu açıklamalardan, Avusturya kanun 

koyucusunun, özellikle limited şirket türü bakımından squeeze-out’a daha ihtiyatlı 

yaklaşmış olduğu tespitinde bulunulabilirdi. Ancak gerekçede, squeeze-out’un limited 

şirket türü bakımından düzenlenmiş olmasının “ortakların bu şirket türünde daha çok 

korunmaları gerektiği” yaklaşımına aykırı bir durum oluşturmayacağı farklı gerekçelerle 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu gerekçelerden ilki, Kanun’un genel nitelikli squeeze-

out’a ilişkin hükümlerine tâbi olmama yönünde bir imkânın bu şirketlere sunulmuş 

olmasıdır. GesAusG § 1/4 gereğince, şirket esas sözleşmesine konulacak bir hükümle, 

Kanun’un genel nitelikli squeeze-out’a ilişkin hükümlerinin ilgili şirket bakımından 

uygulanmayacağı hususu kararlaştırılabilecektir. Squeeze-out hakkının esas sözleşme ile 

kaldırılabilmesi için tüm ortakların muvafakati gerekmektedir. Şu hâlde, ortaklarının 

birbirleri ile nispeten daha sıkı ilişki içinde olduğu limited şirketlerde ya da halka kapalı 

tip anonim şirketlerde, hâkimiyet esasına dayalı sebepsiz bir çıkarma hakkının ortaklarca 

bertaraf edilebilmesi imkânı her zaman mümkündür. Bu ihtimalde, limited şirket türünde 

var olan haklı sebeple çıkarma kurumunun, ortaklarca yeterli bir koruma mekanizması 

olarak kabul görmüş olduğu; bu sebeple diğer bir çıkarma türüne ihtiyaç duyulmadığı 

söylenebilir. Diğer bir gerekçe ise squeeze-out hakkının dürüstlük kuralına aykırı olarak 

kullanılamayacağına ilişkindir. Squeeze-out’un limited şirketlerde öngörülmesinin 

yaratabileceği bir sakınca olarak, az ortaklı bir şirket yapısında birkaç ortağın bir araya 

gelerek, istenmeyen ortağı şirketten çıkarabilecekleri ihtimali akla gelmektedir. Diğer bir 

deyişle, az ortaklı şirket yapılarında, sebepsiz olarak kullanılabilen bir çıkarma hakkı olan 

squeeze-out’un kötüye kullanılacağı yönünde bir endişe bulunmaktadır. Ancak aşağıda 

da değineceğimiz üzere, bir ya da birkaç ortak seçilmek suretiyle yapılan çıkarma (selektif 

çıkarma), kimi zaman eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına aykırı olmaktadır. Bunun yanı 

sıra, çıkarma hakkı için gerekli olan hâkimiyet oranına oy sözleşmeleri ile erişilmesi de 

hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının kullanılması için gerekli olan “paylara sahip olma” 

şartı karşısında mümkün olmamaktadır621. GesAusG’nin gerekçesinde verilen örnek 

gereğince, limited şirket sermayesinin %90’ını temsil eden paylara sahip olan üç ortağın, 

aynı yönde oy kullanmak suretiyle, dördüncü bir ortağı şirketten çıkarmaları mümkün 

olmamaktadır622. Dolayısıyla, squeeze-out’un limited şirketlerde düzenlenmesi 

                                                
620  Regierungsvorlage - 1334 der Beilagen XXII. GP, s. 27. 
621  Bkz. Althuber/Krüger, s. 197. 
622  Regierungsvorlage - 1334 der Beilagen XXII. GP, s. 27. 
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ihtimalinin, bu tür bir sakıncayı da beraberinde getirmeyeceği kanun koyucu tarafından 

açıklığa kavuşturulmuştur. Son olarak, çıkarma hakkının kapsamının sadece anonim 

şirketle sınırlı tutulması hâlinde, çıkarmanın gerçekleştirilebilmesi için limited şirketin 

tür değiştirmek yoluyla anonim şirkete dönüşmesi önünde herhangi bir engel olmadığı da 

gerekçede vurgulanmıştır623.  

b) Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için hâkim pay sahibinin, şirket 

sermayesinin %90’ını temsil eden paylara sahip olması gerekmektedir (GesAusG § 1/2). 

Şirketin itibarî değerden yoksun pay (Stückaktien) ihraç etmiş olması durumunda ise 

hâkim pay sahibinin sahip olduğu payların, şirketteki toplam pay sayısının %90’ını 

oluşturması gerekmektedir. GesAusG’nin 7. maddesinde düzenlenen pay alım teklifini 

takiben kullanılabilen çıkarma hakkında farklı olarak, bu tür çıkarma hakkında oy hakkı, 

hâkimiyet oranının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.  

Hâkimiyet oranının hesaplanmasına ilişkin tartışmalara, tekrardan kaçınmak 

amacıyla burada yer verilmeyecektir. Dördüncü bölüm altında yer vereceğimiz Türk 

hukukunda hesaplamaya ilişkin açıklamalar, büyük ölçüde Avusturya hukukundaki 

durum ile örtüştüğünden, oradaki açıklamalara atıfta bulunmakla yetiniyoruz.    

c) GesAusG’de düzenlenen genel nitelikli squeeze-out hakkının kullanılması 

sürecinde takip edilen usul, Alman hukukunda AktG §§ 327a – f hükümleri arasında 

düzenlenen çıkarma hakkının usulüne benzemektedir. Payların hâkim pay sahibine 

geçmesi için, çıkarma hakkının kullanıldığı şirketin genel kurulunda bir karar alınıp, 

kararın tescil edilmesine ihtiyaç vardır. Hâkim pay sahibi, şirket yönetiminden azınlığın 

çıkarılmasına yönelik bir talepte bulunmakta; bunu takiben genel kurul toplantısının 

hazırlanmasına ilişkin aşamaya geçilmektedir. Bu aşamada hâkim pay sahibi ve yönetim 

kurulu, planlanan çıkarma ile ilgili olarak ortak bir rapor hazırlamaktadırlar (GesAusG § 

3/1). Bu raporda, çıkarma için gereken şartların varlığı, öngörülen ayrılma akçesi ve 

bunun uygunluğu, çıkarma akçesi hesaplanırken yapılan şirket değerlemesinin dayandığı 

esaslar ve şayet varsa değerlemede karşılaşılan güçlükler belirtilir. Raporda geçen 

bilgilerin doğruluğu ve ayrılma akçesinin âdil olup olmadığı hususları, mahkeme 

tarafından atanacak bağımsız bir denetçi tarafından denetlenir (GesAusG § 3/2).     

d) Ayrılma akçesinin ödenmesine ilişkin sistem, Alman hukukundakine benzerdir. 

Ayrılma akçesini talep edebilecek kişi, çıkarılan azınlık pay sahibidir. Ancak Alman 

AktG’de mevcut olmayan bir düzenlemeye, GesAusG § 5/5’de yer verilmiştir. Buna göre, 

şirkette henüz pay sahibi olmayan, ancak şirket tarafından ihraç edilmiş olan hisse 

                                                
623  Regierungsvorlage - 1334 der Beilagen XXII. GP, s. 27. 
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senediyle değiştirilebilir tahvil ya da buna benzer opsiyon hakkı bahşeden menkul 

kıymetlere sahip olan kişiler, çıkarmaya ilişkin genel kurul kararının tesciliyle birlikte 

âdil bir ayrılma (çıkarma) akçesine hak kazanırlar. Çünkü bu haklar da çıkarmaya ilişkin 

genel kurul kararının tesciliyle birlikte hâkim pay sahibine geçer624. Ayrılma akçesini 

ödeyecek kişi hâkim pay sahibidir (GesAusG § 2/1). Bu yükümlülüğün şirkete 

yüklenmesi mümkün olmayıp, aksi durum sermaye iadesi yasağına aykırılık 

oluşturacaktır625.  

GesAusG’de düzenlenen genel nitelikli squeeze-out bakımından, aynı Kanun’un 

7. maddesinde düzenlenmiş olan pay alım teklifini takiben kullanılabilen squeeze-out’ta 

olduğu gibi bir âdil bedel karinesine yer verilmemiştir. Hatırlanacağı üzere, âdil bedel 

karinesi, 2004/25/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile öngörülmüş olan ve ayrılma 

akçesinin âdil olup olmadığını, çıkarma hakkı öncesinde yapılan pay alım teklifinin kabul 

edilme oranına göre belirleyen bir karinedir. Bu konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer 

verilecektir. Ancak burada şu hususu açıklığa kavuşturmak gerekir: Pay alım teklifinden 

bağımsız olarak kullanılabilen genel nitelikli çıkarma haklarında âdil bedel karinesine yer 

verilmemiş olması olağandır. Zira burada karineye anlamını veren, pay alım teklifinin 

belirli bir oranda kabul edilmesi gibi bir ölçü söz konusu değildir. Dolayısıyla bu tür 

çıkarma hakkında ayrılma akçesiyle ilgili bir karineye yer verilmemiş olması Avusturya 

hukukuna özgü bir durum değildir; benzer durum Alman AktG §§ 327a – f hükümleri 

arasında düzenlenen çıkarma hakkı bakımından da geçerlidir626.  

GesAusG § 2/1’de ayrılma akçesinin âdil olması gerektiği düzenlenmişse de 

hesaplamada hangi değerleme yönteminin kullanılması gerektiği belirtilmemiştir. 

Hükümde değerleme yöntemine ilişkin bir belirlemenin yapılmamış olmasının, hâkim 

pay sahibinin istediği değerleme yöntemini kullanmak suretiyle ayrılma akçesinin 

miktarını düşük tutabilmesine yol açacağı ileri sürülmüştür627. Üstelik, GesAusG’nin 6. 

maddesinde yer verilen ayrılma akçesinin yargısal denetimine ilişkin düzenlemenin de bu 

sakıncayı gidermeyeceği ifade edilmektedir. Avusturya öğretisindeki bu eleştirilerin 

haklılık payı olmakla birlikte, Kanun’da tek bir değerleme yöntemine atıfta 

                                                
624  Kalss, Münchener Kommentar AktG, Band 5, GesAusG § 5 Rn. 31. 
625  Kalss, Münchener Kommentar AktG, Band 5, GesAusG § 2 Rn. 8. 
626  Her ne kadar ayrılma akçesine ilişkin Alman AktG § 327b ve Avusturya GesAusG § 2 hükümlerinde 

âdil bedele ilişkin bir karineye yer verilmemiş olsa da anılan hükümlerde düzenlenen çıkarma 
haklarının halka açık şirketlerde kullanılması hâlinde âdil bedelin hesaplanmasında, payın borsa 
fiyatının kural olarak alt sınırı oluşturacağı ifade edilmektedir. Alman hukuku için bkz. Fleischer, 
Großkommentar AktG, § 327b Rn. 15; Emmerich/Habersack, § 305 Rn. 43. Avusturya hukuku için 
bkz. Kalss, Münchener Kommentar AktG, Band 5, GesAusG § 2 Rn. 14. 

627  Bu tartışmalar için bkz. Torggler, GeS 2006, Teil I, s. 58’den naklen Althuber/Krüger, s. 199 vd. 
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bulunulmasının da problemleri her zaman çözmeyeceğini düşünmekteyiz. Zira değerleme 

konusunu oluşturan işletmenin, şirketin ya da payın değerinin tespitinde uygulanacak 

birden fazla yöntem ve bu yöntemlerin dayandığı üç temel değerleme yaklaşımı 

bulunmaktadır. Bu yaklaşımlara aşağıda ilgili kısımda değinilecek olmakla birlikte, 

şimdilik ismen zikretmek gerekirse bunlar; varlık temelli yaklaşım (asset-based 

approach), gelir temelli yaklaşım (income-based approach) ve piyasa temelli yaklaşımdır 

(market-based approach). Değerlemeyi yapacak uzman, bu yaklaşımlardan hangisini 

uygulayacağına karar vereriken; ilgili şirketin durumu, özellikleri ve sektörü gibi 

değişkenleri ve şirkete ait eldeki verileri göz önünde bulundurmakta; bunun neticesinde 

hangi değerleme yaklaşımını kullanarak en doğru sonuca ulaşacağına karar vermektedir. 

Pek tabii günümüzde bu değerleme yaklaşımları ve bunları temsil eden yöntemlerin tek 

başına kullanılabilmesi mümkün olduğu gibi, bunların bir arada kullanılması da söz 

konusu olabilir. Çok sayıda değişkene bağlı olması itibarıyla, çıkarma hakkının 

kullanılması sebebiyle yapılacak değerlemede, kanunda yalnızca bir değerleme 

yöntemine atıfta bulunulmuş olmasının beraberinde yanlış sonuçlar getirebileceğini 

düşünmekteyiz628.  

Ayrılma akçesinin denetimine ilişkin sistem ise Alman hukukundaki sisteme 

benzemektedir. Öncelikle, çıkarmaya ilişkin genel kurul kararı, tıpkı Alman hukukunda 

olduğu gibi, ayrılma akçesinin âdil olmadığı gerekçesiyle iptal edilemeyecektir 

(GesAusG § 6/1). Ayrılma akçesinin miktarına karşı yapılan itirazın usulü ise özel bir 

kanun ile düzenlenmemiştir. Alman hukukunda ayrılma akçesinin doğduğu bazı 

işlemlerde, şirket ve pay değerlemesine ilişkin konular hakkındaki itirazları düzenleyen 

özel bir kanun (Spruchverfahrensgesetz – SpruchG) olduğundan söz etmiştik. Avusturya 

hukukunda ise buna benzer özel bir kanun olmamakla birlikte, meselenin çözümü, 

birleşme hükümlerine yapılan bir atıfla halledilmeye çalışılmıştır (GesAusG § 6). öAktG 

225c – e hükümleri arasında düzenlenen itiraz usulünde ise Alman hukukundakine paralel 

olarak yine çekişmesiz yargıya ilişkin hükümler uygulanmaktadır (bkz. öAktG § 225e/1).    

- Avusturya hukukundaki diğer squeeze-out düzenlemesi ise GesAusG’nin 7. 

maddesinde düzenlenmiştir. Pay alım teklifini takiben kullanılan bu tür çıkarma hakkı, 

GesAusG §§ 1 – 6 hükümleri arasında düzenlenen genel nitelikli çıkarma hakkından 

farklı olarak yalnızca payları borsaya kote edilmiş olan anonim şirketlerde 

kullanılabilmektedir. Genel nitelikli squeeze-out düzenlemesinden farklılaşan diğer bir 

husus ise hâkim pay sahibinin hâkimiyet oranına ilişkindir. Hâkim pay sahibi, sermayenin 

                                                
628  Bu hususta bkz. Beşinci Bölüm, § 10, II, 3. 
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ve oy haklarının %90’ı temsil eden paylara sahip olmalıdır. Böylece 2004/25/EC sayılı 

Avrupa Birliği Direktifi’nde aranan çifte nisap şartı yerine getirilmiş olmaktadır. Hâkim 

pay sahibinin, çıkarma hakkını kullanabilmek için sahip olması gereken hâkimiyet 

oranına ne şekilde ulaştığının bir önemi yoktur; ancak hakkın kullanılabilmesi için 

mutlaka tüm pay sahiplerine yöneltilmiş bir pay alım teklifinde629 bulunulmuş olması ve 

bu teklif sonucunda en az bir payın edinilmiş olması gerekmektedir630. Bu durumda, şirket 

sermayesinin ve oy haklarının %90’ını temsil eden paylara sahip olan bir pay sahibinin 

de çıkarma hakkını kullanabilmek için diğer pay sahiplerine bir teklifte bulunması ve bu 

teklif ile bir pay edinmesi gerekmektedir. Yapılan pay alım teklifinin hangi oranda kabul 

edildiğinin ise hakkın kullanılabilirliği bakımından herhangi bir önemi yoktur. Ancak 

teklifin kabul edilmesine ilişkin oranın %90’ı bulması hâlinde, yukarıda sözünü etmiş 

olduğumuz GesAusG § 7/3’te düzenlenen âdil bedel karinesi uygulama alanı 

bulmaktadır. GesAusG § 7’de düzenlenen çıkarma hakkının Alman hukukundan 

farklılaştığı bir nokta, çıkarma hakkının usulüne ilişkindir. Hatırlanacağı üzere, Alman 

hukukunda AktG’de düzenlenen genel nitelikli squeeze-out’un hüküm ve sonuç 

doğurabilmesi için bir genel kurul kararına; WpÜG’de düzenlenen squeeze-out’un hüküm 

ve sonuç doğurabilmesi için ise bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktaydı. GesAusG 

§ 7’de düzenlenen squeeze-out türünde ise yine aynı Kanun’da düzenlenen genel nitelikli 

squeeze-out için öngörülen usul benimsenmiştir. Dolayısıyla bu türde de çıkarmanın 

gerçekleşebilmesi bir genel kurul kararının alınması gerekli olmaktadır.   

3.  İsviçre Hukukunda 

İsviçre hukukunda iki tür squeeze-out türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi, TTK 

141/2’nin de mehazını oluşturan Fusionsgesetz’in (FusG – Birleşme, Bölünme, Tür 

                                                
629  Avusturya hukukunda pay alım tekliflerini düzenleyen kanun olan Bundesgesetz betreffend 

Übernahmeangebote (Übernahmegesetz – ÜbG), pay alım tekliflerini Alman hukukunda olduğu 
gibi üçe ayırmaktadır. Kanun’un §§ 4 ila 21. maddeleri arasında düzenlenen “freiwillige öffentliche 
Übernahmeangebote”, kontrolün elde edilmesi amacına yönelmemiş olan teklifleri 
düzenlemektedir. Mevcut bir kontrol sahibinin kontrol oranını artırmaya yönelik olarak yapmış 
oldukları teklifler de bu türdendir. Aynı Kanun’un § 22 ve devamı maddelerinde ise zorunlu pay 
alım teklifleri (Pflichtangebote) ve kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan ihtiyarî pay alım 
teklifleri (freiwillige Angebote zur Kontrollerlangung) düzenlenmektedir. Avusturya hukukunun 
pay alım teklifleriyle bağlantılı squeeze-out bakımından Alman hukukundan farklılaştığı nokta ise 
GesAusG’in 7. maddesinde çıkarma hakkını kullanabilmek için aranan teklifin kontrolü elde etmeye 
yönelik tekliflerle sınırlı tutulmamış olmasıdır. Gerçekten de anılan maddede genel bir ifade olarak 
“Kanun (ÜbG) kapsamındaki alım teklifleri” (“…Übernahmeangebot im Sinn des ÜbG…”) ifadesi 
kullanılmıştır. Bu da ÜbG kapsamındaki üç tür teklifin de çıkarma hakkının kullanılması için yeterli 
olacağı anlamına gelmektedir. Bu yönde bir görüş için bkz. Kalss, Münchener Kommentar AktG, 
Band 5, GesAusG § 7 Rn. 12-13. 

630  Kalss, Münchener Kommentar AktG, Band 5, GesAusG § 7 Rn. 15. 
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Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Kanun) 8. maddesinde düzenlenen, birleşme 

işlemi ile birlikte kullanılabilen çıkarma hakkıdır. Diğer tür ise pay alım teklifleriyle 

bağlantılı olarak, Finanzmarktinfrastrukturgesetz’in (FinfraG – Finansal Piyasaların 

Altyapısı Hakkında Kanun) 137. maddesinde düzenlenmektedir631.  

Tez konumuz kapsamında kalan pay alım teklifi ile bağlantılı olarak düzenlenen 

çıkarma hakkına ilişkin olarak şunlar söylenebilir: Burada öncelikle FinfraG 137’de 

kullanılan “Kraftloserklärung” terimine açıklık getirelim. Yukarıda kavram ve 

terminoloji sorununu incelerken değinmiş olduğumuz üzere, bu kelime, hükümden 

düşürme, iptal etme anlamlarına gelmektedir. FinfraG 137’de öngörülen hak, hedef 

şirkete karşı açılan bir dava ile kullanılmaktadır. Açılan bu dava ile azınlıkta kalan pay 

sahiplerinin paylarının, katılma sermayesini temsil eden senet sahiplerinin ise senetlerinin 

iptali talep edilmektedir. Payların iptal edilmesinin pay sahipleri bakımından ortaya 

çıkaracağı hukukî sonuç, ilgili pay sahipliği ilişkisinin sona ermesidir. Zira aşağıda da 

ifade edeceğimiz üzere, söz konusu hakkın pay sahibinin sahip olduğu tüm paylar için 

kullanılması gerektiğinden, pay sahipliği ilişkisinin sahip olunan bir kısım pay ile devam 

ettirilmesi de söz konusu değildir. Hakkın kullanılmasına ilişkin usul sebebiyle kurumun 

adı “hükümden düşürme/iptal” olarak öngörülmüşse de FinfraG 137 tipik bir squeeze-out 

düzenlemesidir. Bu yüzden biz de aşağıda bu kuruma ilişkin açıklamalara yer verirken, 

haktan “çıkarma hakkı” olarak söz edeceğiz.  

a) Çıkarma hakkının kullanılanileceği şirketler: FinfraG 137’de düzenlenen 

çıkarma hakkı, sermayeyi temsil eden senetleri (Beteiligungspapiere) kısmen ya da 

tamamen borsaya kote edilmiş anonim şirketlerde kullanılabilmektedir632. Burada 

öncelikle “Beteiligungspapiere” ifadesini açıklığa kavuşturmak gerekir. Bu kavram, hem 

paylar karşılığında getirilen sermaye için kullanılan “Aktienkapital” terimini hem de 

katılma senedi (Partizipationsscheine) ve katılma intifa senedi (Genußschein) 

karşılığında getirilen sermaye için kullanılan “Partizipationskapital” terimini kapsayacak 

bir anlama sahiptir. Dolayısıyla hakkın kullanılacağı şirketin ya paylarının ya da katılma 

sermayesini temsil eden ve menkul kıymet niteliğindeki diğer senetlerinin borsaya kote 

                                                
631  19 Haziran 2015 tarihinde kabul edilen ve 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 

Finanzmarktinfrasturgesetz, 1995 tarihli Börsengesetz’in (Bundesgesetz über die Börsen und den 
Effektenhandel - BEHG) birçok maddesini yürürlükten kaldırmıştır. Yürürlükten kaldırılan 
hükümler arasında Börsengesetz’in squeeze-out’u düzenleyen 33. maddesi de bulunmaktadır. Ancak 
Finanzmarktinfrasturgesetz’in 137. maddesi ile öngörülen squeeze-out düzenlemesinin mülga 
Börsengesetz’deki hükmün bir tekrarı olduğu, dolayısıyla yapılan değişikliğin sistematik bir 
değişiklik olduğu söylenebilir. 

632  FinFraG 137’de borsaya kotasyondan söz edilmemekle birlikte, bu hükmün yer aldığı aynı 
Kanun’un üçüncü bölümünün “alenî teklif” başlıklı dördüncü kısmında (md. 125 vd.), hedef şirket 
tanımında “borsaya kotasyon” unsuruna yer verilmektedir. 
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edilmiş olması gerekmektedir633. Ancak hemen belirtelim, hâkim pay sahibinin, çıkarma 

hakkını kullanabilmek için hedef şirketteki oy haklarının %98’inden fazlasına sahip 

olması gerekmektedir. Dolayısıyla her ne kadar borsaya kotasyon yalnızca paylarla değil 

diğer menkul kıymetler aracılığıyla sağlanabiliyorsa da hakkın kullanılabilmesi için 

yalnızca sahip olunan paylar dikkate alınmaktadır. Zira katılma senetleri ve katılma intifa 

senetleri, sahibine oy hakkı vermemektedir. Şu hâlde, yalnızca katılma senetleri ya da 

katılma intifa senetleri borsaya kote edilmiş olan bir anonim şirkette de oy haklarının 

%98’ine sahip olan bir pay sahibi, çıkarma hakkını kullanabilecektir. Önemli olan şirketin 

pay sermayesini ya da katılma sermayesini temsil eden menkul kıymetlerden birinin 

borsaya kote edilmiş olmasıdır. Kural bu olmakla birlikte, Zug Kanton Mahkemesi’nin 

çıkarma hakkının bazı durumlarda borsaya kote edilmemiş şirketlerde de 

kullanabileceğini kabul eden bir kararı da bulunmaktadır634. Kararın temelini, İsviçre’de 

şirket ele geçirmelerine ilişkin hususlarda yetkili bir Kurul olan 

Übernahmekommission’un mülga Börsengesetz döneminde vermiş olduğu bir tavsiye 

kararı oluşturmaktadır. Söz konusu tavsiye kararında Komisyon, pay alım teklifine ilişkin 

Börsengesetz hükümlerinin dolanılmasını engellemek amacıyla, bu kuralların somut 

uyuşmazlığın konusunu oluşturan halka kapalı şirkette de uygulanabileceği sonucuna 

varmıştır.  

 Kotasyon gerekliliğinin hangi süre zarfında var olması gerektiği hususu 

Kanun’da düzenlenmemiştir; ancak İsviçre’deki hâkim görüş ve uygulamaya göre, en geç 

alenî pay alım teklifinin yapıldığı anda hedef şirketin paylarının ya da diğer menkul 

kıymetlerinin borsaya kote edilmiş olması gerekmektedir. Bu bakımdan, çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için dava açılması koşulunun arandığı İsviçre hukukunda, 

şirketin dava süresince borsa kotunda kalmasının şart olmadığı büyük ölçüde kabul 

edilmektedir635.     

b) Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gereken şartlar: Çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için kimi yazarlara göre üç şart, kimi yazarlara ise dört şartın bir arada 

                                                
633  Bkz. Köpfli, s. 59; Vogel/Heiz/Luthiger, FinfraG/BEG Kommentar, Art. 137 N. 5. 
634  Karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. von Rohr, s. 3; Büchi, s. 496 vd. 
635  Tschäni, s. 41; Gotschev/Staub, s. 272; Sanwald, s. 598; Nikitine/Schulthess, Kommentar zum 

FinfraG, Art. 137 N. 11. Ancak öğretide Kunz, şirketin çıkarma süreci sonuçlanıncaya kadar borsa 
kotasyonunda kalması gerektiğini savunmaktadır. Yazara göre, şirketin paylarının ya da diğer 
menkul kıymetlerinin borsada kote edilmiş olması, çıkarmaya ilişkin davanın açılabilmesi için bir 
şart olup, bu şartın dava boyunca muhafaza edilmesi gereklidir. Yazar, ayrılma müessesesiyle bir 
bağlantı kurarak bu sonuca varmaktadır. Yazara göre nasıl ki kapalı şirketlerde ya da borsa kotundan 
çıkan şirketlerde pay sahibinin ayrılma hakkı yoktur, aynı şekilde çıkarmaya ilişkin bu özel 
düzenleme de yalnızca borsaya kote edilmiş şirketlerde uygulanmalıdır. Bkz. Kunz, 
Kraftloserklärungsklage, s. 187; Kunz, s. 679. 
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bulunması gerekir. İlk üç şart, her iki görüş için de ortaktır. Bunlar; hedef şirkette alenî 

alım teklifinde bulunulması, hedef şirketteki oy haklarının %98’inden fazlasına sahip 

olunması ve hakkın, yapılan alenî alım teklifini takiben belirli bir süre içinde kullanılması 

gerekliliğidir. Öğretide bu üç şarta ek olarak Kunz, hedef şirketin çıkarma süreci 

sonuçlanıncaya kadar borsa kotasyonunda kalması gerektiğini dördüncü bir şart olarak 

kabul etmektedir636. Şimdi bu şartları ele alalım:  

b1) FinfraG 137 gereğince çıkarma hakkı, alenî alım teklifine ilişkin sürenin 

dolmasını takiben kullanılabilecektir. Alenî alım teklifine ilişkin bir tanıma, FinfraG 2/i 

hükmünde yer verilmiştir. Buna göre alenî alım teklifi (öffentliche Kaufangebote); paylar, 

katılma senetleri, katılma intifa senetleri veya diğer katılma senetlerinin sahiplerine, 

bunların satın alınması ya da başka mislî kıymetlerle değiştirilmesi için yöneltilmiş olan, 

alenî şekilde yapılmış tekliftir. Dikkat edilecek olursa İsviçre hukukunda alenî teklifler, 

hukukumuzdan farklı olarak, sadece “pay”lar için değil; bunun yanı sıra katılma 

sermayesini temsil eden diğer senetler için yapılan teklifleri de kapsayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla çıkarma hakkının kullanılabilmesi için pay ya da637 katılma 

sermayesini temsil eden diğer menkul kıymetlerin alımına ilişkin bir alenî teklifin 

yapılması gerekmektedir638. Söz konusu teklif, teklifin yapıldığı menkul kıymetin satın 

                                                
636  Bkz. yukarıda dn. 635. 
637  Önemle belirtmek gerekir ki gönüllü alenî alım teklifinin, hedef şirketteki menkul kıymet türlerinin 

tümünü kapsayacak şekilde yöneltilmiş olması zorunluluğu yoktur. Ancak aynı tür içinde farklı 
kategori bulunması durumunda teklifin, bu kategorilerin tümünü kapsayacak şekilde yapılması 
zorunluluğu, eşit işlem ilkesinin bir gereğidir. Bu hususta bkz. FinfraG 137 ve 
Übernahmeverordnung (UEV) 9/1. Örneğin paylar için yapılmış olan bir teklifin, hedef şirketteki 
pay kategorilerinin tümünü kapsaması gerekir. Bu hususta ayrıca bkz. ve karş. Schenker, s. 207. 
Gericke/Wiedmer, Kommentar Übernahmeverordnung (UEV), Art 9 N. 24. 

638  Türk hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkına ilişkin çalışmalarda İsviçre hukukuna ilişkin 
değerlendirmelere yer verilirken, hakkın kullanılması için yalnızca “pay alım teklifi”nin yapılması 
gerektiğinden söz edilmiştir. Bu yönde bkz. Yeşiltepe, s. 28; Karababa, s. 131-132; Tütüncü, s. 74; 
Palanduz, s. 28. Hâlbuki yukarı da ifade ettiğimiz üzere, İsviçre hukukunda alenî alım teklifleri 
sadece paylara ilişkin olmayıp, katılma sermayesini temsil eden senetlerin alımına yönelik teklifler 
de bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca FinfraG 137 gereğince sadece paylar değil, aynı zamanda 
katılma sermayesini temsil eden senetler de iptal edilebilir. Dolayısıyla katılma sermayesini temsil 
eden senetlerin sahiplerinin de şirketle olan ilişkisi sona erdirilebilir. Burada önemli olan soru şudur: 
Payların iptal edileceği ve pay sahiplerinin çıkarılacağı bir ihtimalde, acaba katılma sermayesini 
temsil eden senetlerin sahiplerine yöneltilecek bir teklif de yeterli olacak mıdır? Diğer bir deyişle, 
şirkette %98,1 oy oranına sahip bir pay sahibinin, kalan pay sahiplerini şirketten çıkarmak istemesi 
durumunda, anılan pay sahiplerine değil de yalnızca katılma sermayesini temsil eden senet 
sahiplerine yapacağı bir teklifle, söz konusu şekli şartı yerine getireceği söylenebilir mi? Ya da 
bunun tam tersi; katılma sermayesini temsil eden senetlerin iptali için yalnızca pay sahiplerine 
yapılmış olan alenî alım teklifi yeterli olacak mıdır? Konuya ilişkin olarak İsviçre hukukunda çok 
az sayıda görüş tespit edebildik. Bu görüşlerden bir kısmı konuya dolaylı olarak temas etmektedir. 
Örneğin Köpfli, kanuna uygun olarak yapılan her tür alenî alım teklifinin yeterli olduğunu; bu 
bakımdan alım teklifi modelinin önem arz etmediğini ifade etmektedir. bkz. Köpfli, s. 60. Ancak 
yazarın, burada bizim sormuş olduğumuz soru bağlamında mı bir değerlendirme yaptığı hususu çok 
açık değildir. Daha açık bir değerlendirmeye Schärer/Zeiter ile Tschäni’nin eserlerinde 
rastlamaktayız. Schärer/Zeiter, teklifin oy hakkı vermeyen menkul kıymetlere (ör. katılma 



 
 

 
   

229 
  

 

alınmasına yönelik olabileceği gibi, belirli bir değişim oranı dâhilinde mislî olarak başka 

bir menkul kıymet ile değiştirilmesine yönelik de olabilir639. Teklifin konusu genellikle 

Türk hukukunda olduğu gibi bir pay alımıdır. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, 

İsviçre hukukunda teklifin konusunu sadece esas sermayeyi temsil eden paylar 

oluşturmamakta; bunun yanı sıra, ortaklık hakkı vermeyen ancak kâr ya da tasfiye payına 

katılma gibi malvarlıksal haklara katılma olanağı tanıyan Partizipationsscheine (katılma 

senedi) ve Genußschein (katılma intifa senedi) gibi diğer menkul kıymetler de teklife 

konu olabilmektedir (bkz. FinfraG 2/i, 125). Çıkarma hakkı, gönüllü bir alım teklifi 

sonrasında kullanılabileceği gibi, çağrıda bulunma yükümlülüğü neticesinde yapılan 

teklifi takiben de yapılabilir.   

Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için hâkim pay sahibinin, hedef şirketteki oy 

haklarının %98’inden fazlasına640 sahip olması gerekmektedir641. Ancak hâkim pay 

sahibinin, bu oy oranına alenî (pay) alım teklifi ile ulaşmış olmasına gerek yoktur. 

                                                
sermayesini temsil eden senetler) yöneltilmiş olması hâlinde, teklif sahibinin bu menkul kıymetlere 
sahip olmasına gerek olmadan, bunların iptalini talep edebileceğini ileri sürülmektedir. Dolayısıyla 
yazar, yapılan teklif başarısız olsa dahi, iptali istenen tür menkul kıymet için yapılmış olan bir 
teklifin varlığını arıyor görünmektedir. Bkz. Schärer/Zeiter, 59. Anlayabildiğimiz kadarıyla Tschäni 
ise aksi görüştedir. Yazar, teklifin hangi menkul kıymet türü için yapıldığı hususunun bir önem 
taşımadığını kabul etmektedir. Yazarın örnek gösterdiği Übernahmekommission’un kararına konu 
olan bir olayda, teklif paylar için yapılmış, nihayetinde oy haklarının %99,8’ine sahip olunmuş; 
ancak iptal talebi, hedef şirketin menkul kıymetleri için tanınmış olan opsiyonlar için yapılmıştır. 
Bkz. 0378 / 02 - Speedel Holding AG vom 20. Januar 2009, Başlık I/G. Yazar, alenî teklifin 
opsiyonlara yönelik olmamasına rağmen bunların iptali talebinin somut olaydaki davada kabul 
edildiğini belirtmektedir. Bkz. Tschäni, s. 46, dn. 41. Bu kaynaklara ek olarak, İsviçreli hukukçular 
Prof. Dr. Peter V. Kunz ve Alex Attinger ile hükmün yorumlanmasına ilişkin olarak yapmış 
olduğumuz yazışmalardan sonra şu sonuca ulaşmaktayım: FinfraG 137’nin lafzı, gerçekten de alım 
teklifinin türü bakımından bir sınırlandırma öngörmemektedir. Bu bakımdan sadece lafza 
bakıldığında, hedef şirketteki payların iptalini talep edebilmek için, pay sahiplerine değil de katılma 
sermayesini temsil eden senet sahiplerine yapılacak olan teklifin de şeklen yeterli olduğu görüşü 
ileri sürülebilirdi. Ancak sadece lafza dayalı bu tür bir yorum şeklinin hükmün amacına aykırı 
düşeceği fikri de pek tabii savunulabilir. Zira çıkarma hakkının kullanımı öncesinde pay alım 
teklifinde bulunulmasının amacı, bu pay sahiplerine şirketten ayrılma yönünde son bir imkânın daha 
sunulmasıdır. Böylece alenî pay alım teklifine ilişkin düzenlemeler kapsamında, pay sahipleri için 
güvenli bir teklif ortamı yaratılmış olacaktır. Bu sebeple, teklifin azınlıkta kalan pay sahiplerine 
yöneltilmeyip, yalnızca katılma sermayesini temsil eden senetlerin sahiplerine yapılmış olması 
durumunda, pay sahiplerinin çıkarılması için gerekli olan “teklif” ön şartının gerçekleşmemiş 
olacağı ileri sürülebilir. Şu hâlde, “payların iptalinin istenebilmesi için bir pay alım teklifi, katılma 
sermayesini temsil eden senetlerin iptalinin istenebilmesi için ise bu senetlerin alımına yönelik bir 
teklifin yapılması gerekir” şeklinde bir görüş amaca daha uygun bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır. 

639  Köpfli, s. 60, dn. 119; Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 185; Kunz, s. 673; Tschäni, s. 42. 
640  FinfraG 137’de geçen “mehr als” ifadesi tam olarak %98 oy çoğunluğunun da yeterli olmayacağına 

işaret etmektedir. Bkz. Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 186; Kunz, s. 674-675. 
641  Oranın yüksek tutulduğu ve ekonomik olarak mantıklı olan birtakım şirket ele geçirmelerini ve halka 

kapanma işlemlerini engelleyebileceği, böylece şirket ele geçirmelerine ilişkin piyasaya zarar 
verebileceği savunulmaktadır. Bkz. Gotschev/Staub, s. 273. Ayrıca bkz. Köpfli, s. 60, dn. 121. Öte 
yandan, kanun koyucu tarafından benimsenmiş olan yüksek oranın, azınlığın şirketten kolay 
çıkarılmasına mâni olduğu için, azınlığın korunmasına da hizmet ettiği yönünde bkz. Kunz, 
Kraftloserklärungsklage, s. 186; Kunz, s. 675. 
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Burada, paylar ya da katılma sermayesini temsil eden diğer senetlerin iktisap edilmesine 

yönelik bir alenî alım teklifi sadece hakkın kullanılabilmesi için gerekli olan bir ön şarttır. 

Dolayısıyla sermaye artırımı, tahsisli satış ya da payların piyasadan toplanması suretiyle 

gereken oy çoğunluğuna ulaşılmış olsa bile, hakkın kullanılabilmesi için alenî alım teklifi 

yapılmasına ihtiyaç vardır.  

Burada önemli bir husus, söz konusu teklifin başarıya ulaşmasının gerekli olup 

olmadığına ilişkindir. İsviçre hukukuna ilişkin pek çok eserde bu konu yeterince 

irdelenmemiş ve çıkarma hakkının “başarılı” bir teklifi takiben kullanılabileceği ileri 

sürülmüştür642. Tespit edebildiğimiz kadarıyla öğretide yalnızca birkaç yazar, teklif 

neticesinde tek bir pay bile alamayan teklif sahibinin, bir şekilde şirketteki oy haklarının 

%98’ini aşması durumunda çıkarma hakkını kullanabileceğini açık bir şekilde ileri 

sürmektedir643. Bu yazarlardan Kunz’un vermiş olduğu örneğe göre, teklif sahibi, sahip 

olduğu oy haklarının %60’ına borsada yapmış olduğu pay alımlarıyla, %38,1’ine ise 

borsa dışında yapmış olduğu alımlarla (ör. tahsisli satış yöntemiyle) ulaşmış olup; yapmış 

olduğu alenî pay alım teklifi neticesinde tek bir pay dahi edinememiş olabilir644. Sözü 

edilen durumda, teklifin yapılmış olması hakkın kullanılabilmesi için yeterli olup, teklifin 

başarıya ulaşmış olmasının herhangi bir önemi yoktur. Türk hukukuna ilişkin kısımda da 

                                                
642  Bkz. Köpfli, s. 58, dn. 84. Yazar, hedef şirket pay sahiplerinin büyük bir kısmınca kabul edilmiş 

olan teklifi “başarılı” olarak kabul etmektedir. Yalnızca “başarılı” tekliften söz eden diğer yazarlar 
için bkz. Tschäni, s. 38; Nikitine/Schulthess, Kommentar zum FinfraG, Art. 137 N. 3. Ancak anılan 
bu son yazarların eserlerinde geçen “başarılı teklif” ifadesi, usulüne uygun olarak yapılmış bir teklif 
olarak anlaşılmaya da müsaittir. Dolayısıyla bu yazarlar, açık bir şekilde teklif sonucunda pay 
edinilmiş olmasını dile getirmemektedirler. Ayrıca bkz. Schärer/Zeiter, 40. Yazarlar “başarılı” teklif 
sahiplerinden söz etmektedirler. 

643  Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 185, dn. 53; Kunz, s. 673, dn. 553; Schenker, s. 330, dn. 1769. 
Dolaylı olarak Köpfli, s. 62. 

644  Burada akıllara pek tabii şu soru gelmektedir: Hâlihazırda şirketteki oy haklarının %98’ini elinde 
bulunduran bir pay sahibinin, yalnızca %2’lik oy haklarını temsil eden paylar için yapmış olduğu 
alım teklifi, teknik anlamda bir “alenî pay alım teklifi” midir? İsviçre hukukunda alenî pay alım 
teklifinin tanımının yapıldığı FinfraG’ın 2/i maddesinde, bir unsur olarak “kontrolün ele 
geçirilmesi”nden söz edilmemektedir. Her ne kadar konu ile ilgili literatür, pay alım tekliflerini 
genel olarak hedef şirketin “kontrolünün ele geçirilmesi” bağlamında incelemekte ise de kontrolün 
ele geçirilmesinin vazgeçilmez bir unsur olmadığını ifade etmek gerekir. Bu yönde bkz. 
Barthold/Isler, Kommentar zum FinfraG, Art. 2 N. 3. Nitekim Kunz da vermiş olduğu örnekte 
şirketteki oy haklarının %98,1’ine sahip bir pay sahibinin yalnızca kalan %1,9’a yapmış olduğu bir 
tekliften söz etmektedir. Yazarın bu örneği, şirkete daha sonradan (herhangi bir yolla) ortak olan 
üçüncü bir kişi üzerinden vermediği görülmektedir. Zira böyle olsaydı FinfraG 135 gereğince oy 
haklarının %331/3’ünü elde etmiş olan bir kişinin pay alım teklifi yükümlülüğünden söz edilecekti. 
Diğer bir deyişle zorunlu pay alım teklifi gündeme gelecekti. Hâlbuki yazar verdiği örnekte, gönüllü 
ve zorunlu pay alım tekliflerini kapsayacak şekilde “öffentliches Übernahmeangebot/Kaufangebot” 
terimini kullanmaktadır. O hâlde Kunz’un da kontrolün ele geçerilmesine yönelik olmayan, salt 
mevcut kontrol oranının kuvvetlendirilmesine yönelik olan teklifleri Kanun kapsamında 
değerlendirdiği sonucuna varmaktayız. Hatırlanacağı üzere Alman ve Avusturya hukuklarında 
alenî teklifler, “kontrolün ele geçirilmesi” amacını taşıyıp taşımadıklarına göre 
sınıflandırılmaktaydı. Bu hususta bkz. bu Bölüm içerisinde § 6, II, 1, B, b ve dn. 629. 
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savunacağımız üzere, kanaatimizce bu görüş yerindedir. Zira burada önemli olan, azınlık 

pay sahiplerine (ya da duruma göre katılma sermayesi sahiplerine) koruyucu bir işlevi 

olan alenî bir teklifin yapılmış olmasıdır. Payların (ya da katılma senetlerinin) herhangi 

bir şekilde alımı (ör. piyasadan satın alma yoluyla toplanması) ile karşılaştırıldığında, 

alenî alım teklifinin, azınlık pay sahipleri (ya da katılma senedi sahipleri) için daha çok 

güvence sunduğu görülmektedir645. Bu bakımdan, söz konusu fırsatın pay sahiplerine 

sunulmuş olması yeterli olmakla birlikte, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan 

oy çoğunluğuna hangi araçla ulaşıldığının bir önemi bulunmamaktadır. Aksi yönde bir 

kabul, oy haklarının %97,9’una sahip olup da yapmış olduğu teklif neticesinde %0,2’lik 

bir oy hakkı elde eden, diğer bir deyişle teklifi az ya da çok “başarılı” olmuş bir pay 

sahibinin çıkarma hakkını kullanabileceği; hâlihazırda oy haklarının %98,1’ine sahip 

olan, ancak yapmış olduğu teklife olumlu cevap alamayan bir hâkim pay sahibinin ise 

çıkarma hakkını hiçbir şekilde kullanamayacağı anlamına gelirdi. Söz konusu ihtimalde 

ise azınlığın çıkarılması hususu, yine azınlığın olumlu cevap verip vermemekte serbest 

olduğu bir teklife bağlanmış olurdu.  

b2) FingraG 137, çıkarma hakkını kullanılabilmek için gerekli olan hâkimiyet 

eşiğini hedef şirkette sahip olunan oy haklarına göre belirlemiştir. Katılma sermayesini 

temsil eden senetler oy hakkı vermedikleri için hesaplama yalnızca sahip olunan paylara 

göre yapılmaktadır. Hedef şirkette birden fazla pay kategorisi var ise hâkim pay sahibinin, 

her bir pay kategorisi için ayrı olarak oy haklarının %98’ini aşması zorunluluğu yoktur646. 

Önemli olan, bütün pay kategorilerinin verdiği toplam oy haklarının %98’inden fazlasına 

sahip olmaktır. Oy haklarının hesaplanması konusunda FinfraG’a ilişkin Tüzük’de647 iki 

husus açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, oy hakları donmuş olan paylar ile teklif 

sahibinin dolaylı olarak ya da üçüncü kişilerle birlikte hareket ederek elinde 

bulundurduğu paylar da hesaplamada dikkate alınır (FinfraV 120/1/a-b – bkz. -mülga- 

BEHV648 54). Söz konusu özel düzenleme kapsamında, hedef şirketin sahip olduğu kendi 

                                                
645  Alenî alım teklifinde bulunan teklif sahibinin teklifini bağımsız bir denetim şirketine denetlettirmesi 

zorunluluğuna ilişkin FinfraG 128/1 ve hedef şirketin yönetim kurulunun sermayeyi temsil eden 
senetlerin sahiplerine teklifle ilgili rapor sunma zorunluluğuna ilişkin FinfraG 132/1, azınlık pay 
sahiplerini ve katılma senedi sahiplerini alenî alım teklifi süreci içinde koruyan hükümlerden 
bazılarıdır. 

646  Mitteilung Nr. 3 der UEK, Kraftloserklärung der “restlichen Beteiligungspapiere” nach einem 
öffentlichen Kaufangebot vom 21. Juli 1997, Başlık II, 1; Nikitine/Schulthess, Kommentar zum 
FinfraG, Art. 137 N. 16. 

647  Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und 
Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung - FinfraV). 

648  (mülga) Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel (Börsenverordnung, BEHV) vom 2. 
Dezember 1996. 
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paylarından doğan oy haklarının da hesaba katılacaktır. Zira OR 659a/1 gereğince, bir 

anonim şirketin kendi elinde bulundurduğu paylarından doğan oy hakları da donmaktadır.  

Çıkarma için gerekli olan hâkimiyet eşiğinin hesaplanmasında donmuş olan oy 

haklarının da hesaba katılacağını düzenleyen FinFraV 120, esasında kanun koyucunun oy 

hakkının donmasına ilişkin olarak benimsemiş olduğu sistem ile uyumlu değildir. Çünkü 

donmuş olan oy hakları, herhangi bir toplantıda kullanılamayacağı gibi; hakları donan 

paylar da genel kurul toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmazlar649. 

Kural bu olmakla birlikte, FinFraV 120, oy hakkı donmuş payların da hesaplamada 

dikkate alınacağını düzenlemekle, temel ilkeye bir istisna teşkil etmektedir. Böylece, 

toplantı ve karar nisaplarında geçerli olan temel ilkenin, buradaki katılım oranının 

hesaplanmasında geçerli olmayacağı kabul edilmiş olmaktadır. Üstelik İsviçre 

öğretisinde anılan hükmün, hesaplamaya dâhil edilecek olan donmuş oy haklarının, teklif 

sahibinin hesabına sayılacağı şeklinde bir anlayış hâkimdir. Tartışmayı ilk olarak 

başlatan, Übernahmekommission’un çıkarma hakkına ilişkin olarak 1997 yılında çıkarmış 

olduğu bir Tebliğ650 hükmüdür. Söz konusu Tebliğ, Börsengesetz yürürlükte iken bu 

Kanun’a ilişkin olarak hazırlanmış Tüzük’ün651 çıkarma hakkı ile ilgili hükmünün 

uygulanması ile alakalı olup; Tebliğ’de hedef şirketin kendi paylarından doğan oy 

haklarının kural olarak teklif sahibine atfedileceği düzenlenmiştir652. Ancak anılan Tebliğ 

hükmü, Kanun’da ve Tüzük’de bir dayanağı bulunmadığı ileri sürülerek, İsviçre 

öğretisinde -haklı olarak- eleştirilmektedir653. Söz konusu Tebliğ, 2009 yılında 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Tebliğ’in yürürlükten kaldırılmış olmasının, oy hakkı 

donan payların hâkim pay sahibine atfedilmesi hususunda herhangi bir değişiklik 

yaratmayacağı öğretide hâlen savunulmaktadır654.  

1997 yılında başlayan tartışma günümüzde de devam ediyor görünmektedir. 
Gerçekten de FinfraV 120 incelendiğinde, hükmün çıkarma hakkı için aranan %98’lik 
oy eşiğinin hesaplanmasında, doğrudan pay sahipliği yoluyla elde bulundurulan payların 
yanı sıra, a) oy hakkı donan ve b) teklif sahibi tarafından dolaylı olarak sahip olunan ya 

                                                
649  Bu hususlarda genel olarak bkz. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 24 N. 89; Dubs/Truffer, Basler 

Kommentar OR, Art. 703 N. 9; Amstutz/Marti, OR Kommentar (Hrsg. Kostkiewicz, …), Art. 659a 
N. 5. Türk hukukunda konuya ilişkin olarak bkz. Çamoğlu/(PoroyTekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, 
N. 697; Yanlı/Nilsson, s. 778 vd. 

650  Mitteilung Nr. 3 der UEK, Kraftloserklärung der “restlichen Beteiligungspapiere” nach einem 
öffentlichen Kaufangebot vom 21. Juli 1997, Başlık II, 2. Kararın kısa bir değerlendirmesi için bkz. 
Tschäni, s. 42. 

651  (mülga) BEHV. Bkz. yukarıda dn. 648. 
652  “…So werden beispielsweise auch die von der Gesellschaft selbst gehaltenen Beteiligungspapiere 

grundsätzlich als eigene Beteiligungspapiere des Anbieters berücksichtigt…”. 
653  Bkz. Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 186; Kunz, s. 676. 
654  Tschäni, s. 42. 
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da üçüncü kişilerle birlikte hareket etmek suretiyle elde bulundurulan payların da dikkate 
alınacağını düzenlemektedir. Bu hâliyle hükmün lafzı, yukarıda sözünü ettiğimiz Tebliğ 
hükmü olmadan da oy hakları donan payların da hâkim pay sahibinin hesabına yazılacağı 
şeklinde anlaşılmaya müsaittir655. Zira FinfraV 120, %98’lik oy eşiğinin hesabına 
ilişkindir.  

Önemle belirtmek gerekir ki şirketin kendi elinde bulundurduğu payların hâkim pay 
sahibine atfedilmesi ile bu payların hesaplamaya hiç dâhil edilmemesi arasında pratik bir 
fark da ortaya çıkmaktadır. Somutlaştıralım: Çıkarma hakkının kullanılacağı (X) 
Anonim Şirketi’nin oy haklarının %88,1’i (A)’da, %1,9’u (B)’dedir. Oy haklarının 
%10’unu temsil eden paylar ise (X) Anonim Şirketi’nin kendi elindedir. Bu durumda, 
şayet bu paylardan doğan oy hakları (A)’ya atfedilecek olursa (A)’nın oy hakları %98,1 
oranına ulaşacak ve (A) çıkarma hakkını kullanabilecektir. Şirketin sahip olduğu kendi 
payları hesaplamaya dâhil edilmeyecek olursa (A) çıkarma hakkını kullanamayacaktır. 
Zira bu ihtimalde, (A)’nın sahip olduğu oy hakları %97,8’de kalacaktır [88,1 x 100 / 90 
= %97,8. Toplam oy haklarından, şirketin kendi paylarının temsil etttiği oy hakları 
düşülmüş, (A)’nın sahip olduğu %81,1’lik oy hakkının %90’ı temsil eden oy hakkının 
yüzde kaçına tekabül ettiği hesaplanmıştır]. 

Çıkarma hakkını kullanabilmek için gereken oy oranına, ne zamana kadar sahip 

olunması gerektiği hususunda öğretide farklı görüşler bulunmaktadır: Bir görüş, %98’i 

aşan oy oranına, alenî pay alım teklifi için öngörülen sürenin bitiminde sahip olunması 

gerektiğini ileri sürmektedir656. Bu görüşe göre, oy haklarına sahip olunabilecek son 

sürenin, bir sonraki başlıkta değineceğimiz dava açma süresiyle bir ilgisi 

bulunmamaktadır. Gerekli oy oranına, dava açılmadan önce, teklif süresi sona erdiğinde 

sahip olunmalıdır. Bu görüşün FinfraG 137/1’in (mülga Börsengesetz 33/1) lafzından 

hareket ettiği anlaşılmaktadır. Zira anılan hükümde, teklif sahibinin “teklif için öngörülen 

sürenin bitiminde”657 %98’i aşan orana sahip olması gerektiği ifade edilmektedir.  

Bir diğer görüş, davanın açılma tarihinde %98’i aşan oy oranına sahip olunması 

gerektiği savunmaktadır658. Dolayısıyla bu görüş, davanın açılması gereken üç aylık hak 

düşürücü süre içerisinde edinilen paylar ve bunlardan doğan oy haklarının da dikkate 

alınması gerektiğini kabul etmektedir. Bu görüşe göre, FinfraG 137/1’deki ifade biçimi, 

dava açılana kadar edinilen paylardan doğan oy haklarının dikkate alınmayacağı 

anlamına gelmemektedir. Yukarıda zikretmiş olduğumuz Übernahmekommission’un 

                                                
655  Alman öğretisinde de İsviçre’deki bu hükmü (mülga Tebliğ hükmünden bağımsız olarak), donan oy 

haklarının, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibine atfedileceği yönünde anlamlandıran 
yazarlar bulunmaktadır. Bkz. Böhler, s. 161-162. 

656  Bu yönde bkz. Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 187; Kunz, s. 678. Bu görüşü benimseyen Wey, s. 
203. 

657  “Verfügt der Anbieter nach Ablauf der Angebotsfrist über mehr als 98 Prozent der Stimmrechte 
der Zielgesellschaft…” 

658  Bu yönde bkz. Köpfli, s. 60; Schenker, s. 331. 
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mülga Tebliği’nde de kısmen bu görüşü destekleyen bir hükme yer verilmişti. Tebliğ 

hükmüne göre, teklif sahibi, yapmış olduğu teklif neticesinde %98’lik oy oranına 

yaklaşmış ve bunun akabinde %98’lik oranı aşabilmek için piyasadan ufak alımlarda 

bulunmuş ise bu kişiden, sırf ilk teklifte gerekli orana ulaşamadığı için ikinci bir teklif 

yapmasını beklemek zorlama bir yorum olacaktır659. Ancak Tebliğ’de, Komisyonun bu 

konuda ilkesel bir karar almadığı, hâkimin somut olaya göre değerlendirme yapmasının 

daha uygun olacağı da ifade edilmektedir. Dolayısıyla burada somut olay yaklaşımının 

benimsendiği bir diğer görüşten de söz etmek mümkündür660.  

Nihayet bu konuda serdedilen daha liberal bir diğer görüş, mahkemenin esasa 

ilişkin nihaî kararını vermesine kadar edinilmiş olan paylardan doğan oy haklarının 

hesaplamada dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir661. Zug Kantonu Yüksek 

Mahkemesi’nin de 2011 tarihli bir kararında benimsenen bu son görüş; son dönemde 

Zürih ve diğer eyaletlerin (ticaret) mahkemelerince verilen kararlarında da takip 

edilmiştir662. Bu görüş, davacının “şirketteki oy haklarının %98’inden fazlasına sahip bir 

pay sahibi” olması gerekliliğini bir dava şartı olarak görmemekte; bunu davanın esasına 

ilişkin bir mesele olarak ele almaktadır. Dolayısıyla bu görüş kapsamında davacının, 

sahip olduğu oy oranına ilişkin değişiklikleri, iddia ve savunmanın genişletilmesi 

yasağına aykırılık oluşturmadığı sürece (bkz. Schweizerische Zivilprozessordnung – ZPO 

Art. 229/1/a-b), hüküm aşamasına kadar ileri sürülebileceği kabul edilmektedir663.      

İsviçre öğretisinde bu son görüşün ekonomik analize daha uygun olduğu ileri 

sürülmektedir664. Buna göre, bu görüş kabul edilmeyip, şirketteki oy haklarının 

%98’inden fazlasına en geç davanın açıldığı tarihte sahip olunması gerektiği kabul 

                                                
659  Mitteilung Nr. 3 der UEK, Kraftloserklärung der “restlichen Beteiligungspapiere” nach einem 

öffentlichen Kaufangebot vom 21. Juli 1997, Başlık II, 3. 
660  Bkz. bu görüşü aktaran Frehner/Dubs, s. 139. 
661  Schärer/Zeiter, s. 43; Gotschev/Staub, s. 274; Frehner/Dubs, s. 139. 
662  Urteils Z2 2011 38 des Obergerichts des Kantons Zug vom 9. November 2011. Metnine 

ulaşamamakla birlikte kararın analizi için bkz. Frehner/Dubs, s. 137 vd. Bu kararı son dönemde 
vermiş olduğu kararlarla takip eden Zürih Kantonu Ticaret Mahkemesi kararları için bkz. 
Handelsgericht des Kantons Zürich, Urteil vom 6. April 2017, HG160223; Handelsgericht des 
Kantons Zürich, Urteil vom 15. Januar 2019, HG180127-O; Handelsgericht des Kantons Zürich, 
Urteil vom 18. März 2021 HG200205-O; Schwyz Kantonu mahkemesince verilen bir karar için bkz. 
Kantonsgericht Schwyz, Urteil vom 22. August 2017, ZK1 2017 17. 

 Öte yandan, Zürih Kantonu Ticaret Mahkemesi’nin 2016 tarihli bir diğer kararında ise %98’i aşan 
oy oranının, davanın açıldığı tarih itibariyle mevcut olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu karar, 
son dönemde verilen Zürih Kantonu Ticaret Mahkemesi kararlarında varılan sonuçla aksi yöndedir. 
Bkz. Handelsgericht des Kantons Zürich, Urteil vom 13.Oktober 2016 HG160116-O. (Karar 
metinleri için bkz. Swisslex). 

663  Zug Kantonu Yüksek Mahkemesi’nin kararında, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına ilişkin 
ZPO Art. 229’a yer verdiği hususunda bkz. Frehner/Dubs, s. 139. 

664  Nikitine/Schulthess, Kommentar zum FinfraG, Art. 137 N. 29. 
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edilecek olursa, çıkarma davası açabilmek için gerekli olan sürenin son gününde ya da 

davanın açıldığı günde bu şartı sağlamamakla birlikte, bu sürelerin hemen akabinde 

%98’lik oranı aşan bir teklif sahibinin, bu şartı davanın açıldığı tarihte sağlayamadığı için 

ikinci bir pay alım teklifinde bulunması gerekecektir665. Böylece bu kişi, davanın 

açılmasını takiben kısa bir süre sonra %98’lik oy oranını aşmış olsa bile, çıkarma 

hakkının koşullarını sağlayamadığı kabul edilecek ve yeni bir işlem maliyetine katlanmak 

zorunda kalacaktır. 

Ancak bu görüşün, kanaatimizce gözden kaçırmış olduğu bir husus, oy eşiğine 

ilişkin şartın, davacının sıfatına ilişkin özel bir dava şartı olarak kabulü hâlinde dahi, 

davanın açıldığı tarihte bu şartın noksanlığının her durumda davanın reddi sonucunu 

doğurmayacak olmasıdır. İsviçre Usul Kanunu’nda (Schweizerische Zivilprozessordnung 

- ZPO), dava şartı noksanlığı hâlinde hâkimin tarafa ek süre vereceğine ya da noksanlık 

hüküm aşamasında giderilmiş ise başlangıçtaki dava şartı noksanlığı sebebiyle davanın 

usulden reddedilemeyeceğine ilişkin HMK 115’dekine benzer bir hüküm de yer 

almamaktadır (karş. ZPO 59-60). İsviçre öğretisinde dava şartlarının yargılamanın 

başında mevcut olması gerektiğine ilişkin görüşler bulunmakla birlikte, bunların en geç 

hüküm aşamasında varlığının yeterli olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır666. 

İsviçre Federal Mahkemesi’nin de kabul ettiği bu son görüşün kabulü hâlinde, dava 

şartındaki bir eksikliğin hüküm aşamasına kadar tamamlanması mümkün görünmektedir. 

Dolayısıyla HMK’dakine benzer bir hüküm bulunmamakla birlikte, eksik olan dava şartı 

sonradan tamamlatılabileceği İsviçre hukukunda da kabul ediliyor görünmektedir.  

b3) Üçüncü şart, çıkarma hakkının belirli bir süre içerisinde kullanılmasına 

ilişkindir. FinfraG 137 gereğince, paylar ya da diğer katılma senetlerinin iptali istemiyle 

hedef şirkete açılacak olan dava, alenî alım teklifi için öngörülen sürenin sona ermesini 

takiben üç ay içinde açılmalıdır. Teklif için öngörülen sürenin teklif sahibi tarafından 

uzatılması gereken durumlarda (bkz. FinfraG 130), üç aylık sürenin başlangıcının da 

uzayacağı kabul edilmektedir667.  

Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için öngörülmüş olan hak düşürücü sürenin 

kısa tutulmuş olmasının, pay sahipliği hakkının müktesep hak olmasıyla ilgili olduğu; bu 

bağlamda kanun koyucunun çıkarma hakkına sınırlı bir kapsamda izin verdiği ileri 

sürülmektedir668.   

                                                
665  Nikitine/Schulthess, Kommentar zum FinfraG, Art. 137 N. 29. 
666  Bu görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Zingg, Berner Kommentar ZPO, Art. 59 N. 18-20. 
667  Köpfli, s. 61; Kunz, s. 678; Nikitine/Schulthess, Kommentar zum FinfraG, Art. 137 N. 32. 
668  Köpfli, s. 61; Kunz, s. 677. 
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b4) Öğretide Kunz, dördüncü bir şarttan daha söz etmektedir. Yazara göre, 

davanın kabul edilebilmesi için, hedef şirketin hüküm aşamasına kadar borsa 

kotasyonunda kalması gereklidir. Çıkarmanın da geniş anlamda ayrılma kavramına dâhil 

olduğundan hareket ederek ve ayrılma hakkıyla bağlantılı olarak değerlendirmede 

bulunan yazar, halka kapalı şirketlerde ayrılma hakkı bulunmadığı gibi çıkarma hakkının 

da bulunmadığı fikrindedir669. Ancak öğretide bu görüşün taraftar bulmadığı 

görülmektedir. Hâkim görüş gereğince, borsaya kotasyonun alenî alım teklifinin yapıldığı 

anda mevcut olması yeterli olup, davanın açıldığı ya da hüküm verildiği anda hedef 

şirketin borsa kotasyonunda olması gerekli değildir670.   

c) İptale konu olabilen menkul kıymetler: Çıkarma hakkının düzenlendiği 

Finfrag 137’nin başlığı “geride kalan sermayeyi temsil eden senetlerin iptali”dir671. 

Geride/arta kalan ifadesi ile kastedilen, alenî alım teklifi sonrasında hâkim pay sahibinin 

iktisap edememiş olduğu, azınlığın elinde bulunan paylar ya da katılma sermayesini 

temsil eden diğer senetlerdir. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere, İsviçre 

hukukunda alenî tekliflerin konusunu yalnızca paylar oluşturmamakta; katılma 

sermayesini temsil eden katılma senetleri ya da katılma intifa senetleri gibi menkul 

kıymetler için de teklif yapılabilmektedir. Bu durumda oy haklarının % 98’ine sahip olan 

bir pay sahibi, alenî bir teklif yaptıktan sonra hem pay sermayesini (Aktienkapital) hem 

de katılma sermayesini (Partizipationskapital) temsil eden senetlerin iptalini 

mahkemeden talep edebilmektedir. Alenî teklifin konusunu “sermayeyi temsil eden diğer 

senetler” de oluşturabildiği için (bkz. FingraG 2/i), hisse senediyle değiştirilebilir tahvil 

ya da opsiyon hakkı veren diğer menkul kıymetlerin de iptalinin talep edilebileceği kabul 

edilmektedir672. 

Çıkarma hakkının, sermayeyi temsil eden senetleri borsaya kote edilmiş hedef 

şirketlerde kullanılabileceğini daha önce ifade etmiştik. Ancak hedef şirketin tüm menkul 

kıymetlerinin borsaya kote edilmiş olması gerekli olmadığı gibi, iptali istenen menkul 

kıymetin de borsaya kote edilmiş olması zorunluluğu yoktur673. İptal talebinin, tüm 

menkul kıymet kategorilerini kapsayacak şekilde yapılma zorunluluğu olup olmadığı 

hususu ise tartışmalıdır. Bir görüşe göre, hâkim pay sahibinin hedef şirketteki tüm menkul 

                                                
669  Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 187-188; Kunz, s. 678 vd. 
670  Tschäni, s. 41; Schenker, s. 329; Gotschev/Staub, s. 272. 
671  alm. “Kraftloserklärung der restlichen Beteiligungspapiere” / fr. “Annulation des titres de 

participation restants”. 
672  Bkz. Köpfli, s. 61; Tschäni, s. 46; Schenker, s. 332. 
673  Köpfli, s. 59. 
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kıymetlerinin iptalini talep etmesi yönünde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır674. 

FinfraG 137’nin (mülga BEHG 33) lafzından675 hareket eden bu görüş gereğince hâkim 

pay sahibi, açacağı dava ile yalnızca pay senetlerinin iptalini isteyebilip, oy hakkı 

vermeyen diğer menkul kıymetlerin iptalini talep etmeyebilir. Böylece, alenî alım teklifi 

yükümlülüğüne ilişkin FinfraG 135 düzenlemesi bir yana bırakılacak olursa, tüm menkul 

kıymet sahiplerine yönelik bir teklifte bulunma yükümlülüğü ve buna bağlı olarak hedef 

şirketteki tüm menkul kıymet türlerinin iptalini talep etme yükümlülüğü söz konusu 

olmayacaktır. Diğer bir görüş ise FinfraG 137’nin lafzının, sadece gerekli olan oy 

çoğunluğuna ulaşıldıktan sonra hedef şirketteki menkul kıymetlerin iptalinin talep 

edilebileceğini gösterdiğini; bunun ötesinde hükmün hâkim pay sahibine iptal edilecek 

menkul kıymet türünü seçme hakkını tanımadığını savunmaktadır676. Bu görüş, iki 

gerekçe ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, çıkarma hakkının amacının hedef şirkette tam 

hâkimiyetin sağlanması olduğu, bu sebeple selektif (seçmeli) bir çıkarmanın mümkün 

olmayacağı gerekçesidir677. Kanaatimizce bu gerekçe yerinde değildir; zira ilk görüş, aynı 

tür menkul kıymet kategorisi içinde bir seçim yapmanın mümkün olduğunu 

savunmamakta; yalnızca farklı tür menkul kıymetler içinde bunlardan birinin 

seçilebileceğini kabul etmektedir. Selektif çıkarma, yalnızca aynı tür içinde farklı 

kategoriler ya da farklı pay sahipleri arasında bir seçim yapılarak çıkarmanın 

gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, FinfragG 137 kapsamında payların 

iptaline yönelik bir davanın açılması durumunda, hedef şirketteki “A” grubu payların 

iptalinin istenip, “B” grubu paylar için aynı talepte bulunulmaması, selektif çıkarma 

olması itibarıyla mümkün olmamalıdır. Hâlbuki burada tartışılan, farklı menkul kıymet 

türleri arasında bir türün iptalinin istenmesi, diğeri için böyle bir talepte 

bulunulmamasıdır. Örneğin, hedef şirketteki oy haklarının %1,5’ini temsil eden payların 

iptali için açılan bir davada, katılma sermayesini temsil eden intifa senetlerinin iptalinin 

talep edilmemesi böyledir. Bu örnekte selektif çıkarma söz konusu değildir. Bu ikinci 

görüşün diğer gerekçesi ise yatırımcının korunmasına ilişkindir. Buna göre, oy hakkı 

vermeyen menkul kıymetlerin iptal talebi dışında tutulması, bu menkul kıymetlerin 

oluşturduğu sermayenin, hâkim pay sahibince ucuz ve hukukî imkândan yoksun bir öz 

                                                
674  Bkz. Köpfli, s. 61; Schärer/Zeiter, s. 58. 
675  FinFrag 137/1: “Verfügt der Anbieter nach Ablauf der Angebotsfrist über mehr als 98 Prozent der 

Stimmrechte der Zielgesellschaft, so kann er binnen einer Frist von drei Monaten vom Gericht 
verlangen, die restlichen Beteiligungspapiere für kraftlos zu erklären…”. 

676  Bkz. Schenker, s. 332. 
677  Schenker, s. 332, dn. 1787. 
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sermaye kalemi olarak kullanılmasına yol açacaktır678. Yazarın burada bir anlamda oy 

hakkı vermeyen menkul kıymetlerin çıkarma hakkının kapsamına dâhil edilmesini, bu 

menkul kıymetlerin sahipleri bakımından bir hak olarak gördüğü söylenebilir. 

Kanaatimizce bu gerekçe de kabul edilemez, zira hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının 

ortaya çıkış gerekçelerinin, oy hakkına sahip olan ve bu şekilde şirkette söz sahibi olan 

pay sahiplerince yaratıldığı görülecektir. Katılma sermayesini temsil eden katılma 

senetleri ya da katılma intifa senetleri sahiplerinin en temel pay sahipliği hakkı olan oy 

hakkına sahip olmamaları sebebiyle bunların hedef şirketin organizasyonel 

yapılanmasında önemli bir sorun teşkil etmeyecekleri söylenebilir. Bu sebeple hâkim pay 

sahibinin çıkarma hakkını kullanırken, aynı tür içinde farklılık yaratmamak kaydıyla, 

türler içinde seçim serbestisine sahip olduğu görüşü, kanaatimizce daha yerinde 

görünmektedir. 

d) Hakkın kullanılma usulü ve yargılamaya ilişkin meseleler: Payların ya da 

katılma sermayesini temsil eden diğer senetlerin iptali, hâkim pay sahibince açılacak inşaî 

bir dava679 ile mümkün olmaktadır. Bu davada davacı, hedef şirkette alenî alım teklifinde 

bulunan ve oy haklarının %98’inden fazlasına sahip olan hâkim pay sahibi; davalı ise 

hedef şirkettir. Pay sahipleri ya da katılma sermayesini temsil eden senetlerin sahipleri 

bu davada taraf olarak gösterilemezler. Ancak bu kişilerin fer’i müdahil sıfatıyla davaya 

katılmaları için kendilerine davette bulunulur. FinfraG 137/1’de bu kişilerin davaya 

katılabilecekleri düzenlenmiş olup, FinfraG’a ilişkin Tüzük’ün 121. maddesinde buna 

ilişkin usul açıklığa kavuşturulmuştur. Anılan bu son hükümde, kıymetli evrakın iptaline 

benzer680 bir usul benimsenmiştir. Buna göre mahkeme, açılan dava kapsamında ilgili 

menkul kıymetlerin iptaline ilişkin talebi ve pay sahiplerinin yargılamaya 

katılabileceklerini ticaret sicili gazetesinde ilân eder. Mahkemece en az üç aylık bir süre 

verilir ve bu ilân üç kez yapılır.  

Davalı tarafın hedef şirket olmasının altında yatan sebep, iptali istenen menkul 

kıymetlerin bu şirket tarafından ihraç edilmiş olmasıdır. Esasında davalı olarak gösterilen 

                                                
678  Schenker, s. 333. 
679  Bkz. Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 189; Schärer/Zeiter, s. 44-45, 48; Tschäni, s. 48. 
680  FinfraG 137’de düzenlenen iptal kurumu için İsviçre Borçlar Kanunu’nda yer alan kıymetli evrakın 

iptaline ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulup bulmayacağı tereddütlüdür. Olumlu yönde görüş 
bkz. Köpfli, s. 63. Söz konusu hükümlerin uygulama alanı bulmayacağı konusunda Zürich Bölge 
Mahkemesi’nin (Bezirksgerichts Zürich) bir kararına atıfta bulunarak olumsuz yönde bir görüş için 
bkz. Schärer/Zeiter, s. 46-47. Bu son yazarlar, her ne kadar usul bakımından söz konusu hükümlerin 
uygulanmasının mümkün olmayacağını ifade etseler de eserlerinin bir başka yerinde, FinfraG 137 
kapsamında verilen iptal kararının, İsviçre Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında verilen kıymetli 
evrakın iptali kararı ile aynı etkiyi doğuracağını ifade etmektedirler. Bkz. age, s. 48. 
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hedef şirketin bu davada herhangi bir menfaatinin olup olmadığı tartışılabilir. Gerçekten 

de iptali istenen payların/diğer senetlerin maliki, hedef şirket değildir. Hedef şirket sadece 

ihraççıdır. Bu yönden bakıldığında hedef şirketin pasif taraf sıfatına (pasif husumet) sahip 

olmadığı söylenebilir681. Hedef şirketin bu dava ile olan ilgisi, sadece verilen hüküm 

sonucunda kendisinin ihraç etmiş olduğu payların/diğer senetlerin iptal edilecek olması 

ve şirketin bunların yenisini hâkim pay sahibi için ihraç edecek zorunda olmasıdır. Bu 

yönden bakıldığında kanaatimizce hedef şirketin hukukî menfaatten tamamen yoksun 

olduğu da söylenemez. Zira payın iptali ile yalnızca bir menkul kıymet iptali gündeme 

gelmemekte, bunun yanında şirketteki pay sahipliği/menkul kıymet sahipliği ilişkisi de 

değişikliğe uğramaktadır. Yine de iptali istenen menkul kıymetlerin malikinin, gerçek 

anlamda hukukî menfaat sahibi olması itibarıyla bu davada taraf olması beklenirdi. Ancak 

kanun koyucu bunun yerine özel bir düzenleme yapmak yoluyla, bu kişilerin davaya 

yalnızca fer’i müdahil olarak katılabileceklerini düzenlemektedir682. Böylece, esasında 

davalı olan hedef şirketin gerçek anlamda menfaat sahibi olmadığı ve bu davada gerçek 

anlamda bir savunma makamı olamayacağı683 gerçeğinden hareket eden kanun koyucu, 

pay/menkul kıymet sahiplerine bu imkânı tanımıştır. Bu kişiler davada taraf hâline 

gelmedikleri için davalı taraf olan hedef şirketin aksine, dava konusu üzerinde maddî 

hukuka ilişkin işlemler yapamazlar. Ancak fer’i müdahil sıfatıyla, asıl tarafın 

yapabileceği tüm usuli işlemleri yapabilirler.       

e) İptal kararının sonuçları: Mahkemenin inşaî nitelikteki iptal kararıyla birlikte, 

pay/katılma sermayesini temsil eden diğer senet sahiplerinin hedef şirketle olan hukukî 

ilişkileri sona erer. Pay sahipleri bakımından pay sahipliği statüsü sona erdiği için teknik 

anlamda şirketten çıkarma gündeme gelmektedir. İptal kararıyla birlikte bu kişiler hedef 

şirkete karşı, hâkim pay sahibinin bir önceki aşamada alenî alım teklifi ile sunmuş olduğu 

teklif bedelinin684 kendilerine ödenmesi hususunda bir talep hakkına kavuşurlar. FinfraG 

137/2’de hedef şirketin; iptal edilen paylar yerine yeni paylar ihraç edeceği ve bu payları, 

teklif bedelinin -payları iptal edilen kişiler adına- hedef şirkete ödenmesi karşılığında, 

hâkim pay sahibine tahsis edeceği düzenlenmektedir. Dolayısıyla iptal kararını takiben, 

                                                
681  Bu husus Zürih Ticaret Mahkemesi’nin 1998 tarihli bir kararında vurgulanmıştır. Bkz. SJZ 94/1998, 

s. 193-194, Başlık 4.6. 
682  Bkz. Köpfli, s. 63; Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 190; Kunz, s. 685. 
683  Gerçekten de söz konusu davada hedef şirketi, hâkim pay sahibinin kontrolü altında olan yönetim 

kurulu temsil etmektedir. Bu şartlar altında davalı hedef şirketin savunma pozisyonunda aktif bir 
tutum takınmayacağı söylenebilir. 

684  Alenî teklif, hedef şirketteki menkul kıymetlerin başka mislî varlıklarla değiştirilmesine ilişkin ise 
bu durumda artık teklif bedelinin ödenmesi talebinden değil, teslimi taahhüt edilen mislî varlıkların 
ifası konusunda bir talep hakkından söz edilecektir. 
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hedef şirket yeni paylar ihraç etmekte; hâkim pay sahibi ise payları iptal edilen ve 

şirketten çıkarılan pay sahiplerinin ayrılma akçesini karşılamak üzere, daha önce yapmış 

olduğu alenî alım teklifindeki bedel üzerinden hesaplayacağı miktarı, çıkarılan pay 

sahiplerine ödenmek üzere hedef şirkete ödemektedir. Şu hâlde hedef şirket burada bir 

aracı konumunda olmaktadır685.  

Dikkat edilecek olursa burada ne iptal edilen paylar sebebiyle bir sermaye azaltımı 

yapılmakta ne de ihraç edilen yeni paylar karşılığında bir sermaye artırımına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sermaye azaltımı yapılmadığı için payın itfası da söz konusu 

olmamaktadır. Burada, pay mevkilerine dokunulmadan pay sahipliği sıfatının 

değiştirilmesi sonucunu doğuran yenilik doğurucu bir iptal kararı söz konusudur. 

Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere, FinfraG 137 gereğince verilen iptal kararı, 

takip edilmesi gereken usul bakımından kıymetli evrakın iptaline benzemektedir. Ancak 

kıymetli evrakın iptalinden, gerek somut olayda var olması gereken maddî şartlar gerekse 

ortaya çıkan hukukî sonuçlar bakımından ayrılmaktadır. Kıymetli evrakın iptalinde var 

olması gereken “senedin ziyaı” özel şartının FinfraG 137’de düzenlenen iptal müessesesi 

ile ilgili olmaması bir yana, kıymetli evrakın iptali için aranan “senedin zıyaı sırasında 

senetteki hakkın alacaklısı sıfatını taşımak” şartının da FinfraG 137’de düzenlenen iptal 

ile bir ilgisi yoktur. Gerçekten de hedef şirketteki oy haklarının %98’ine sahip olan hâkim 

pay sahibi, kıymetli evrakın iptalinde olduğu gibi önceden sahip olduğu bir 

ortaklık/alacak hakkının varlığına dayanarak bir iptal talebinde bulunmamakta; bilâkis 

henüz maliki olmadığı bir ortaklık hakkına sahip olmak amacıyla bu talepte 

bulunmaktadır.  

III. Anglo-Amerikan Hukukunu Temsil Eden Bir Ülke Olarak Amerika 
Birleşik Devletleri Hukukunda  

Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketler hukuku alanında kabul edilmiş federal 

bir kanun bulunmayıp, her eyaletin kendi şirketler hukuku kanunu bulunmaktadır. 

Dolayısıyla elli olan eyalet sayısı kadar şirketler hukuku kanunu yürürlüktedir. Şirketler 

hukuku alanında Amerikan Barolar Birliği’nin (American Bar Association) ilk kez 1946 

yılında yayınlamış olduğu ve en son 2016 yılında revize ettiği Model Business 

Corporation Act’in (MBCA) ise herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp; bu model kanun, 

eyaletlerin şirketler hukuku kanunları arasındaki farklılıkları asgariye indirmek için 

hazırlanmış, yol gösterici bir metin mahiyetindedir. Ancak bağlayıcılığı olmamasına 

                                                
685  Bkz. Schärer/Zeiter, s. 49; Nikitine/Schulthess, Kommentar zum FinfraG, Art. 137 N. 44. 
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rağmen birçok eyaletin, MBCA’de yer alan kurallara az ya da çok benzer kurallar 

getirdiğini görmekteyiz.   

Tezimiz kapsamında tüm eyalet düzenlemelerini incelemek mümkün olmadığı 

gibi, esasında birbirleri ile benzerlikleri sebebiyle buna lüzum da yoktur. Şirketler hukuku 

literatüründe daha ziyade Delaware Eyaleti’nin şirketler hukuku düzenlemelerinin 

inceleme konusu yapıldığı görülmektedir. Bunun nedeni, daha esnek düzenlemelere yer 

vermesi sebebiyle birçok yatırımcının şirketini bu eyalet kanunlarına göre kurmayı tercih 

etmesidir. Bu bakımdan biz de örneklerimizi büyük ölçüde Delaware eyalet 

düzenlemelerini esas alarak vereceğiz. Ancak birçok eyalet düzenlemesine nazaran farklı 

olan ve kimi zaman daha katı düzenlemelere yer veren California Eyaleti’nin konuya 

ilişkin düzenlemelerine de yeri geldikçe değineceğiz. Bunun dışında, Delaware 

Eyaleti’nin mahkeme kararları ile aynı doğrultuda olan pek çok diğer eyaletin mahkeme 

kararlarına da yer vermeye çalışacağız.   

İkinci bölümde tarihsel gelişime ilişkin başlık altında da değinildiği üzere, 

Amerikan hukukunda squeeze-out/freeze-out’a imkân veren çok sayıda hukukî araç 

bulunmaktadır. Bu hukukî araçlardan bir kısmı, günümüzde freeze-out amacına hizmet 

etmek üzere pek fazla tercih edilmeyen, eski usul çıkarma yöntemleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlar; şirketin feshi (dissolution), şirket malvarlığının satışı (sale of assets) 

ya da şirket paylarının birleştirilmesi (reverse stock split) işlemleridir. Günümüzde 

azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılması için kendisine en çok başvurulan hukukî araç 

ise birleşme (merger) işlemidir.  

Hatırlanacağı üzere yukarıda686 bu araçlara ilişkin düzenlemelerin bir kısmının 

ratio legis’inin “çıkarma” olmadığını, dolayısıyla bu araçların da teknik anlamda 

çıkarmaya vücut vermediğini ifade etmiştik. Ancak bu hukukî araçlar arasında da bir 

ayrıma gitmiştik. Şirketin feshi (dissolution) ve şirket malvarlığının satışı (sale of assets) 

gibi işlemlerin hiçbir şekilde çıkarma amacıyla kullanılamayağı yönünde genel bir 

kabulün olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aşağıda da görüleceği üzere 

mahkemeler, bu tür işlemleri çoğunluk pay sahibine freeze-out amacı ile kullandırtmama 

eğilimi içerisindedirler. Dolayısıyla genel kabul, bu müesseselere ilişkin hukukî 

düzenlemelerin ratio legis’inin “çıkarma” olmadığı yönündedir. Birleşme (merger) ve 

payların birleştirilmesi (reverse stock split) işlemlerinde ise daha farklı bir yaklaşım 

hâkimdir. Özellikle birleşme işleminin tarihsel gelişimi dikkate alındığında 

mahkemelerin, birleşme işleminde bir kısım pay sahibine nakit verilebilmesine imkân 

                                                
686  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 1, B. 
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tanıyan düzenlemeleri, kanunun çıkarmaya izin verdiği şeklinde yorumladığı 

görülmektedir. Dolayısıyla bu işlemin freeze-out amacıyla kullanılabileceği yönünde 

1980’lerden sonra istikrar kazanmış bir case law uygulaması mevcuttur. Benzer bir 

yaklaşım, payların birleştirilmesi işlemi için de geçerlidir.  

Aşağıda şirketin feshi yolu ile azınlığın çıkarılması, payların birleştirilmesi ve 

birleşme usullerine kısaca değinilecektir. Önemli miktardaki şirket varlığının satışı yolu 

ile azınlığın çıkarılması yoluna ise tekrara düşmemek adına ayrı bir başlık altında yer 

verilmeyecektir. Çünkü bir sonraki başlıkta inceleyeceğimiz fesih, şirket varlıklarının 

satışı yönteminde, işlem zincirinin bir parçasını oluşturmaktadır.  

Bu noktada teknik olmayan çıkarma araçlarına neden yer verdiğimizi de 

açıklayalım. Burada birleşme işleminin çıkarma aracı olarak kullanılması sürecine gelene 

kadar, mahkemelerin, ratio legis’i “çıkarma” olmayan hukukî müesseselerin bu amaçla 

kullanılmalarına nasıl yaklaştıklarını görmek, birleşmeye olan bakış açısını anlamak 

açısından faydalı olacaktır.  

1.  Ş irket in Feshi  Yöntemi i le Azınl ığ ın Çıkarı lması 

(Dissolut ion Freeze-Out )   

Hâkim pay sahiplerinin azınlığı şirketten çıkarmak için başvurduğu yöntemlerden 

en eskisi şirketin feshine karar vermektir. Eyalet yasalarının birçoğunda sadece 

sermayenin basit çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahiplerinin olumlu oyları ile 

şirketin iradî olarak feshedebileceği (voluntary dissolution) düzenlenmektedir687. Bu 

imkândan yararlanan hâkim pay sahipleri şirketin feshini kimi zaman azınlık pay 

sahiplerini şirketten çıkarmak maksadıyla istemektedirler. Hemen belirtelim, burada sözü 

edilen çıkarma, teknik ve hukukî anlamda bir çıkarma değildir; çünkü ilgili şirketin 

tasfiye aşamasının tamamlanması ve bunun sonucunda tüzel kişiliğinin sona ermesi ile, 

işin doğası gereği tüm pay sahipliği ilişkileri kendiliğinden sona ermiş olmaktadır. 

Dolayısıyla burada bahsedilen, şirketin daha sonraki süreçte diğer pay sahipleri arasında 

devam etmesi üzerine kurulu bir çıkarma sistemi değildir. Ancak fesih kararını aldıran 

çoğunluk pay sahibinin gerçek iradesi feshedilen şirketin azınlık pay sahipleri olmaksızın 

kuracağı yeni bir şirket ile faaliyetlerine devam etmek olduğu için, Amerikan hukukunda 

bu durum da freeze-out başlığı altında incelenmektedir.  

Asıl amacın azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılması olduğu bir fesih 

kararında, çoğunluk pay sahiplerinin izleyecekleri ilk yol, feshedilen şirketin varlıklarını 

                                                
687  O’neal/Thompson, § 5.21, s. 146. 
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tasfiye sürecinde paraya çevirme aşamasında yeni kurmuş oldukları diğer şirkete satın 

almak olacaktır688. Burada çoğunluk pay sahibi, hem tasfiye sürecinde varlıklarının toptan 

satışını gerçekleştirecek olan şirkette hem de bu varlıkları satın alacak olan (ve genellikle 

kendisinin tek pay sahibi olduğu) şirkette karar veren konumunda olmaktadır. İşlemin 

sonucunda çoğunluk pay sahibi, aynı işletme organizasyonu ile, fakat bu kez önceki 

şirketteki azınlık pay sahipleri olmaksızın yeni kurmuş olduğu şirkette faaliyetlerine 

devam edebilecektir. Diğer yolda ise çoğunluk pay sahibi, ilkin şirketi feshetmekte, daha 

sonra tasfiye işlemleri aşamasında kendisinin hazırlamış olduğu tasfiye plânında 

(plan/certificate of liquidation/dissolution) şirket faaliyetlerinin ana unsurunu oluşturan 

malvarlığı kısmını kendisine; nakit, borçlanma senetleri ve diğer alacak haklarını ise 

azınlık pay sahiplerine paylaştırmaktadır689. Böylelikle çoğunluk pay sahibi, fesih kararı 

aldırmış olduğu şirketin ana unsurunu oluşturan aktiflerini tasfiye aşamasında elde 

etmekte ve bunları yeni kuracağı ya da hâlihazırda kendisinin hâkim pay sahibi olduğu 

diğer bir şirkete devrederek, faaliyetlerine önceki şirketteki azınlık pay sahipleri olmadan 

devam edebilmektedir.  

Burada ilk olarak, birçok eyaletin şirketler hukuku kanununda aynî tasfiyeye izin 

veren açık düzenlemelerin bulunduğunu, bazı eyaletlerde ise açık bir düzenleme 

olmamakla birlikte tasfiyenin aynî olarak yapılmasını yasaklayan herhangi bir hüküm 

bulunmadığını belirtmek gerekir690. Öte yandan aynî tasfiyenin hangi sınırlar dahilinde 

yapılabileceği hususunda, eşit işlem ilkesinin gözetilmiş olup olmadığı önem kazanır. 

Gerçekten de hazırlanan tasfiye plânında, şirket aktiflerinde yer alan duran malvarlığının 

sadece çoğunluk pay sahiplerine, nakdin ise azınlık pay sahiplerine paylaştırılması birçok 

mahkeme kararında eşit işlem ilkesine aykırı bulunmuştur691. Eşit işlem ilkesi gerekçesi 

                                                
688  O’neal/Thompson, § 5.21, s. 146. 
689  Clark, s. 511; Gevurtz, s. 765; Palmiter, s. 335; Hornstein, s. 64 vd. 
690  Örneğin Arkansas Eyaleti’nin şirketler kanununda aynî tasfiye imkânı pay sahiplerine açık bir 

şekilde tanınmaktadır. Bkz. Arkansas Code § 4-26-1103, 3/B. “The corporation, whether or not it 
has made a sale under subdivision (3)(A) of this section, may distribute its remaining assets, 
including the proceeds of any sale under subdivision (3)(A) of this section above, in cash or, subject 
to subdivision (3)(A) of this section, in kind, or partly each, among its shareholders according to 
their respective rights.” Tasfiyenin aynî olarak yapılması imkânına mahkeme kararlarında da vurgu 
yapılmıştır. Bkz. Kellogg v. Georgia-Pacific Paper Corp., 227 F. Supp. 719 (W.D. Arkansas 1964). 
Öte yandan Delaware Eyaleti’nin şirketler kanununda aynî tasfiyeye ilişkin herhangi bir açık 
düzenleme olmamasına rağmen, bu türden bir tasfiyeyi yasaklayan bir hükme de rastlanmamaktadır. 
Bkz. ve karş. DGCL § 281/(a). Türk hukukunda bkz. ve karş. TTK 543/3. Türk hukukunda da 
anonim şirket esas sözleşmesinde yer verilmesi ya da genel kurul kararı ile kabul edilmesi koşuluyla 
aynî tasfiyenin yapılabileceği TTK 543/3’de düzenlenmektedir. 

691  Kellogg v. Georgia-Pacific Paper Corp., 227 F. Supp. 719 (W.D. Arkansas 1964); Zimmerman v. 
Tide Water Associated Oil Co., 143 P.2d 409 (Cal. App. 1943); Theis v. Spokane Falls Gas Light 
Co., 34 Wash. 23, 74 P. 1004 (1904). Ayrıca bkz. Lipton/Steinberger, § 9.03 [4]; Clark, s. 501; 
Brudney, s. 1079 vd. 
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dışında, azınlığın salt şirketten çıkarılması amacıyla alınan bir fesih kararı ve bu 

doğrultuda yapılan tasfiye işlemi, meşru bir ticarî amaç taşımadığı (absence of a 

legitimate business purpose) ya da çoğunluk pay sahibinin sadakat yükümlülüğünü ihlâl 

ettiği gerekçeleriyle eyalet mahkemeleri tarafından geçersiz sayılabilmektedir692. Ancak 

bu noktada eyalet mahkemelerinin farklı uygulamalarının olduğunu da belirtmek gerekir. 

Bazı mahkeme kararlarında, azınlık pay sahiplerine âdil bir şekilde dağıtım yapılması 

koşulu sağlandığı sürece, alınan fesih kararı ile azınlık pay sahiplerinin şirketten 

çıkarılabileceği kabul edilmektedir. Bu yöndeki mahkeme kararları, fesih kararı ve bunu 

takip eden tasfiye işlemlerini geçersiz saymamakta, sadece azınlık pay sahiplerine yapılan 

eksik ödemenin denkleştirilmesine ya da uğranılan zararın tazminine 

hükmetmektedirler693.  

2.  Payların Birleşt iri lmesi  (Reverse Stock Spl i t )  

Tedavüldeki payların yapılacak bir esas sözleşme değişikliği694 ile birleştirilmesi 

yöntemi, bir dönem pay sahiplerince çıkarma aracı olarak kullanılmıştır695. Bu yöntemde 

payların birleştirilmesine ilişkin oran birçok pay sahibinin yeni bir pay edinemeyeceği 

kadar yüksek tutulmaktadır. Her 500 payın yeni bir payda birleştirildiği bir durumda, oran 

1/500 olmakta, şirkette bu kadar paya sahip olmayan bir pay sahibi yeni bir paya sahip 

olamamaktadır. Bunun ise farklı sonuçları bulunmaktadır. Gerek MBCA’de (bkz. § 6.04) 

gerekse birçok eyaletin şirketler hukuku kanununda (ör. DGCL § 155, New York 

Business Corp. Law § 509, Illinois Business Corp. Act § 6.15, California Corp. Code § 

407) anonim şirketin “fractional share” (kesirli pay) ihraç edebileceği düzenlenmektedir. 

Bu gibi durumlarda, payların birleştirilmesi için belirlenmiş olan oran kapsamında yeterli 

paya sahip olmayan bir pay sahibi için kesirli pay ihraç edilebilir. Yukarıdaki örnek 

çerçevesinde, elindeki 250 pay ile bir yeni pay bile edinemeyen bir pay sahibi için ½ 

                                                
692  O’neal/Thompson, § 5.21, s. 148. Bkz. Lebold v. Inland Steel Co., 125 F.2d 369 (7th Cir. 1941). 

Ayrıca partnership’e ilişkin bir karar olmakla birlikte bkz. Thibaut v. Thibaut, 607 So. 2d 587, 604 
(La. Ct. App. 1993): “…We do not believe that such fiduciary relationship was observed by the 
defendant partners based on their individual efforts to divert the partnership's business to their 
‘shelf’ corporation while they were still partners of the existing partnership. We find that the 
defendant partners’ actions constituted a breach of fiduciary duty…” 

693  “…The trial judge found that ‘there is nothing to prevent a dissolution or freeze-out so long as 
adequate compensation is paid (citation omitted).’ We agree. In view of our decision that Dibble 
was not grossly underpaid for his stock, we see no basis for the award of punitive damages...” Dibble 
v. Sumter Ice and Fuel Co., 283 S.C. 278, 287 (S.C. Ct. App. 1984). Ayrıca bkz. O’neal/Thompson, 
§ 5.21, s. 149, 151-152. 

694  Birçok eyalet düzenlemesinde söz konusu değişiklik salt çoğunluk ile yapılabilmektedir. Ör. bkz. 
DGCL § 242/b/1; California Corp. Code § 902 ve § 152. 

695  Genel olarak bkz. O’neal/Thompson, § 5.11, s. 81 vd.; Rickman, s. 1219 vd. 
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kesirli bir pay ihraç edilebilir. Böyle bir paya sahip olan pay sahibi, sahip olduğu kesirli 

oran nispetinde oy haklarını kullanabilecek, kâr ve tasfiye payı gibi malvarlıksal 

haklardan yararlanabilecektir. Kesirli paya ilişkin eyalet düzenlemelerinde şirketlere, 

kesirli pay ihraç etmek yerine, kesirli pay ihraç edilmiş olsaydı pay sahiplerine isabet 

edecek olan kesirli oran ne ise ona tekabül eden âdil bir bedelin nakit olarak ödenmesi 

imkânı da tanınmıştır. Şu hâlde yukarıdaki örnek çerçevesinde, kesirli pay ihraç edilseydi 

“½ kesirli pay” alması gereken bir pay sahibine, bu payın karşılığını oluşturan âdil bedelin 

ödenmesi söz konusu olabilecektir. Birçok eyalet düzenlemesinde kesirli payı hak edecek 

pay sahiplerine tamamen nakit ödenebilmesine izin verilmişken, California gibi bazı 

eyalet düzenlemelerinde bu kurala önemli bir sınırlandırma getirilmiştir. Bu eyalette, 

yapılacak nakit ödemenin herhangi bir pay kategorisindeki payların %10’undan 

fazlasının itfasına yol açacak şekilde gerçekleştirilmesi engellenmiştir (bkz. California 

Corp. Code § 407).  

Eyalet Mahkemelerinin bu yönteme olan bakış açıları da diğer yöntemlere olan 

bakış açılarında olduğu gibi değişkenlik göstermektedir. Örneğin Illinois Eyaleti Yüksek 

Mahkemesi’nce696 1974 yılında verilen bir kararda697 Mahkeme, somut uyuşmazlığı 

“business purpose test” ile çözmek yoluna gitmiştir. Hatırlanacağı üzere bu test 

kapsamında, yapılan işlemin meşru bir ticarî amaç taşıyıp taşımadığı incelenecektir. Sözü 

edilen kararda Mahkeme, pay yapısının yeniden düzenlenmesinin ve ilgili pay sahiplerine 

nakit verilmek suretiyle kesirli payların itfa edilmesinin, masrafları azaltmak ve şirketin 

işleyişini kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı kanaatine ulaşmış; yapılan işlemin salt pay 

sahiplerini şirketten çıkarmak amacıyla yapılmadığına karar vermiştir698. O yıllarda pek 

çok eyalet mahkemesi kararında da “business purpose test”e riayet edildiği 

görülmektedir699. Kararlarda göze çarpan bir diğer nokta, payların birleştirilmesi ve kesirli 

payların itfasına ilişkin usul ile elde edilen sonuca, pay sahiplerine daha az zarar verici 

bir yolla ulaşılmasının mümkün olup olmadığının araştırılmış olmasıdır. Böylece 

                                                
696  Supreme Court of Illinois. 
697  Teschner v. Chicago Title Trust Co., 59 Ill. 2d 452, 459 (Illinois 1974). 
698  “…The defendants stated in the circuit court that the corporate action of reclassifying stock and 

eliminating fractional shares was basically to reduce corporate expenses and simplify and 
facilitate procedures. The plaintiff did not allege or show any improper purpose on the part of the 
defendants. Considering the circumstances the judgment in favor of the defendants was proper…” 

699  Ör. bkz. Cross v. Communication Inc., 116 Misc. 2d 1019 (N.Y. Sup. Ct. 1982); Clark v. Pattern 
Analysis, 87 Misc. 2d 385 (N.Y. Sup. Ct. 1976); Leader v. Hycor, Inc., 395 Mass. 215 (Mass. 1985). 
Bu kararlar ve ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Rickman, s. 1125 vd; Richer, s. 563 vd. 
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hakların sakınılarak kullanılması ilkesinin bir uygulamasına eyalet mahkemesi 

kararlarında da rastlanmaktadır700.   

“Business purpose test”in, tezimizin ilk bölümünde ele almış olduğumuz Alman 

hukukundaki “işlemin haklı/objektif sebebi” (sachliche Rechtfertigung) müessesesinin bir 

muadili olduğunu belirtmek gerekir. Hatırlanacağı üzere, ilk bölümde yaptığımız 

açıklamalarda bazı işlem kategorilerinde haklı/objektif sebebin işlemin kendisinde 

mündemiç olduğundan ve bu işlem kategorilerinde ayrıca bir haklı/objektif sebebe ihtiyaç 

duyulmayacağından söz etmiştik. Bu yaklaşımın bir benzerinin, Amerikan hukukunda 

2000’li yıllarda verilen mahkeme kararlarında istikrarlı bir şekilde benimsendiği 

söylenebilir. Pek tabii, Alman hukukunda yapılan teorik tartışmalara, eyalet 

mahkemelerinin kararlarında ve Amerika hukuk öğretisindeki eserlerde 

rastlamamaktayız. Ancak eyalet mahkemelerinin ve öğretinin “business purpose test”e 

70’li yıllarda olduğu kadar itibar etmedikleri, bunun yerine Delaware Eyaleti Yüksek 

Mahkemesi’nin701 Weinberger v. UOP, Inc. Kararı’nda702 uygulanan “işlemin bütünüyle 

âdil olması yaklaşımı”nı (entire fairness approach) benimsemiş oldukları söylenebilir. 

Bir sonraki başlıkta incelenecek olan bu Karar birleşme işlemine ilişkin olmakla beraber, 

pay sahipliği ilişkisini sona erdiren pek çok işlemde mahkemelerin bu yaklaşımı takip 

ettiği görülmektedir.  

Son olarak, “business purpose test”in uygulanmadığı, tespit edebildiğimiz birkaç 

mahkeme kararını paylaşmak istiyoruz. Maryland Özel Temyiz Mahkemesi703, biri 2000 

diğeri ise 2010 yılında vermiş olduğu iki kararında704, payların birleştirilmesi işleminin 

denetiminde “business purpose test”i uygulamayıp, “entire fairness test”i uygulamıştır. 

Maryland Mahkemesi’nin yaklaşımını özetlemek gerekirse şu sonuçlara varılabilir: 

a) Mahkeme, azınlığın şirketteki konumuna ilişkin ilginç bir değerlendirmeye yer 

vermiştir. Buna göre, azınlık konumunda olanlar, kontrolün (ya mevcut durumda ya da 

günün birinde) şirketteki oyların çoğunluğunu elinde bulunduran başka bir pay sahibinde 

olduğunun/olacağının farkındadırlar ve bunun riskini taşırlar705. Mahkeme, yapmış 

                                                
700  Ör. bkz. “…our courts must weigh the legitimate business purpose, if any, against the practicability 

of a less harmful alternative…” Wilkes v. Springside Nursing Home, Inc., 370 Mass. 842, 852 
(Mass. 1976). 

701  Supreme Court of Delaware. 
702  Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983). 
703  Court of Special Appeals of Maryland. 
704  Lerner v. Lerner Corporation, 132 Md. App. 32 (Md. Ct. Spec. App. 2000); Boland v. Boland, 194 

Md. App. 477 (Md. Ct. Spec. App. 2010). 
705  “…There is no requirement of a business purpose for a freeze-out merger for the same reasons that 

a business purpose is not necessary for a freeze-out by means of a reverse stock split or a short-
form merger. First, one of the known risks of holding a minority stock position is that there is or 
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olduğu bu değerlendirme kapsamında azınlığın söz konusu riski (buradaki risk, 

çoğunluğun günün birinde merger, reverse stock split işlemlerinden birini kullanarak 

freeze-out’u gerçekleştirebilecek olmasıdır) azınlığın doğal olarak taşıyacağından söz 

etmektedir. Burada özellikle merger ve reverse stock split konularına ilişkin eyalet 

kanunu düzenlemelerinin; birleşmede bir kısım pay sahibine, payların birleştirilmesi 

işleminde ise kesirli paya sahip olan pay sahiplerine nakit verebilmesine imkân tanımış 

olduğunu unutmamak gerekir. Böyle bir imkân tanındıktan sonra, artık yapılan işlemin 

hangi amaçla ya da ne için yapıldığı sorusu önemini yitirmiş görünmektedir. Zira kanun 

koyucu böyle bir imkânı öngörürken, işlemin objektif/haklı sebebi kendi içinde 

taşıdığından hareket etmekte, menfaatler dengesini buna göre kurmaktadır. Bu bakımdan 

artık önemli olan, işlemin hangi amaçla yapıldığı değil, pay sahipleri bakımından âdil 

sonuçlar doğurup doğurmadığı olmalıdır. Bu sorunun cevabını ise “entire fairness test” 

vermektedir.  

b) İkinci önemli tespit, mahkemeye meşru ve makul bir gerekçe sunmanın o kadar 

da zor olmadığına ilişkindir. Gerçekten de şirketin işleyişi ile alakalı, kurumsal bir amacı 

gerçekleştirmek ile ilişkilendirilmiş genel kabul gören bir gerekçenin yaratılması güç 

görünmemektedir. Bu mesele bir kenara, gerçekleştirilen işlem için yönetim kurulunca 

“yaratılacak” sözde bir gerekçenin yerinde olup olmayacağı hususunu tespit etmenin 

mahkemelerin görevi olmadığı, böyle bir görev mahkemeye düşse bile bunun tespitinin 

zor olduğu tespitlerine de kararda yer verilmiştir.  

c) Bir diğer önemli tespit ise işlemin meşru amacının varlığının, işlemin bütünüyle 

âdil olması ile zorunlu bir bağ içinde bulunmadığıdır. Gerçekten de yukarıda da ifade 

etmiş olduğumuz üzere birçok durumda işlemi gerçekleştiren pay sahipleri ya da 

yöneticilerce makul bir sebep üretilebilecektir. Ancak sebebin var olduğu her durumda 

işlem âdildir denilemez. Önemli olan işlemin âdil olup olmadığının tespitidir. İşlemin pay 

sahipleri bakımından âdil olması gerekliliğinin anlamına ise bir sonraki başlıkta, 

Weinberger v. UOP, Inc. Kararı incelenirken değinilecektir. 

Bu başlık altındaki son bir örneği ise 2017 tarihli bir Federal Bölge Mahkemesi 

(U.S. District Court) kararından vermek istiyoruz. West Virginia Eyaleti Güney Bölgesi 

Federal Bölge Mahkemesi’nin706 payların birleştirilmesine ilişkin Wright v. Sutton 

Kararı’nda707 mahkeme, daha önceki kararlarında da “business purpose test”i 

                                                
some day may be a holder or group of holders who control a majority of the voting power...” Lerner 
v. Lerner Corporation, 132 Md. App. 32, 57-58 (Md. Ct. Spec. App. 2000). 

706  United States District Court - Southern District of West Virginia. 
707  Wright v. Sutton, Civil Action No. 1:08-1431 (S.D.W. Va. July 5, 2017). 
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benimsemediğini çarpıcı bir ifade ile ortaya koymuştur. Mahkemeye göre, çoğunluk pay 

sahibinin azınlığın payları için nakit ödeme imkânından yararlanmasının hangi saikle 

yapıldığının araştırılmasına girilmesi, bir ağla rüzgârı yakalamak gibidir708. Anonim 

şirkette çoğu kez birbiriyle çatışan menfaatler ve bu çatışmaların uzlaştırılması yönünde 

bir pazarlıkta bulunma hâli söz konusu olduğuna göre, çoğunluk pay sahibinin de 

azınlığın şirketten çıkarılmasını bir şekilde şirketin menfaati ile bağdaştırması kabul 

edilebilir. Mahkeme, birleşmelere olan bakış açısını da kararında ortaya koymaktadır. 

Buna göre birleşme, kendilerine nakit ödenecek pay sahipleri bakımından âdil olduğu 

sürece çoğunluk pay sahipleri bunu diledikleri sebeple gerçekleştirebilirler709.  

Son bir cümle ile özetleyecek olursak; Amerikan hukukunda “business purpose 

test”e artık 1970’lerde olduğu gibi itibar edilmediği; bu testin pay sahiplerine gerçek 

anlamda bir koruma sunmadığı; işlemin bütünüyle âdil olması yaklaşımının (entire 

fairness approach) son dönemde mahkeme kararlarında daha çok tercih edildiği 

görülmektedir.  

3.  Birleşme (Merger)   

A. Birleşme Türlerine Genel Bir Bakış  

Birleşme işleminde bir kısım pay sahibine devralan şirkette pay verilmek yerine 

yalnızca nakit verilebilmesine imkân tanınmayan düzenlemelerin ratio legis’inin “pay 

sahiplerinin şirketten çıkarılması” olup olmadığı tartışmasına yukarıda yer verilmişti710. 

Hatırlanacağı üzere, birleşmede pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânı tanıyan 

düzenlemelerin hiçbirinin gerekçesinde “şirketten çıkarma” amacından söz 

edilmemekteydi. Böyle olmakla birlikte, eyalet mahkemelerinin özellikle 1960’larda bu 

düzenlemelere yeni bir anlam kazandırdığı söylenebilir. Gelinen son noktada anılan 

hükümlerin, azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılması amacıyla kullanılabilecekleri 

genel olarak kabul edilmektedir.  

                                                
708  “…We have never agreed with the business purpose doctrine because attempting to infer the 

motivations behind a majority stockholder’s buyout of minority shares is like trying to catch the 
wind in a net. In the often clashing cross-purposes and constant friction of haggling and dickering 
that characterize a corporation, it is perfectly reasonable for a majority shareholder to rid himself 
of minority shareholders who he perceives may compromise fundamentally that corporation’s 
interests...” Wright v. Sutton, Civil Action No. 1:08-1431, at *16-17 (S.D.W. Va. July 5, 2017). 

709  “…Consequently, our rule in West Virginia is that when a majority stockholder or majority 
stockholders seek to effect a corporation's merger, they may do so for any purpose whatsoever, so 
long as the terms tendered to the minority stockholders accurately reflect the fair market value of 
the minority interest...” Wright v. Sutton, Civil Action No. 1:08-1431, at *17 (S.D.W. Va. July 5, 
2017). 

710  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 1, B. 
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Amerikan hukukunda birleşme işleminin farklı türleri freeze-out amacıyla 

kullanılabilmektedir. Temel olarak iki türden söz edilebilir: a) Long-form merger (olağan 

birleşme) ve b) Short-form merger (kolaylaştırılmış birleşme).  

a) “Long-form merger”, olağan birleşme işlemidir. Bu tür birleşmede devrolunan 

şirketteki pay sahiplerinin pay sahipliklerinin devamı konusunda iki ihtimal söz konusu 

olmaktadır. Birinci ihtimal, devrolunan şirketin pay sahiplerine devralan şirkette yeni pay 

verilmesi ve bu kişilerin pay sahipliği haklarının devralan şirkette de devam etmesidir. 

İkinci ihtimal ise bu kişilere, nakit ya da devralan şirkette pay sahipliği hakkı vermeyen 

menkul kıymetlerin verilmesidir. Bu ihtimalde ise pay sahipliğinin devamı söz konusu 

olmaz.  

Olağan birleşme işleminde pay sahiplerinden bir kısmına nakit verilebilmesi 

imkânı, diğer bir deyişle bu işlemin freeze-out amacıyla kullanılabilmesi imkânı, Kıta 

Avrupası hukukuna yabancı bir durumdur. Kıta Avrupası hukukunda olağan birleşme 

işleminde “pay sahipliğinin devamı ilkesi” geçerli olup; bu hukuk sisteminde birleşme 

hukuku içerisinde düzenlenen çıkarma hakkı, devralan şirketin devrolunan şirkette %90-

95 oranında oy ve/veya sermayeye sahip olduğu durumlarda düzenlemektedir. Diğer bir 

deyişle, birleşme işlemi ile birlikte düzenlenen çıkarma hakkı, Kıta Avrupası hukukunda 

yalnızca kolaylaştırılmış birleşme işleminin koşullarının oluştuğu durumlarda 

düzenlenmektedir. Olağan birleşme işleminde Kıta Avrupası hukukunda “pay 

sahipliğinin devamı ilkesi”ne istisna tanınmamıştır. Hâlbuki Amerikan hukukunda pek 

çok eyalet düzenlemesinde olağan birleşme işleminde pay sahiplerine nakit ya da 

devralan şirketin payları dışında menkul kıymet verilebileceği düzenlenmiştir (ör. DGCL 

§ 251/b/5, New York Business Corp. Law § 902/a/3, Illinois Business Corp. Act § 

11.05/c, California Corp. Code § 1101/d). Üstelik, devrolunan şirketin pay sahiplerine 

verilecek değerin nakit ya da bir başka değer olması, birleşme kararının nisabını da pek 

çok eyalette değiştirmemektedir. Model Kanun’da tavsiye edilen ve bazı eyalet 

düzenlemelerinde benimsenmiş olan nisap, oyların salt çoğunluktur (bkz. MBCA § 

11.04/e; DGCL § 251/b/5711). Ancak bazı eyalet düzenlemerinde ağırlaştırılmış nisap 

uygulamasına gidilmiş olup, genellikle oy haklarının 2/3’ünün sağlanmış olması 

aranmaktadır (ör. New York Business Corp. Law § 903/a/2, Illinois Business Corp. Act 

                                                
711  Ayrıca bkz. ve karş. DGCL § 203/a/3. Anılan hükümde şirket ele geçirmeleriyle bağlantılı olarak, 

bir anonim şirketteki oy haklarının %15’inden fazlasını ele geçiren bir diğer şirketin, üç yıl boyunca 
paylarını edinmiş olduğu şirketle birleşebilmesi için özel birtakım şartlar öngörülmüştür. Kümülatif 
olmayan bu şartlardan birisi de bu süre içerisinde gerçekleştirilecek bir birleşmenin, payları edinilen 
şirketin genel kurulunda oy haklarının 2/3’ünü (% 662/3) temsil eden pay sahiplerince onaylanmış 
olmasıdır. 
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§ 11.20/a).  Dolayısıyla, olağan birleşme kararı eyalete göre ya salt çoğunluk ile ya da 

oyların 2/3’ünün çoğunluğu ile alınabilmekte; yine bu nisapla bir kısım pay sahibine nakit 

verilmek suretiyle bu kişiler şirketten çıkarılabilmektedirler. Pek çok eyalette durum bu 

şekildeyken, California Eyaleti’nde -Kıta Avrupası hukukundaki sisteme benzer şekilde- 

olağan birleşme işleminde pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânı tanınmamıştır. 

Yalnızca hâkim şirketin yavru şirketinin oy haklarının %90’ına ya da daha fazlasına sahip 

olduğu durumlarda, diğer bir deyişle short-form merger’ın koşullarının sağlandığı 

durumlarda pay sahiplerine nakit verilebilmektedir (bkz. California Corp. Code § 1101). 

Bunun dışındaki durumlarda, diğer bir deyişle olağan birleşmelerde, pay sahiplerine 

mutlaka şirket tarafından geri alınamayan payların (nonredeemable common shares) 

verilmesi gerekmektedir. Şu hâlde California Eyaletindeki istisnaî düzenleme bir kenara 

bırakılacak olursa, pek çok eyalet düzenlemesinde olağan birleşme işleminde pay 

sahiplerine nakit verilebilmesi imkânı, %90-95 gibi nitelikli bir nisabı gerektirmemekte; 

kimi zaman oyların salt çoğunluğu kimi zaman da 2/3’ü ile bu yönde bir karar 

alınabilmektedir. Bu da Kıta Avrupası birleşme hukukunda düzenlenen çıkarma 

haklarıyla karşılaştırıldığında, önemli bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Olağan birleşme işleminin freeze-out amacıyla tek başına kullanılması mümkün 

olduğu gibi, şirket ele geçirme sürecinde alenî pay alım teklifleri ile birlikte kullanılması 

da mümkündür. Bu şekilde kullanıldığında, hedef şirketin ele geçirilmesi sürecinde ilk 

aşamada bir alenî pay alım teklifi yapılmakta, böylece hedef şirketteki payların bir kısmı 

ele geçirilmektedir. Alenî pay alım teklifinin bütünüyle başarıya ulaşması zor bir ihtimal 

olduğundan, hedef şirketteki azınlığın şirketten çıkarılmasında ikinci bir aşamaya daha 

ihtiyaç vardır712. Bu ikinci aşamada ise kısmen başarıya ulaşmış olan pay alım teklifi ile 

elde edilen oy çoğunluğu kullanılarak birleşme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu iki 

aşamalı yöntem, kural olarak tüm birleşme türleri (olağan – kolaylaştırılmış) ile birlikte 

kullanılabilmektedir. Ancak alenî pay alım teklifi neticesinde salt çoğunluğa ulaşılsa bile, 

birçok eyalette bu iki aşamalı süreçte olağan birleşmenin, devralmayı gerçekleştirmek 

isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilmediği görülmektedir. Bunun nedeni, olağan 

birleşme işleminin uzun bir süreci gerektirmesi ve masraflı olmasıdır. Gerçekten de pay 

alım teklifi neticesinde hedef şirkette oy haklarının %50’sinden fazlasını elde etmiş bir 

şirket, bir sonraki alt başlıkta inceyeceğimiz kolaylaştırılmış birleşme için gerekli olan 

%90 çoğunluğa ulaşamadığı için bu türün sağladığı kolaylıklardan yararlanamayacaktır. 

Çünkü hedef şirketteki oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip olunan ancak %90’ına 

                                                
712  Bu hususlarda genel olarak bkz. Lipton/Steinberger, § 9.03, [5]. 
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ulaşılamayan böyle bir durumda, (salt çoğunluğun yeterli olduğu bir eyalette) yalnızca 

olağan birleşme işlemi yapabilecektir. Bu da pek tabii, birleşmeyi gerçekleştirmek isteyen 

devralan şirket için hem zaman kaybı hem de önemli bir masraf anlamına gelmektedir. 

Zira kolaylaştırılmış birleşmenin aksine, olağan birleşmede devralınacak olan hedef 

şirketin genel kurulunun da işleme onay vermesi gerekmektedir. Devralan şirket, sahip 

olduğu %50’den fazla oy hakkıyla (bazı eyaletlerde % 662/3) bu kararı aldırmaya muktedir 

olmakla birlikte, genel kurul toplantısının yapılması başlı başına bir masraf kalemi 

oluşturmaktadır. Öte yandan, hedef şirketin genel kurul toplantısı için çağrı yoluyla 

vekâlet toplanmasının (proxy) yaratacağı masraflar da yatırımcıların iki aşamalı 

işlemlerde long-form merger’ı tercih etmemelerine sebep olmuştur. İşte bu aksaklığı 

gidermek üzere Delaware Eyaleti’nde 2013 yılında DGCL’nin 251. maddesinde önemli 

bir değişiklik yapılmıştır. Maddeye eklenen yeni hükümle, iki aşamalı işlemlerde olağan 

birleşme işleminin tercih edilmesinin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Tamamlayıcı nitelikte bir hüküm olan DGCL § 251/h’ye göre, birleşen şirketlerin esas 

sözleşmelerinde aksine bir hüküm olmadıkça birleşme sözlemesinde, alenî pay alım 

teklifinde bulunulan hedef şirkette bir genel kurul kararı alınmayacağı hususu 

kararlaştırılabilir. Birleşme sözleşmesi, alenî pay alım teklifinin belirli bir yüzde ile 

başarılı olması şartını da öngörebilir. Uygulamada bu tür için “intermediate-form merger” 

ifadesi de kullanılmaktadır.   

Yapılan bu önemli değişiklik ile, alenî pay alım teklifi neticesinde hedef şirkette 

%50 ile %90 arasında oy hakkı edinmiş olan teklif sahibi şirketin de kolaylaştırılmış 

birleşme usulüne benzer bir kolaylıktan faydalanmasına imkân tanınmıştır. Böylece ilk 

aşamasında pay alım teklifi bulunan iki aşamalı birleşmelerin kullanım alanı, “long-form 

merger” işlemini kapsayacak şekilde genişletilmiş olmaktadır.     

   b) Short-form merger, kolaylaştırılmış birleşme usulüdür. Amerikan hukukunda 

birçok eyalet, bir şirketin birleşmek istediği diğer şirketin paylarının713 %90’ına sahip 

olması durumunda bu usulü öngörmektedir. Buradaki temel mantık şudur: Hâkim şirket 

zaten yavru şirketin kontrolünü elinde bulundurmaktadır; o hâlde bu iki şirketin 

birleşmesinde normal birleşme prosedüründeki şartların aranması gereksiz bir 

formaliteden öteye geçmeyecektir. Kolaylaştırılmış birleşmede hâkim şirketin yönetim 

                                                
713  Pek çok eyalet kanununda “payların %90’ı” (%90 of the shares) ifadesi kullanılmaktadır. Ör. bkz. 

DGCL § 253/a: “…at least 90% of the outstanding shares of each class of the stock of a corporation 
or corporations…”. Burada kastedilen “oy haklarının %90’ı”dır. Bu husus, Model Kanun’da açıkça 
belirtilmiştir. Bkz. MBCA § 11.05/a: “A domestic or foreign parent entity that owns shares of a 
domestic corporation which carry at least 90% of the voting power of each class and series of the 
outstanding shares of the subsidiary that has voting power…”. 
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kurulu birleşmeye karar vermektedir. Birleşmenin, hâkim şirketin genel kurulunda; yavru 

şirketin ise yönetim kurulu ya da genel kurulunda oylanmasına gerek yoktur (bkz. MBCA 

§ 11.05/a, DGCL § 253, California Corp. Code § 1110, New York Business Corp. Law § 

905).  

Kolaylaştırılmış birleşmede de pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânı 

bulunduğu için bu türün freeze-out amacıyla kullanılması mümkündür. Yukarıda sözünü 

ettiğimiz iki aşamalı birleşmelerde tercih edilen tür daha çok kolaylaştırılmış birleşmedir. 

“Tender offer/short-form merger” ya da kısaca “tender offer freeze-out” olarak 

adlandırılan bu modelde, alenî pay alım teklifini takip eden kolaylaştırılmış bir birleşme 

işlemi sonrasında, pay sahiplerine nakit ya da pay dışında kalan diğer menkul kıymetler 

verilmekte; böylece pay sahipleri şirketten çıkarılmaktadırlar. Yapılan alenî pay alım 

teklifinin amacı, kolaylaştırılmış birleşme için gerekli olan hedef şirketin paylarının 

%90’ını elde etmektir714.  

B. Birleşme Yoluyla Pay Sahibinin Çıkarılmasına İlişkin İçtihat Hukuku  

Cash-out/freeze-out merger ile ilgili case law uygulaması çok geniştir. Yukarıda, 

eyalet mahkemelerinin cash-out düzenlemelerine bakış açısının zaman içinde değiştiğini; 

gelinen son noktada bir kısım pay sahibine nakit verilerek yapılan birleşme işleminin salt 

bu sebeple geçersiz ya da dürüstlük kuralına aykırı olarak kabul edilmediğini belirtmiştik. 

Dolayısıyla cash-out düzenlemelerinin ilk çıktığı zamanlardan715 günümüze gelene kadar 

bu müesseye bakış açısında önemli değişiklikler olmuştur. Bu başlık altında freeze-out 

merger işlemine zaman içinde yön veren mahkeme kararlarına değineceğiz. İnceleme 

yöntemimiz gereği, sözü edilen kararlara konu olan somut olayları anlatma yoluna 

gitmeyip, sadece varılan sonuç ve ilkelere yer verilecektir.  

Freeze-out’a ilişkin mahkeme kararlarını biz dört gruba ayırarak incelemeyi 

uygun bulduk: a) İlk grupta, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar verilen kararlar yer 

almaktadır. Birleşmede pay sahiplerine nakit verilebilmesine imkân tanıyan eyalet 

kanunu düzenlemeleri, ilk kez bu kararlarda pay sahiplerinin şirketten çıkarılabileceği 

şeklinde yorumlanmıştır. Bu kararların kendi dönemlerinde verilmiş cesur kararlar 

oldukları söylenebilir; zira daha önce de belirttiğimiz üzere birleşmede nakit 

verilebilmesine ilişkin eyalet düzenlemelerinin hiçbirinin gerekçesinde açık bir şekilde 

pay sahibinin şirketten çıkarılması amacından söz edilmemişti. Hatta bir adım daha ileri 

                                                
714  Bkz. Letsou/Haas, s. 27. 
715  Bkz. yukarıda dn. 328. 
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gidecek olursak, bu düzenlemelerin yalnızca birleşmeleri daha esnek bir yapı içinde 

gerçekleştirebilmek amacıyla tasarlandıkları kabul edilmekteydi716. Dolayısıyla o 

dönemde, birleşmelerin pay sahiplerinin şirketten çıkarılması amacıyla kullanılmasını 

teşvik edecek kararlara imza atılmış olması bir ilktir. Bu kapsamda litaratürde en sık 

anılan karar, New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi’nin717 1949 tarihli Beloff v. 

Consolidated Edison Co. Kararı’dır718. b) İkinci grupta, freeze-out işlemi için meşru bir 

ticarî amacın (legitimate business purpose) ortaya konulmasını arayan ve Delaware 

Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin meşhur Weinberger v. UOP, Inc. Kararı öncesinde 

verilmiş olan kararlar yer almaktadır. Bu grup kararlar arasında öğretide en çok 

zikredileni ve atıf alanı yine Delaware Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin Singer v. 

Magnavox Co. Kararı’dır719. c) Üçüncü grup kararlar, Weinberger v. UOP, Inc. Kararı720 

ile başlayan ve “işlemin bütünüyle âdil olması yaklaşımı”nı (entire fairness approach) 

benimseyen kararlardır. Bugün günümüzde hâlen bu yaklaşım büyük ölçüde 

uygulanmaktadır. d) Dördüncü grupta ise yukarıda sözünü etmiş olduğumuz, ilk 

aşamasında bir alenî pay alım teklifi bulunan iki aşamalı birleşmelere ilişkin kararlar yer 

almaktadır. Daha önceleri bu tür iki aşamalı birleşmeler ile gerçekleştirilen freeze-out 

işlemlerinde de “entire fairness” yaklaşımı uygulanırken; 90’lı yıllarda Delaware 

mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarda bu yaklaşımda bir değişikliğe gidilmiştir. Bu 

son grup kararlarda mahkemeler, “business judgement” yaklaşımını uygulama eğilimi 

içinde olmuşlardır. Bir kısmı yalnızca pay alım tekliflerine, bir kısmı yalnızca 

kolaylaştırılmış birleşmeye, bir kısmı ise iki aşamalı birleşmelere ilişkin bu kararlardan 

literatürde en sık anılanları şunlardır: Solomon v. Pathe Communications Corp.721, In re 

Siliconix Inc. Shareholders Litigation722, In re Aquila Inc. Shareholder Litigation723, 

Glassman v. Unocal Exploration Corp.724, In re Pure Resources, Inc.725, In re Cox 

Communications Inc. Shareholders Litigation726. Bu kararlara ilişkin ayrıntılı bilgiye 

aşağıda yer verilecektir.   

                                                
716  Bu hususta bkz. Weiss, s. 641 ve 649. 
717  Court of Appeals of the State of New York. 
718  Beloff v. Consolidated Edison Co. of N.Y, 300 N.Y. 11 (N.Y. 1949). 
719  Singer v. Magnavox Co., 380 A.2d 969 (Del. 1977). 
720  Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983). 
721  Solomon v. Pathe Communications Corp., 672 A.2d 35 (Del. 1996). 
722  In re Siliconix Shareholders Litig., Consolidated C.A. No. 18700 (Del. Ch. June 19, 2001). 
723  In re Aquila Inc. Shareholder Litigation, 805 A.2d 184 (Del. Ch. 2002). 
724  Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001). 
725  In re Pure Resources, Inc., C.A. No. 19876 (Del. Ch. Oct. 1, 2002). 
726  In re Cox Communications, Inc., 879 A.2d 604 (Del. Ch. 2005). 
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Şimdi, bu dört grupta yer alan kararlarda benimsenmiş olan ilkelere bakalım:  

a) 1940 ile 1970 yılları arasında verilen kararlar, freeze-out/cash-out’a olan bakış 

açısının oluşmaya başladığı kararlardır. Biz bu safhayı “izin safhası” olarak 

adlandırıyoruz. New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi’nin Beloff v. Consolidated Edison 

Co. Kararı, kolaylaştırılmış birleşme işleminde nakit verilmesine ilişkindir. New York 

Eyaleti’nde bu imkân 1936 ve 1937 yıllarında yapılan değişiklerle yalnızca konusu 

elektrik, benzin ve buhar olan enerji şirketlerinin birleşmelerinde tanınmış iken, 1949 

yılında yapılan değişiklik ile bu imkân tüm şirketlere tanınmıştır727. Karara konu olan 

olayda, hâkim şirket bu imkânı kullanarak yavru şirketiyle birleşmiş; yavru şirkette 

%1’den az paya sahip olan bir kısım pay sahibi ise kolaylaştırılmış birleşme işlemi içinde 

pay sahiplerine nakit verilmesine imkân tanıyan kanun hükmünün, müktesep nitelikteki 

pay sahipliği hakkını ihlâl ettiği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi, azınlık pay sahiplerinin taleplerini 

reddederek, pay sahiplerinin ellerindeki tek imkânın appraisal (payının âdil değerinin 

hesaplanmasını talep hakkı) olduğu sonucuna varmıştır728. Azınlık pay sahipleri, 

konumları itibarıyla birleşme kararına karşı çıkamayıp, yalnızca kanun koyucunun 

kendilerine sunduğu bu imkândan yararlanabilirler729.  

Önemle belirtmek gerekir ki New York Eyaleti Temyiz Mahkemesi, pay 

sahiplerine nakit verilebilmesine imkân tanıyan düzenlemenin, karmaşık yapıdaki grup 

yapılanmalarının basitleştirilmesine hizmet etmek üzere öngörüldüğüne kararında yer 

                                                
727  Bkz. Beloff v. Consolidated Edison Co. of N.Y, 300 N.Y. 11, 17 (N.Y. 1949). 
728  “…In short, the merged corporation’s shareholder has only one real right; to have the value of his 

holding protected, and that protection is given him by his right to an appraisal (see Voeller v. 
Neilston Warehouse Co.,311 U.S. 531, 535). He has no right to stay in the picture, to go along into 
the merger, or to share in its future benefits. He has no constitutional right to deliberate, consult or 
vote on the merger, to have prior notice thereof or prior opportunity to object thereto. His 
disabilities in those respects are the result of his status as a member of a minority, and any cure 
therefor is to be prescribed by the Legislature, if it sees fit. In none of this do we see any deprivation 
of due process, or of contract rights…” Beloff v. Consolidated Edison Co. of N.Y, 300 N.Y. 11, 19 
(N.Y. 1949) 

729  Gerek Beloff v. Consolidated Edison Co. of N.Y  Kararı’nda gerekse aşağıda dn. 732’de zikredilen 
Stauffer v. Standard Brands, Inc. Kararı’nda, “appraisal” hukukî çaresinin münhasırlığı kabul 
ediliyor görünmektedir. Dikkat edilecek olursa her iki karar da kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkindir. 
Özellikle ikinci kararda mahkemenin kolaylaştırılmış birleşmelerde azınlığın birleşmeyi iptal 
ettirmesine sebep olacak bir “hile” durumunu tasavvur etmenin güç olduğu ifade edilmiştir. Bu 
kararda “appraisal” çaresinin münhasır olduğu yönünde ayrıca bkz. Letsou/Haas, s. 47. 
Kanaatimizce, her ne kadar kararda böyle bir ihtimalin son derece güç olduğundan söz edilmişse de 
kararın “appraisal” çaresinin uygulanmayabileceği bazı özel durumları kesin olarak reddettiği 
sonucuna varılamaz. Zira Kararda -karşılaşılması güç bir ihtimal olmakla birlikte- “hile” veya 
“hukuka aykırılık” durumlarının varlığı hariç olmak üzere bu çarenin münhasırlığından söz 
edilmektedir. 
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vermiştir730. Dolayısıyla Mahkeme, bu düzenlemelerin getiriliş amacının “çıkarma” 

olduğundan söz etmemekte; ancak böyle bir imkân karşısında azınlık pay sahiplerinin 

ellerindeki tek çarenin de appraisal olduğunu kabul etmektedir.  

1970’li yıllara kadar farklı eyalet mahkemeleri tarafından verilmiş olan pek çok 

kararda, birleşmede pay sahiplerine nakit verilmesine imkân tanıyan düzenlemelerin 

freeze-out sonucunu doğuracak şekilde kullanılmalarına izin verilmiştir. Bu kararlarda, 

söz konusu imkânın çoğunluk pay sahiplerince grup yapılandırılmasını kolaylaştırmak 

amacıyla kullanılabilecekleri belirtilmiş, özel olarak “azınlığın çıkarılması” amacıyla 

kullanılabilip kullanılamayacağı üzerinde ise durulmamıştır. Meseleye bakış açısı -

kanaatimizce de yerinde olarak- son derece sade ve tekniktir: Gerekçesi açık olmamakla 

birlikte, genel olarak kabul edildiği üzere, şirketler topluluğu yapılandırmasına hizmet 

etmek üzere kanunda böyle bir imkân tanınmıştır. Çoğunluk pay sahibi bu imkândan, 

herhangi bir özel sebep göstermeden faydalanabilmelidir. Azınlık pay sahibi ise alınan 

karardan memnun değilse, yine kanunda kendisine tanınmış olan appraisal çaresine 

başvurabilecektir731.  

Son olarak, yine bu minvalde olan ancak açıkça “azınlığın çıkarılması” amacından 

söz eden Delaware Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin 1962 tarihli Stauffer v. Standart 

Brands, Inc. Kararı’ndan732 da söz etmek gerekir. Mahkeme, kolaylaştırılmış birleşme 

işleminde azınlığın yalnızca nakdî taleplerinin olabileceğini kabul ederken, açıkça hâkim 

şirketin azınlığı çıkarma imkânından söz etmiştir733. Daha sonraki yıllarda bu karar, 

“legitemate business purpose” yaklaşımının etkisiyle geçerliliğini yitirecektir734.  

                                                
730  “…We know from history that, in 1935, and for years thereafter, there was a nationwide demand 

for such simplification of the complex intercorporate structures of public utilities, and it is 
apparent that the 1936 and 1937 amendments to section 85 were part of an effort to meet that 
demand…” Beloff v. Consolidated Edison Co. of N.Y, 300 N.Y. 11, 20-21 (N.Y. 1949) 

731  Bu yöndeki diğer bir karar için bkz. Coyne, et al. v. Park Tilford, et al., 38 Del. Ch. 514 (Del. 1959). 
732   Stauffer v. Standard Brands, Inc., 41 Del. Ch. 7 (Del. 1962). 
733  “…No illegality or overreaching is shown. The dispute reduces to nothing but a difference of opinion 

as to value. Indeed it is difficult to imagine a case under the short merger statute in which there 
could be such actual fraud as would entitle a minority to set aside the merger. This is so because 
the very purpose of the statute is to provide the parent corporation with a means of eliminating the 
minority shareholder’s interest in the enterprise. Thereafter the former stockholder has only a 
monetary claim. This power of the parent corporation to eliminate the minority is a complete answer 
to plaintiff’s charge of breach of trust against the directors of Planters of Delaware. As the Vice 
Chancellor held, they had nothing to do with the merger. It was a unilateral act of the parent…” 
Stauffer v. Standard Brands, Inc., 41 Del. Ch. 7, 10-11 (Del. 1962). 

734  “…As to Stauffer, we agree that the purpose of § 253 is to provide the parent with a means of 
eliminating minority shareholders in the subsidiary but, as we observed in Singer, we did ‘not read 
the decision [Stauffer] as approving a merger accomplished solely to freeze-out the minority without 
a valid business purpose.’ 380 A.2d at 978. We held that any statement in Stauffer inconsistent 
with the principles restated in Singer was inapplicable to a § 251 merger…” Roland Intern. Corp. 
v. Najjar, 407 A.2d 1032, 1036 (Del. 1979). 
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b) İkinci grupta yer alan kararlar ise günümüzde artık terk edilmiş olan “legitimate 

business purpose” yaklaşımını esas almaktadırlar. 1970’li yıllarda başlayan bu döneme 

gelinene kadar, bir üst başlıkta incelemiş olduğumuz kararların da etkisiyle, birleşmede 

nakit verilebilmesine imkân veren düzenlemelerin freeze-out amacıyla kullanılabilmesine 

izin verilmiş görünmekteydi. 1970’li yıllara gelindiğinde ise hisse senedi fiyatlarındaki 

genel düşüşün de etkisiyle, pek çok şirket, devralma işlemleri için cazip bir fırsat hâline 

gelmişti735. Bu yüzden anılan dönemde freeze-out işlemlerinin sayısında bariz bir artış 

meydana gelmiştir. İşte tam da bu dönemde, yapılan işlemin pay sahipleri bakımından 

yalnızca âdil sonuçlar doğurmasının yeterli olmayacağı, bunun yanı sıra işlemin meşru 

bir ticarî amacının bulunmasının da gerekli olduğu yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Delaware 

Eyaleti Yüksek Mahkemesi, 1977 tarihli Singer v. Magnavox Co.736 ve Tanzer v. Int'l 

General Industries, Inc.737 kararlarında, birleşmenin salt çıkarma amacıyla 

kullanılmayacağını, çoğunluğun azınlığa karşı sahip olduğu sadakat yükümlülüğü ve 

dürüstlük kuralı ile açıklamaya çalışmıştır738. Singer v. Magnavox Co. Kararı’nın da atıf 

yaptığı bir başka kararda geçen ifadeler, bu yaklaşımın gerekçesini iyi bir şekilde 

özetlemektedir. Atıf yapılan Jutkowitz v. Bourns Kararı’nda şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Nakit, bir kısım ya da pek çok pay sahibini tatmin edebilir; ancak bazı pay sahiplerinin, 

farklı yatırım hedefleri, vergisel meseleleri, yönetimin kendilerini bir gün zengin edeceği 

yönünde inançları yahut paya (şirkete) duygusal bağlılıkları söz konusu olabilir. Bu 

sebeplerle pay sahipleri, paylarını satmama yönünde bir karara yönebilirler” 739. Bu 

yaklaşım, pay sahiplerinin yalnızca yatırımlarının değeri ile ilgili değil, şekli ile ilgili 

olarak da menfaat sahibi olduklarını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda çoğunluk pay 

sahiplerinin, birleşmeyi salt çıkarma amacıyla kullanmamaları ve söz konusu menfaati 

                                                
735  Weiss, s. 654; Subramanian, s. 9. 
736  Singer v. Magnavox Co., 380 A.2d 969 (Del. 1977). 
737  Tanzer v. Int'l General Industries, Inc., 379 A.2d 1121 (Del. 1977). 
738  “…We hold, therefore, that a § 251 merger, made for the sole purpose of freezing out minority 

stockholders, is an abuse of the corporate process; and the complaint, which so alleges in this suit, 
states a cause of action for violation of a fiduciary duty for which the Court may grant such relief 
as it deems appropriate under the circumstances...” Singer v. Magnavox Co., 380 A.2d 969, 980 
(Del. 1977) 

739  “…That argument was rejected in Jutkowitz v. Bourns, Cal.Super.Ct. C.A. 000268 (Nov. 19, 1975), 
wherein the Court correctly summarized some of the values besides money which may be at stake in 
a ‘going-private’ merger: ‘Money may well satisfy some or most minority shareholders, but others 
may have differing investment goals, tax problems, a belief in the ability of . . . management to 
make them rich, or even a sentimental attachment to the stock which leads them to have a 
different judgment as to the desirability of selling out…’” Singer v. Magnavox Co., 380 A.2d 969, 
978 n.8 (Del. 1977). 
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ihlâl etmemeleri gereğinin, sadakat yükümlülüğü ve dürüstlük kuralından kaynaklandığı 

kabul edilmektedir.  

Singer v. Magnavox Co. Kararı’nın bir yandan birleşmelerde cash-out 

düzenlemesinin varlığını inkâr etmemesi, diğer yandan yapılan işlemin meşru bir ticarî 

amaç taşıması gerektiğini araması, Delaware Mahkemesi’nin çoğunluk ile azınlık 

arasındaki dengeyi kurma arayışında olduğunu göstermektedir. Zira kararın alındığı 

dönemde freeze-out’u yasaklayan bir yaklaşım olmadığı gibi, birleşmede pay sahiplerine 

nakit verilebilmesi imkânının freeze-out amacıyla kullanılmasında bir artış da olmuştur. 

Dolayısıyla Singer v. Magnavox Co. Kararı, tam olarak bu geçiş döneminde verilmiş bir 

karar olarak, azınlık pay sahiplerinin haklarını daha fazla koruma çabası içinde olan bir 

yaklaşım sergilemeye çalışmıştır740. 

Ancak Singer v. Magnavox Co. Kararı’nda benimsenmiş olan yaklaşımın en zayıf 

noktası, hangi sebebin/amacın meşru olduğunun açıklığa kavuşturulamamış olmasında 

kendisini göstermektedir741. Kararda buna ilişkin bir tespite yer verilmemiştir. Ayrıca 

daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere, meşru görünen bir “sebebin/amacın” 

çoğunluk pay sahibince ya da yönetim kurulunca kolayca üretilmesi de ihtimal 

dâhilindedir.  

Burada son olarak kendi görüşümüze yer vermek istiyoruz:  

1) Kanaatimizce, kanun koyucunun birleşmede pay sahiplerine tamamen nakit 
verilebilmesi imkânını tanımış olması karşısında, bu imkânın “ne için/hangi amaçla” 
kullanıldığının çoğunluk pay sahibine sorulması, sunî bir soru olmaktan öteye 
geçemeyecektir. Birleşme sözleşmesinde azınlık pay sahipleri için nakit öngörülen 
hangi durumların “salt azınlık pay sahiplerini çıkarmak amacıyla” yapıldığını tespit 
etmek son derece güçtür. 

2) Birleşmede pay sahiplerine tamamen nakit verilebilmesi imkânı bir kere tanındıktan 
sonra, artık bu düzenlemenin “çıkarma” amacıyla kullanılabilmesinin olağan 
olduğunu düşünmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz üzere, burada işlemin 
“objektif/haklı” sebebi kendi içindedir. İşlem zaten, birleşmenin sonucunda %100 
hâkimiyet durumunun oluşturulabilmesi amacıyla “çıkarma” amacını doğal olarak 
taşımaktadır. Burada pek tabii akıllara, pay sahiplerine nakit verilebilmesine (kimi 
eyalet düzenlemelerinde salt çoğunluk kararı ile alınabilen) olağan birleşmelerde de 
olanak tanıyan hükümler gelmektedir. Bu ihtimalde, salt çoğunluğun 
gerçekleştirebileceği bir birleşme işleminde, geri kalan pay sahiplerinin şirketten 
çıkarılması mümkün hâle gelmektedir. Kanaatimizce cash-out imkânına, tıpkı Kıta 
Avrupası hukukunda olduğu gibi, kolaylaştırılmış birleşmenin şartlarının oluştuğu 
%90 oranında hâkimiyet ilişkinin var olduğu hâkim-yavru şirket birleşmelerinde 
izin verilmesi, bu işlemin altında yatan “kurumsal bir amacı gerçekleştirme” 

                                                
740  Bu yönde bkz. Weiss, s. 625. 
741  Bu yönde bkz. Weiss, s. 661 ve 668. 
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gerekçesini daha iyi açıklamaktadır. Zira burada artık %90 oranındaki nitelikli bir 
hâkimiyeti, tam hâkimiyete taşıma amacı söz konusudur. Bu noktada, Amerikan 
hukukunda %51 oy oranına sahip bir çoğunluğun da bu hakka sahip olmasının 
yerindeliği tartışılabilir. Gerekçesine ulaşamamakla birlikte742, bir ihtimal, bu 
ülkedeki anonim şirket pay sahipliği yapısının -Kıta Avrupası’nda olduğunun 
aksine- dağınık olması ve mülkiyetin bir ya da birkaç pay sahibi elinde yoğunlaşmış 
biçimde toplanmamış olması, bu yöndeki hukuk polikası tercihinin bir sebebi 
olabilir. 

3) Son olarak, “simetri yaklaşımı” olarak adlandırdığımız görüşümüze yer vermek 
istiyoruz. “Ayrılma” başlığı altında toplanan “çıkma” ve “çıkarma” kurumlarına 
olabildiğince simetrik yaklaşmak gerektiğini düşünmekteyiz. Nasıl ki appraisal 
right’ın (ayrılma hakkı) kullanılmasında azınlık pay sahibinin özel bir haklı sebep 
göstermesini aramayıp, önemli nitelikteki işlemin (ör. birleşmeyi) gerçekleştirilmiş 
olmasını tek başına kurumsal bir sebep olarak değerlendiriyorsak, birleşmede pay 
sahiplerinin bir kısmına nakit verildiği freeze-out/cash-out işleminde de benzer bir 
değerlendirme yapılabilir. Anılan bu son işlemin, özünde objektif/haklı bir sebebi 
barındırdığını söyleyebiliriz. Bu sebep, birleşme neticesinde tam hâkimiyeti 
sağlamaktır. Dolayısıyla burada işlemin meşru/haklı amacının bulunup 
bulunmadığının araştırılmasının gerekli olmadığını düşünmekteyiz. 

c)  Üçüncü grupta yer alan kararlar, artık bütünüyle “işlemin meşru ticarî amacının 

bulunması gerektiği” ilkesinden vazgeçmiş olan ve “işlemin bütünüyle âdil olması 

yaklaşımı”nı (entire fairness approach)743 yeterli gören kararlardır. Bu yaklaşımı ele 

almadan önce, söz konusu yaklaşımın “appraisal” hukukî çaresi ile ilişkisine kısaca 

değinmek gerekir. Hatırlanacağı üzere yukarıda “a” başlığında zikredilen kararlarda 

“appraisal” hukukî çaresinin münhasırlığı (en azından kolaylaştırılmış birleşme işlemi 

kapsamında) kabul edilmekteydi744. Bu sonuç, pay sahiplerinin kural olarak bu hukukî 

çare dışında başka bir yola başvuramayacakları anlamına geliyordu. Hatta Stauffer v. 

Standard Brands, Inc. Kararı’nda Yüksek Mahkeme, kolaylaştırılmış birleşmelerde 

azınlığın birleşmeyi iptal ettirmesine sebep olacak bir “hile” durumunu tasavvur etmenin 

                                                
742  Olağan birleşmelerde cash-out imkânı, DGCL § 251’de 1967 senesinde yapılan değişiklik ile 

gelmiştir. Bu değişikliğin gerekçesinin, kanun değişikliğini hazırlayan komite tarafından 
açıklanmadığı hakkında bkz. Letsou, s. 1161-1162. 

743  Mahkemelerin, ihtilafa konu olan ticarî iş ve işlemleri denetlemekte kullandıkları iki yaklaşımdan 
biri olan “entire fairness standard/approach” ile diğer yaklaşım olan “business judgement rule” 
arasındaki en temel fark; birincisinde işlemin âdil olduğu hususundaki ispat yükünün yönetim 
kurulunda ya da onu kontrol eden çoğunluk pay sahibinde olması; ikincisinde ise işlemin makul/âdil 
olmadığı hususundaki ispat yükünün davacı pay sahiplerinde olmasıdır. Zira business judgement 
rule gereğince bir yönetim kurulunun karar alma sürecinde şirketin yararının gözetildiği makul bir 
karar aldığu kabul edilir. İşlemin her iki tarafında da aynı kişinin bulunduğu self-dealing 
işlemlerinde kural olarak “entire fairness” standardı uygulanır. Zira bu son ihtimalde karar alma 
sürecinde işlemi yapanların tarafsız davranmadıkları ve özen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı 
davrandıkları iddiası gündeme getirildiği ve ispatlandığı için, “business judgement” kuralının 
temelini oluşturan adi kanunî karine ortadan kalkmakta; böylece bu ilkeyi uygulama imkânı 
mümkün olmamaktadır. 

744  Bkz. yukarıda dn. 729. 
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güç olduğu şeklinde kat’i bir ifadeye yer vermişti745. Ancak “entire fairness” ilkesinin 

uygulandığı mahkeme kararlarında “appraisal” hukukî çaresinin münhasırlığı konusunda 

birtakım istisnalara yer verilmiştir. Buna göre; özellikle hile (fraud), gerçeğe aykırı 

beyanda bulunma (misrepresentation), kendi çıkarına işlem yapma (self-dealing), şirket 

varlıklarının elden çıkarılması suretiyle şirketin zarara uğratılması (deliberate waste of 

corporate assets) veya ağır ve açık gabin (gross and palpable overreaching) gibi 

durumlarda “appraisal” yolu yeterli bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmayacaktır746. 

Bu hâllerden birinin varlığı hâlinde, artık “appraisal”ın azınlık pay sahipleri için yegâne 

imkân olduğu söylenemeyecektir. Çünkü burada artık mesele, pay için takdir edilen 

değerin âdil olup olmadığı değil, işlemin bir bütün olarak âdil olup olmadığı sorunudur.      

 “Entire fairness” ilkesi, tıpkı “business purpose” ilkesinde olduğu gibi, pay 

sahiplerinin birbirlerine karşı sahip oldukları sadakat yükümlülüğü temeline 

dayanmaktadır747. Bu ilkeyle özdeşleşmiş olan en meşhur karar Delaware Eyaleti Yüksek 

Mahkemesi’nin 1983 tarihli Weinberger v. UOP, Inc. Kararı’dır. Esasında “entire 

fairness”, Delaware mahkemelerinin self-dealing işlemlerinde yaygın olarak başvurduğu 

bir yaklaşımdı. Bu bakımdan “entire fairness”, Weinberger Kararı’nın çok öncesinde, 

çoğunluk pay sahiplerinin, işlemin her iki tarafında da yer aldıkları self-dealing 

niteliğindeki birleşme işlemlerinde uygulanmaktaydı748. Gerçekten de 1952 tarihli 

Sterling v. Mayflower Hotel Corp. Kararı’nda749 mahkeme, birleşme işleminin her iki 

tarafında yer alan çoğunluğun, işlemin bütünüyle âdil olduğunu ispatlaması gerektiğine 

karar vermişti. Yine yukarıdaki başlıkta incelemiş olduğumuz “business purpose” 

ilkesinin benimsenmiş olduğu kararlarda da bu ilkenin “entire fairness” ilkesinin getirmiş 

olduğu korumaya ek bir koruma olarak öngörüldüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla “b” 

başlığında ele alınan kararlarda da “entire fairness” yaklaşımı benimsenmekteydi. Ancak 

belirtmek gerekir ki işlemin âdil olmasından ne anlaşılması gerektiği hususu tam olarak 

Weinberger Kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. Önceki kararlarda daha ziyade payın 

                                                
745  Bkz. yukarıda dn. 729. 
746  “…The appraisal remedy we approve may not be adequate in certain cases, particularly where 

fraud, misrepresentation, self-dealing, deliberate waste of corporate assets, or gross and palpable 
overreaching are involved. Cole v. National Cash Credit Association, Del. Ch., 156 A. 183, 187 
(1931). Under such circumstances, the Chancellor’s powers are complete to fashion any form of 
equitable and monetary relief as may be appropriate, including rescissory damages...” Weinberger 
v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 714 (Del. 1983). 

747  O’neal/Thompson, § 5.04, s. 33. 
748  Bu hususta bkz. Subramanian, s. 9. 
749  Sterling v. Mayflower Hotel Corp., Del. Supr., 33 Del. Ch. 293 (Del. 1952). “…Since they stand on 

both sides of the transaction, they bear the burden of establishing its entire fairness, and it must 
pass the test of careful scrutiny by the courts…” 



 
 

 
   

260 
  

 

“âdil değeri/fiyatı”na ne şekilde ulaşılacağı hususuna vurgu yapılmışken750, Weinberger 

Kararı’nda işlemin âdil olması sadece “âdil değer/fiyat” ölçüsü ile açıklanmamıştır. 

İşlemin âdil olması, hem yapılan işin (sürecin) hem de fiyatının âdil olmasını 

gerektirmektedir751. Yapılan işin âdil olup olmadığının tespiti ise; işlemin ne zaman 

gerçekleştirildiği, sürecin nasıl başlatıldığı ve nasıl yürütüldüğü, ilgili şirketlerin 

yöneticilerine nasıl açıklandığı ve yönetici ile pay sahiplerinin muvafakatlerinin nasıl 

alındığı sorularının cevaplandırılmasını gerektirmektedir752. Dolayısıyla bu safhada, 

birleşme işleminin gerçekleştirilmesi sürecinde yapılan tüm işlemlerin âdil olup 

olmadığına bakılmaktadır. Âdil değer/fiyat ise birleşmenin ekonomik sonuçlarına 

ilişkindir. Burada şirketin piyasa değeri, varlıkları, kâr-zarar durumu, muhtemel gelirleri 

ve payın gerçek değerini etkileyebilecek bilumum faktörler dikkate alınarak âdil bir değer 

tespit edilmektedir753. Delaware Yüksek Mahkemesi, entire fairness ilkesiyle ilgili olarak 

bu ikili ayrıma yer verdikten sonra, ilkenin bu ayrımla sınırlı kalmadığını da eklemiştir. 

Mahkemeye göre, işlem tüm yönleriyle incelenmelidir. Hatta Mahkeme bu görüşünü bir 

adım daha ileri götürerek, kimi zaman fiyat unsurunun birleşmenin diğer özelliklerine 

göre daha ağır bastığını ifade etmiştir754. Dolayısıyla, işlem sonucunda elde edilen fiyatın 

âdil olduğu ancak işlemin sürecine ilişkin âdil olmayan bazı hususların bulunduğu bazı 

durumlarda da işlemin “entire fairness” testini geçtiği söylenebilecektir755. Gerçekten de 

                                                
750  “…The basic concept of value under the appraisal statute is that the stockholder is entitled to be 

paid for that which has been taken from him, viz., his proportionate interest in a going concern. By 
value of the stockholder’s proportionate interest in the corporate enterprise is meant the true or 
intrinsic value of his stock which has been taken by the merger. In determining what figure 
represents this true or intrinsic value, the appraiser and the courts must take into consideration 
all factors and elements which reasonably might enter into the fixing of value. Thus, market value, 
asset value, dividends, earning prospects, the nature of the enterprise and any other facts which 
were known or which could be ascertained as of the date of merger and which throw any light on 
future prospects of the merged corporation are not only pertinent to an inquiry as to the value of the 
dissenting stockholders' interest, but must be considered by the agency fixing the value...” Tri-
Continental v. Battye, 31 Del. Ch. 523, 526 (Del. 1950). 

 Sterling v. Mayflower Hotel Corp. Kararı’nda da benzer bir şekilde payın âdil değerine ilişkin 
değerlendirmenin öne çıktığı görülmektedir: “…A similar rule obtains in ascertaining the value of 
stock in appraisal proceedings under the merger statute. In such cases the liquidating value of the 
stock is not the sole test of value; all relevant factors must be considered…” Sterling v. Mayflower 
Hotel Corp., Del.Supr., 33 Del. Ch. 293, 305 (Del. 1952). 

751  “…The concept of fairness has two basic aspects: fair dealing and fair price…” Weinberger v. 
UOP, Inc., 457 A.2d 701, 711 (Del. 1983) 

752  Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 711 (Del. 1983). 
753  Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 711 (Del. 1983). 
754  “…However, the test for fairness is not a bifurcated one as between fair dealing and price. All 

aspects of the issue must be examined as a whole since the question is one of entire fairness. 
However, in a non-fraudulent transaction we recognize that price may be the preponderant 
consideration outweighing other features of the merger…” Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 
701, 711 (Del. 1983) 

755  Bu hususta bkz. Lipton/Steinberger, § 9.05, [1-a]. 
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Delaware Temyiz Mahkemesi’nin 1994 yılında vermiş olduğu Cinerama, Inc. v. 

Technicolor, Inc. Kararı’nda, yönetim kurulunun yeterince bilgilendirilmemiş olduğu bir 

birleşme işleminde söz konusu eksikliğin işlemin bütünüyle âdil olmasını engellemediği; 

genel bir değerlendirme yapıldığında, birleşme süreci ve paylar için önerilen fiyatın âdil 

olması karşısında işlemin bütünüyle âdil olduğu sonucuna varılmıştır756.  

Weinberger Kararı’nda belirlenen ilkelere değinmeden önce şu bilgiye de yer 

vermekte fayda vardır: Freeze-out işlemlerinin kötüye kullanılmasına engel olmak 

amacıyla SEC (Securities and Exchange Commission), 1979 yılında halka kapanma 

işlemlerine ilişkin Rule 13e-3’ü yayımlamıştır. İşlemin yapılış amacının ve aynı amaca 

alternatif bir yöntemle ulaşılabildiği durumlarda bu alternatif yöntemin neden tercih 

edilmediğinin açıklanması, işlemin âdil olduğuna dair görüş raporunun (fairness opinion) 

sunulması gibi pek çok konuyu düzenleyen Rule 13e-3’ün, işlemin âdil olması 

gerekliliğini sadece kamuyu aydınlatma boyutuyla düzenlediği kabul edilmektedir757. 

Dolayısıyla anılan normun koruma amacının “kamuyu aydınlatma” olduğu nazarıitibara 

alındığında; normun azınlık pay sahiplerine, işlemin iptali ya da payın âdil değerinin 

kendilerine verilmesi yönünde doğrudan bir koruma sunmadığı ortadadır758.          

Weinberger Kararı’na geri dönecek olursak, karara konu olan olayda Signal 

anonim şirketi, paylarının %50,5’ine sahip olduğu UOP anonim şirketinde sahip olduğu 

oy çoğunluğu ile, anılan bu son şirketi kendisinin yavru şirketi ile birleştirmiş (olağan 

birleşme) ve bu işlemde UOP’nin azınlık pay sahiplerini, onlara nakit vermek suretiyle 

şirketten çıkarmıştır. Signal ve UOP’nin yönetim kurullarınca onaylanan birleşme 

                                                
756  “...despite the fact that the board was inadequately informed when it accepted this 1982 proposal, 

in considering the entirety of the evidence, including that relating to the course of negotiations, the 
various agreements, the process of board consideration and approval, the price achieved, and the 
evidence of Technicolor’s value in a sale context, the MAF transaction was fair to the Technicolor 
shareholders...” Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1134, 1138-39 (Del. Ch. 1994). 

 Benzer yönde bir karar için bkz. Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp., 498 A.2d 1099, 1105 
(Del. 1985): “…While a plaintiff's mere allegation of ‘unfair dealing’, without more, cannot 
survive a motion to dismiss, averments containing ‘specific acts of fraud, misrepresentation, or 
other items of misconduct’ must be carefully examined in accord with our views expressed both here 
and in Weinberger…”. 

757  Ayrıntılı bilgi için bkz.  Lipton/Steinberger, § 9.04, [1]; Clark, s. 524; Subramanian, s. 10. 
758  Securities Exchange Act’de yer alan benzer bir düzenleme için Amerika Birleşik Devletleri Yüksek 

Mahkemesi (Supreme Court of the United States), Santa Fe v. Green Kararı’nda, söz konusu 
düzenlemenin kamuyu aydınlatma amacını taşıdığını, işlemin âdil olup olmadığının sorgulanması 
amacının ise bu düzenlemelerin kapsamına girmediğini ifade etmiştir. “...the Court repeatedly has 
described the ‘fundamental purpose’ of the Act as implementing a ‘philosophy of full disclosure’; 
once full and fair disclosure has occurred, the fairness of the terms of the transaction is at most a 
tangential concern of the statute. Cf. Mills v. Electric Auto-Lite Co., 396 U.S. 375, 381-385 (1970). 
As in Cort v. Ash, 422 U.S. 66, 80 (1975), we are reluctant to recognize a cause of action here to 
serve what is ‘at best a subsidiary purpose’ of the federal legislation..." Santa Fe Industries, Inc. v. 
Green, 430 U.S. 462, 477-78 (1977). 
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planına göre, UOP’nin %49,5 oranındaki azınlık pay sahiplerine hisse başına 21 Dolar 

verilecek olup, bu miktarın âdil olduğu Lehman Brothers tarafından verilen bir görüşle 

teyit edilmiştir. Hatta somut olaydaki birleşme sözleşmesinde, söz konusu birleşmenin 

“azınlık pay sahiplerinin çoğunluğu”nca onaylanması gerektiği ve kararın, -salt çoğunluk 

ile alınabiliyor olmasına rağmen (bkz. DGCL § 251/b/5)- azınlık pay sahiplerinin de bir 

kısmının olumlu oyunu gerektirecek şekilde şirketteki oy haklarının 2/3’ü ile alınması 

gerektiği kararlaştırılmıştır759. Dolayısıyla Signal şirketinin işlemin bütünüyle âdil olması 

yolunda birtakım adımlar attığı söylenebilir. Ancak bu çabanın, biraz da SEC’in 

yayımlamış olduğu kurallar sonrasında, mahkemelerin freeze-out işlemlerinde “entire 

fairness” ölçüsünü daha sıkı bir şekilde uygulayacakları beklentisiyle sarfedilmiş olması 

muhtemeldir. Kaldı ki yakın bir tarihte alınan bazı kararlarda da işlemin “azınlık pay 

sahiplerinin çoğunluğu”nca onaylanmış olmasının, her zaman o işlemin âdil olduğunu 

göstermeyeceği sonucuna varılmıştı760. Signal şirketince işlemin âdil görünmesi yolunda 

atılan adımlar bir tarafa, Delaware Yüksek Mahkemesi Weinberger Kararı’nda, işlemin 

bazı yönlerden âdil olmadığı kanaatine varmıştır. Öncelikle, her iki şirketin de yönetim 

kurulunda olan iki yönetici tarafından hazırlanan bir raporda, yapılan işlemin bu hâliyle 

(hisse başına 21 Dolar) Signal şirketi tarafından kârlı olduğu, bu kârlılık durumunun 24 

Dolara kadar yapılacak işlemlerde de devam edeceği ifade edilmekteydi. Sözü edilen 

rapor sadece Signal şirketi ile paylaşılmış, UOP şirketinin diğer yöneticileri ise rapordan 

haberdar edilmemişti. İkinci olarak, Lehman Brothers tarafından hazırlanmış olan ve 

                                                
759  Weinberger v. UOP, Inc., 409 A.2d 1262, 1264 (Del. Ch. 1979). 
760  Yönetim kurulunun sadakat yükümlülüğünü ihlâl ederek şirket malvarlığının azalmasına yol açtığı 

bir örnekte, işleme azınlık pay sahiplerinin çoğunluğunun onay vermiş olmasının işlemi âdil 
kılmayacağı yönünde bir karar için bkz. Schreiber v. Bryan, 396 A.2d 512, 521 (Del. Ch. 1978): 
“…Where waste of corporate assets is alleged and sufficient facts to support the allegation are 
present in the record to require an inquiry into the transaction, the Court is charged with the 
responsibility of examining all the facts surrounding the acts, notwithstanding independent 
stockholder ratification…”. 

 Nitekim Weinberger Kararı’nda da azınlığa gerekli bilgilendirmenin yapıldığı durumlarda işlemin 
“azınlık pay sahiplerinin çoğunluğu”nca onaylanması hâlinde, artık işlemin âdil olmadığını ispat 
yükünün azınlık pay sahiplerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak sadakat yükümlülüğünü ihlâl 
anlamına gelecek başka bir durumun varlığı hâlinde ispat yükü yer değiştirmeyecek; “entire 
fairness” yaklaşımı gereğince yine çoğunluk pay sahiplerinin üzerinde olacaktır. “...where 
corporate action has been approved by an informed vote of a majority of the minority 
shareholders, we conclude that the burden entirely shifts to the plaintiff to show that the 
transaction was unfair to the minority. See, e.g., Michelson v. Duncan, Del.Supr., 407 A.2d 211, 
224 (1979). But in all this, the burden clearly remains on those relying on the vote to show that they 
completely disclosed all material facts relevant to the transaction. 

 Here, the record does not support a conclusion that the minority stockholder vote was an informed 
one. Material information, necessary to acquaint those shareholders with the bargaining positions 
of Signal and UOP, was withheld under circumstances amounting to a breach of fiduciary duty. We 
therefore conclude that this merger does not meet the test of fairness, at least as we address that 
concept, and no burden thus shifted to the plaintiff by reason of the minority shareholder vote...” 
Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 703 (Del. 1983). 
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işlemin âdil olduğunu gösteren iki sayfalık görüş yazısının, ilgili sorumlu denetçi 

tarafından UOP toplantısına katılmadan yalnızca birkaç saat önce uçuş esnasında kontrol 

edildiğini gösteren deliller karşısında, görüş yazısının acele bir şekilde hazırlandığı 

sonucuna varılmıştır. Önemli bir diğer eksiklik ise azınlık hisseleri için ödenecek fiyat 

konusunda, her iki şirketin yönetim kurullarınca gerçek manada bir müzakere ve pazarlık 

sürecinin işletilmediği hususu olmuştur761. Bu eksiklikleri belirtmenin yanında Mahkeme, 

işlemin âdil olması için birtakım kriterler önermektedir. Pek tabii Mahkeme burada 

eksiksiz, mükemmele yakın bir förmül üretmenin mümkün olmadığının farkındadır; 

ancak ortaya koyduğu formül işlemin âdil olmasına katkı sağlayacaktır. Mahkeme, somut 

olayda UOP’nin CEO’sunun pazarlık sürecinde etkisiz kaldığı ve bazı raporların 

UOP’den saklandığı gerçeğinden hareket ederek, pazarlık sürecinin bağımsız 

yöneticilerden oluşan özel bir komite tarafından yürütülmesi hâlinde sonucun daha farklı 

olabileceğine işaret etmiştir762. Öğretide, söz konusu özel komitenin de etkisiz olacağını 

ya da beraberinde birtakım olumsuzluklar getirebileceğini savunan görüşler ortaya 

çıkmıştır. Bağımsız komitenin, ne ölçüde bağımsız olabileceği ve çoğunluğa karşı ne 

kadar direnebileceği görüşleri bir yana; kimi zaman komitenin pazarlık yapmak adına 

çoğunluk tarafından sunulan çok iyi teklifleri de kaçırdığı ileri sürülmektedir763.  

Weinberger Kararı’nda ortaya konulan “işlemin bağımsız özel bir komite 

tarafından onaylanmış olması” kriterinin somut olayda bulunması durumunda, işlemin 

hangi standarda tâbi olacağı hususunda da birtakım tartışmalar ortaya atılmıştır. Buna 

göre; bir görüş işlemin bağımsız bir komite tarafından onaylanması hâlinde “business 

judgement” kuralının uygulama alanı bulacağını savunurken, diğer görüş “entire 

fairness” ilkesinin uygulanmasında bir değişiklik olmayacağını dile getirmiştir764.  

                                                
761  Gerçekten de pay sahiplerinin genel kurul toplantısına davet edilmesi sürecinde proxy 

açıklamasında, hisse fiyatının iki şirket yöneticileri arasında yapılan “görüşme”de (“discussion”) 
karara bağlandığı ifade edilmektedir. Proxy açıklamasının ilk hâlinde “müzakere, pazarlık” 
anlamlarına gelen “negotiation” ifadesi kullanılmışken, bu ifadenin daha sonra “discussion”a 
çevrildiği tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise “negotiation” ifadesinin kullanılması hâlinde SEC’in 
pazarlık sürecine ilişkin belgeleri talep edecek olmasıdır. Bu bilgiler doğrultusunda Delaware 
Yüksek Mahkemesi, Weinberger Kararı’ndaki olayda gerçek anlamda bir pazarlık sürecinin eksik 
olduğu kanaatindedir. Bkz. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 708 (Del. 1983). 

762  “...Although perfection is not possible, or expected, the result here could have been entirely different 
if UOP had appointed an independent negotiating committee of its outside directors to deal with 
Signal at arm’s length. See, e.g., Harriman v. E.I. duPont de Nemours Co.,411 F.Supp. 133 (D.Del. 
1975). Since fairness in this context can be equated to conduct by a theoretical, wholly independent, 
board of directors acting upon the matter before them, it is unfortunate that this course apparently 
was neither considered nor pursued...” Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 710 n.7 (Del. 1983). 

763  Bkz. bu görüşleri aktaran Subramanian, s. 13. 
764  Bu husustaki tartışma için bkz. Subramanian, s. 14; Letsou/Haas, s. 37-38; Ventoruzzo, s. 864. 
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Delaware Yüksek Mahkemesi, Kahn v. Lynch Communication Systems Kararı’nda765 

cash-out/freeze-out işlemlerinin yerindeliğine ilişkin olarak her durumda766 “entire 

fairness” ilkesinin uygulama alanı bulacağını ifade ettikten sonra, bağımsız bir komitenin 

ya da “azınlık pay sahiplerinin çoğunluğu”nun işlemi onaylaması hâlinde ispat yükünün 

yer değiştireceğini; artık işlemin âdil olmadığını davacı azınlığın ispat edeceğini kabul 

etmiştir767. Ancak kararda işlemin bağımsız komite tarafından onaylanmış olmasının her 

durumda ispat yükünün yer değiştirmesi sonucunu doğurmayacağı vurgulanmıştır. Bu 

sonucun doğabilmesi için iki şartın bir arada bulunması gereklidir768: Bunlardan birincisi, 

çoğunluğun teklifin değerlendirilmesi sürecinde yönetime baskı yapmamış olmasıdır. 

İkincisi ise bağımsız komitenin, yürütülen pazarlık sürecinde “teklife hayır diyebilme 

gücü”nü769 haiz olması gerektiğidir.    

Son bir cümleyle değerlendirme yapmak gerekirse, birleşmeyle birlikte 

gerçekleştirilen freeze-out işlemlerinde Weinberger Kararı’nın çok öncesinde uygulama 

alanı bulan “entire fairness” yaklaşımı, bu kararla geliştirilmiş ve içerik yönünden daha 

zengin bir anlam kazanmıştır. İşlemin bağımsız bir komite tarafından onaylanması 

önerisinin getirildiği bu kararda, “entire fairness” için bütünsel bir yaklaşımın 

benimsendiği söylenebilir. Dolayısıyla her ne kadar bağımsız komite onayından söz 

edilmiş ve bu öneri Yüksek Mahkeme’nin Kahn v. Lynch Communication Systems 

Kararı’nda somutlaştırılmışsa da bu kararların hiçbirinde “bağımsız komite onayı” ya da 

                                                
765  Kahn v. Lynch Communication Systems, 638 A.2d 1110 (Del. 1994). 
766  “Business judgement” kuralının “bağımsız bir komite onayı” ya da “azınlık pay sahiplerinin 

çoğunluğunun onayı” şartlarının mevcut olduğu durumlarda da uygulanmamasının sebebi, freeze-
out işlemini gerçekleştiren çoğunluk pay sahibinin bu komiteler ya da pay sahipleri üzerinde işin 
doğası gereği oluşturdukları baskıdır (inherent coercion). Gerçekten de bağımsız bir komitenin 
mevcut olduğu durumlarda da bu komite, teklif kabul edilmezse çoğunluk pay sahiplerinin azınlığa 
daha fazla zarar verebileceği korkusuyla hareket edebilir. Bu hususta bkz. Stevelman, s. 779 ve 797. 

767  “…The initial burden of establishing entire fairness rests upon the party who stands on both sides 
of the transaction. Id. However, an approval of the transaction by an independent committee of 
directors or an informed majority of minority shareholders shifts the burden of proof on the issue 
of fairness from the controlling or dominating shareholder to the challenging shareholder-
plaintiff. See Rosenblatt v. Getty Oil Co.,493 A.2d at 937-38...” Kahn v. Lynch Communication 
Systems, 638 A.2d 1110, 1117 (Del. 1994). 

768  “…The mere existence of an independent special committee . . . does not itself shift the burden. At 
least two factors are required. First, the majority shareholder must not dictate the terms of the 
merger. Rosenblatt v. Getty Oil Co., Del. Ch. , 493 A.2d 929, 937 (1985). Second, the special 
committee must have real bargaining power that it can exercise with the majority shareholder on 
an arms length basis...” Kahn v. Lynch Communication Systems, 638 A.2d 1110, 1117 (Del. 1994). 

769  “…The power to say no is a significant power. It is the duty of directors serving on [an independent] 
committee to approve only a transaction that is in the best interests of the public shareholders, to 
say no to any transaction that is not fair to those shareholders and is not the best transaction 
available...” Kahn v. Lynch Communication Systems, 638 A.2d 1110, 1119 (Del. 1994). 



 
 

 
   

265 
  

 

“azınlık pay sahiplerinin çoğunluğunun onayı”nın yapılan işlemi kendiliğinden âdil 

kılacağı şeklinde bir sonuca varılmamıştır770.    

d) Son grupta yer alan kararlar ise ilk aşamasında bir alenî pay alım teklifinin 

bulunduğu iki aşamalı -yeni nesil- birleşmelere (tender offer/short-form merger) 

ilişkindir. Bu kararların gelişiminin yukarıda incelemiş olduğumuz Weinberger v. UOP, 

Inc. ve Kahn v. Lynch Communication Systems kararlarında “entire fairness” yaklaşımı 

kapsamında önerilen “bağımsız komite onayı” ile bir bağlantısı bulunmaktadır. 

Gerçekten de bu kararlarda önerilen “bağımsız komite oluşturulması” fikri, kısa zamanda 

benimsenmiş ve uygulamada pek çok birleşme görüşmesinde bu komiteler 

oluşturulmuştur. Dolayısıyla Weinberger sürecine adaptasyon zor olmamıştır. Ancak 

yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, bağımsız komitenin oluşturulmuş olması, tek 

başına işlemin âdil olduğu anlamına gelmemekteydi. Diğer bir deyişle, bağımsız komite 

oluşturularak işlemin kâğıt üzerinde âdil gösterildiği durumlarda dahi “entire fairness” 

standardının koşulsuz olarak uygulanmaya devam etmesi gerekiyordu. Sürecin bu şekilde 

olması ise hem birleşmenin gecikmesine yol açmakta hem de pek çok durumda yargılama 

masraflarına çoğunluk pay sahiplerinin katlanmalarına sebep olmaktaydı771. Bu 

sebeplerle, çoğunluk pay sahipleri, yapacakları işlemlerde “entire fairness” standardına 

tâbi olmamanın; diğer bir deyişle “business judgement” kuralına tâbi olmanın yollarını 

aramaktaydılar. İşte bu arayışın bir sonucu olarak, ilk aşamasında bir alenî pay alım 

teklifinin bulunduğu iki aşamalı birleşme işlemleri 2000’li yıllarda popüler hâle geldi. 

Buradaki ana fikir şudur: İki aşamalı birleşmenin ilk aşamasında yapılan alenî pay 

alım teklifi, katılınması tamamen pay sahiplerinin iradesinde olan bir işlemdir. 

Gönüllü/iradî pay alım teklifinin şartları ortaya konulduktan sonra, pay sahibi bu şartları 

uygun buluyorsa teklife olumlu yanıt verebilir; uygun bulmuyorsa teklifi reddedebilir. 

Dolayısıyla burada, yukarıda ifade etmiş olduğumuz hâkim/çoğunluk pay sahibinin 

mevcudiyeti sebebiyle, işin doğası gereği var olan bir baskının (inherent coercion) 

olmadığı kabul edilmektedir. İşlem, “take it or leave it” mantığı üzerine inşa edilmiştir. 

Kaldı ki günümüzde oluşturulan bağımsız komiteler, bu müessesenin ilk çıktığı 

zamanlarda olduğu kadar güçsüz değildir. Bu komitelerin teklife “hayır” diyebilme 

gücünün günümüzde daha kolay olduğu kabul edilmektedir772. O hâlde, işlemin bu birinci 

aşaması bakımından “entire fairness” standardının uygulanmasına gerek olmadığı 

                                                
770  Bu hususlarda ayrıca bkz. Letsou/Haas, s. 39-40; Stevelman, s. 798-799. 
771  Bkz. Letsou/Haas, s. 41. 
772  Bu hususta bkz. Stevelman, s. 898. 
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düşünülmektedir. İşlemin ikinci aşamasını oluşturan kolaylaştırılmış birleşme işleminde 

ise kanun koyucu tarafından usulü önceden belirlenmiş bir birleşme işlemi söz 

konusudur. Kolaylaştırılmış birleşme, hâkim şirketin yavru şirkette %90 oranında 

hâkimiyete sahip olması durumunda yapılabildiği için, kanun koyucu yalnızca hâkim 

şirketin yönetim kurulunca alınacak bir kararı yeterli görmektedir. Dolayısıyla bu 

aşamada ne devralan ile devrolunan şirketin yönetim kurulları arasında bir 

pazarlık/müzakere süreci ne de pazarlık için oluşturulacak bağımsız komiteler söz konusu 

olmaktadır. Zaten aksi bir durum kolaylaştırılmış birleşme işleminin mantığı ile 

bağdaşmazdı. İşte bu şartlar altında, kolaylaştırılmış birleşme için öngörülmüş olan 

sürecin, işin doğası gereği “âdil bir pazarlık süreci”ni barındıramayacağı kabul 

edilmektedir773. Bunun sonucunda, “appraisal” hukukî çaresinin, kolaylaştırılmış 

birleşme işlemi için yegâne çözüm olduğu, diğer bir deyişle bu çarenin münhasırlığı kabul 

edilmiş olmaktadır.      

Bu ana fikrin oluşturulmasında, konusu birbirinden tamamen bağımsız olan iki 

önemli mahkeme kararının sonuçlarının birleştirilmesi önemli bir rol oynamıştır. Bu 

kararlardan birisi gönüllü pay alım tekliflerine ilişkin Solomon v. Pathe Communications 

Corp. Kararı774, diğeri ise kolaylaştırılmış birleşmelere ilişkin Glassman v. Unocal 

Exploration Corp. Kararı’dır775. Her iki kararın da konusunu oluşturan işlemlerde “entire 

fairness” ilkesini uygulamamış olması, Delaware Temyiz Mahkemesi’nin iki aşamalı 

birleşmelerde de bu ilkeyi uygulamaması sonucunu doğurmuştur. Bu sonucun doğru olup 

olmadığına değinmeden önce, sonucun ortaya çıkmasına yol açan bu iki karara kısaca 

değinmek istiyoruz.    

1996 tarihli Solomon v. Pathe Communications Corp. Kararı’nda776 Delaware 

Yüksek Mahkemesi, işlemin gönüllü/iradî olup olmadığının tespitinde iki unsur üzerinde 

durmuştur. Bunlardan birincisi, işlemin gerçekleştirilmesi sürecinde (pazarlık sürecinde) 

hâkim pay sahibinin baskı unsuru yaratıp yaratmadığı; diğeri ise pay sahiplerine teklifle 

ilgili olarak yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunulup bulunulmadığıdır777. Yukarıda da 

                                                
773  Bu hususta bkz. bu başlık altında, aşağıda, Glassman v. Unocal Exploration Corp. Kararı’na ilişkin 

değerlendirmeler. 
774  Solomon v. Pathe Communications Corp., 672 A.2d 35, 39-40 (Del. 1996). 
775  Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001). 
776  Solomon v. Pathe Communications Corp., 672 A.2d 35, 39-40 (Del. 1996). 
777  “…In the case of totally voluntary tender offers, as here, courts do not impose any right of the 

shareholders to receive a particular price. Lynch v. Vickers Energy Corp., Del. Ch., 351 A.2d 570, 
576 (1976), rev'd on other grounds, Del.Supr., 383 A.2d 278 (1977); Weinberger v. U.O.P., Inc., 
Del.Supr., 457 A.2d 701, 703 (1983). Delaware law recognizes that, as to allegedly voluntary 
tender offers (in contrast to cash-out mergers), the determinative factor as to voluntariness is 
whether coercion is present, or whether there is ‘materially false or misleading disclosures made 
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ifade ettiğimiz üzere baskı (coercion) unsurunun freeze-out işlemlerinde var olduğu 

Weinberger Kararı’nı takip eden kararlarda istikrarlı bir şekilde kabul edilmektedir. Bir 

ikincisi, bu tür işlemlerde self-dealing söz konusu olduğu için yanlış ya da yanıltıcı beyan 

ihtimali de kuvvetlidir. Dolayısıyla bu tür işlemlerde “entire fairness” ilkesinin 

uygulanması olağandır. Ancak Solomon v. Pathe Communications Corp. Kararı’na konu 

olan olayda Mahkeme, gönüllü pay alım teklifleri bakımından bu türden bir baskı ya da 

yanlış/yanıltıcı bilgilendirmenin söz konusu olmadığını kabul etmiştir. Bunun en önemli 

sonucu ise çoğunluk tarafından teklif edilen fiyatın yetersiz olduğuna ilişkin bir iddianın, 

gönüllü pay alım teklifi hakkında açılan bir davada tartışma konusu yapılamayacak 

olmasıdır778. 

Yeni nesil iki aşamalı birleşmelerde “entire fairness” ilkesinin uygulanmaması 

fikrinin oluşturulmasında kullanılan ikinci karar ise 2001 tarihli Glassman v. Unocal 

Exploration Corp. Kararı’dır779. Kolaylaştırılmış birleşme işlemine ilişkin olan bu kararda 

mahkeme adeta 1962 tarihli Stauffer v. Standard Brands, Inc. Kararı’nda benimsenmiş 

olan ilkeye geri dönüş yapmıştır. Hatırlanacağı üzere o kararda Mahkeme, 

kolaylaştırılmış birleşmelerde azınlığın birleşmeyi iptal ettirmesine sebep olacak bir 

“hile” durumunu tasavvur etmenin güç olduğunu söyleyerek, “appraisal” hukukî 

çaresinin münhasırlığı kabul etmişti780. Glassman v. Unocal Exploration Corp. 

Kararı’nda ise Delaware Yüksek Mahkemesi, kolaylaştırılmış birleşme işleminde kanun 

koyucu tarafından çizilen yol haritasının, devralan ve devrolunan şirketlerin yönetim 

kurullarının ve bağımsız bir komitenin birleşmenin şartlarını görüşmeyi mümkün 

kılmadığını belirterek, “appraisal” çaresinin pay sahibi için yegâne çare olduğunu kabul 

                                                
to shareholders in connection with the offer.’ Eisenberg v. Chicago Milwaukee Corp., Del. Ch., 
537 A.2d 1051, 1056 (1987) (citations omitted). A transaction may be considered involuntary, 
despite being voluntary in appearance and form, if one of these factors is present. Id. There is no 
well-plead allegation of any coercion or false or misleading disclosures in the present case, 
however…” Solomon v. Pathe Communications Corp., 672 A.2d 35, 39-40 (Del. 1996). Ancak 
önemle belirtmek gerekir ki kararda ifade edildiğinin aksine, atıf yapılan Weinberger Kararı’nda 
şirkette kontrol sahibi olan pay sahiplerinin “âdil fiyatın belirlenmesi” hususunda bir yükümlülükleri 
olduğundan söz edilmektedir. Dolayısıyla Solomon Kararı’nda Mahkeme’nin varmış olduğu sonucu 
desteklemek üzere yapmış olduğu bu atıf yerinde olmamıştır. Bu kapsamda Solomon Kararı’nın 
Weinberger Kararı’na sadık kalmadığı ifade edilmektedir. Bu hususta bkz. Stevelman, s. 821. 

778  “…in the absence of coercion or disclosure violations, the adequacy of the price in a voluntary 
tender offer cannot be an issue. Weinberger,457 A.2d at 703; Lynch,351 A.2d at 576. Solomon has 
plead no facts from which there could be drawn a reasonable inference that there was coercion or 
lack of complete disclosure…” Solomon v. Pathe Communications Corp., 672 A.2d 35, 40 (Del. 
1996). 

779  Kararın künyesi için bkz. yukarıda dn. 724. 
780  Bkz. yukarıda dn. 729. 
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etmiştir781. Gerçekten de kolaylaştırılmış birleşme işlemi, özelliği gereği sadece hâkim 

şirketin yönetim kurulunca onaylandığı, birleşme görüşmelerinin yapılmadığı bir 

birleşme türüdür. Bu süreç içerisinde “entire fairness” standardının bir ayağını oluşturan 

“fair dealing” (yapılan işleme ilişkin sürecin âdil yürütülmesi) aşaması doğal olarak 

gündeme gelmeyecektir. Bu yüzden, kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin hükmün amacına 

hizmet edebilmesi açısından, “entire fairness” standardından bu hüküm kapsamında 

uygulanmaması icap eder782.  

Solomon v. Pathe Communications Corp. ve Glassman v. Unocal Exploration 

Corp. kararları önemli bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Yüksek Mahkeme’nin bu 

kararına da atıfta bulunarak yeni bir görüş oluşturan Delaware Temyiz Mahkemesi, bir 

aşamasında pay alım teklifi, diğer aşamasında ise kolaylaştırılmış birleşme işlemi 

bulunan iki aşamalı birleşmelere ilişkin son kararlarında783, bu tür birleşmelerin bazı 

şartlar altında “entire fairness” standardına tâbi olmayacağına karar vermiştir. Delaware 

Temyiz Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararlar, -Yüksek Mahkeme’nin Weinberger 

ve ona eşlik eden diğer kararlarını yanlış yorumladıkları gerekçesiyle- öğretide ciddi 

eleştirilere maruz kalmıştır784. Bu eleştirilere geçmeden önce, kısaca In re Siliconix Inc. 

Shareholders Litigation ve In re Pure Resources, Inc. kararlarına değinmek istiyoruz.  

In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation Kararı, hâkim-yavru şirketler arasında 

gerçeklemen iki aşamalı bir birleşme işlemine ilişkindir. Yavru şirketi olan Siliconix 

anonim şirketinin paylarının %80’ine sahip olan Vishay anonim şirketi, 2001 yılında 

yavru şirketinin payları için bir alenî alım teklifi çağrısında bulunmuştur. SEC nezdinde 

yapılan kamuyu aydınlatma sürecinde, pay alım teklifini takiben -pay alım teklifindeki 

                                                
781  “…we must decide whether a minority stockholder may challenge a short-form merger by seeking 

equitable relief through an entire fairness claim. Under settled principles, a parent corporation and 
its directors undertaking a short-form merger are self-dealing fiduciaries who should be required 
to establish entire fairness, including fair dealing and fair price. The problem is that § 253 
authorizes a summary procedure that is inconsistent with any reasonable notion of fair dealing. 
In a short-form merger, there is no agreement of merger negotiated by two companies; there is only 
a unilateral act — a decision by the parent company that its 90% owned subsidiary shall no longer 
exist as a separate entity. The minority stockholders receive no advance notice of the merger; their 
directors do not consider or approve it; and there is no vote. Those who object are given the right 
to obtain fair value for their shares through appraisal…” Glassman v. Unocal Exploration Corp., 
777 A.2d 242, 247 (Del. 2001). 

782  “…In order to serve its purpose, § 253 must be construed to obviate the requirement to establish 
entire fairness...” Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242, 248 (Del. 2001). 

783  Öğretide Siliconix Üçlemesi olarak anılan (bkz. Letsou/Haas, s. 49) bu kararlar; Delaware Temyiz 
Mahkemesi’nin In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation, In re Aquila Inc. Shareholder Litigation 
ve In re Pure Resources, Inc. Kararlarıdır. Bu kararların künyeleri için bkz. yukarıda dn. 722, 723 
ve 725. Bu üçlemeye daha sonra alınmış olan In re Cox Communications Inc. Shareholders 
Litigation Kararı da eklenebilir. 

784  Bu eleştiriler ve kapsamlı bir değerlendirmeler için bkz. Letsou/Haas, s. 57 vd; Subramanian, s. 30 
vd; Stevelman, s. 800 vd. 
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koşullarla aynı olan- bir kolaylaştırılmış birleşme işlemi yapılmasının düşünüldüğü ve bu 

süreci takiben şirketin borsa kotundan çıkarılmasının planlandığı duyurulmuştur. SEC 

nezdinde -hisse başına fiyat açıklaması da dâhil olmak üzere- yapılan kamuya 

açıklamaların eksik olması hususu bir yana785; Kararda açıklanan pek çok husus, somut 

olayda gerçekleştirilen pay alım teklifine ilişkin sürecin âdil olup olmadığı hususunda 

soru işaretleri yaratmaktadır:  

- Örneğin, teklife ilişkin çağrıda, ilk aşamadaki teklifin “azınlık pay 

sahiplerinin çoğunluğunca” kabul görmemesi hâlinde teklife devam 

edilmeyeceği, diğer bir deyişle ikinci aşamaya geçilmeyeceği belirtilmiştir786. 

Hatta teklif sahibinin bu açıklamayı, azınlığa lütufta bulunurmuşçasına yaptığı 

anlaşılmaktadır. Gerçekten de Karardan anlaşıldığı kadarıyla, teklif sahibince 

yapılan açıklamada, devralma işlemine devam edilebilmesi için böyle bir 

zorunluluk olmamasına rağmen, teklifin “azınlık pay sahiplerinin 

çoğunluğunca onaylanmış olması” şartının bizzat teklif sahibince getirildiği 

hususuna yer verilmiştir. Kanaatimizce, “teklifin herhangi bir baskı ortamında 

yapılmadığını” ispat etmeye yönelik olarak öngörülmüş bu açıklamanın 

yanıltıcı bir tarafı bulunmaktadır. Zira somut olayda mevcut payların %80’ine 

sahip olan teklif sahibinin kolaylaştırılmış birleşme işlemini 

gerçekleştirebilmesi için en az %10 daha paya sahip olması zaten DGCL’de 

öngörülen kanunî bir zorunluluktur. Dolayısıyla teklifin, kalan %20’nin en az 

yarısı (çoğunluğunca) onaylanmış olması somut olay kapsamında gereklidir. 

Sonuç olarak, çoğunluk pay sahiplerinin bu hususu teklife ilişkin 

açıklamalarında göstermeleri, “işlemin âdil olduğu” yönünde bir görünüm 

yaratmaktan öteye geçmemektedir. 

- Yine önceki içtihatların oluşturduğu alışkanlıkla, ilk aşamadaki teklif 

sürecinin bağımsız özel bir komite aracılığıyla yürütülmesi devralan şirket 

Vishay tarafından talep edilmiştir. Bu çabanın da, daha önce de ifade etmiş 

olduğumuz üzere, işlemin âdil olduğu yönünde bir görünüm yaratmak 

amacıyla yapıldığı söylenebilir. Ne var ki Siliconix Kararı’nda bu görünüm de 

tam olarak yaratılamamıştır. Zira oluşturulan sözde “bağımsız” komitede yer 

                                                
785  Bkz. Stevelman, s. 824. 
786  “…Vishay’s offer contained a non-waivable "majority of the minority" provision providing that 

Vishay would not proceed with its tender offer unless a majority of those shareholders not affiliated 
with Vishay tendered their shares…” In re Siliconix Shareholders Litig., Consolidated C.A. No. 
18700, at *1 (Del. Ch. June 19, 2001). 
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alan iki yöneticinin de Vishay şirketi ile doğrudan bir bağlantı içinde oldukları 

anlaşılmaktadır787. Ayrıca işlemin tamamlanması hâlinde komite üyelerine 

“50.000 Dolarlık” ek ücret ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu durum da pek 

tabii ilgili komite üyelerini işlemi tamamlama yolunda heves içinde 

olduklarını, pek çok olumsuz duruma göz yumabileceklerini göstermektedir. 

Sonuç olarak, “bağımsız” oldukları söylenen komite üyelerinin ne kadar 

“bağımsız” oldukları Kararda tartışma konusu olmuştur. 

- Bir diğer nokta ise yapılan görüşmelerde teklif için ödenecek “nakit bedelin”, 

daha sonradan “hisse”ye dönüştürülmüş olmasıdır. Bu değişiklik bağımsız 

komitenin onayı olmadan yapılmıştır.  

Tüm bu veriler karşısında Delaware Temyiz Mahkemesi’nin işlemin bütünüyle 

âdil olmadığına karar vermesi beklenirken, Mahkeme beklenmedik bir şekilde azınlık pay 

sahiplerinin taleplerini geri çevirmiştir. Öncelikle Mahkeme, yukarıda belirtilen 

eksikliklere rağmen, çoğunluk tarafından oluşturulmuş bir “baskı”nın olmadığı ve 

çoğunluğun kamuyu aydınlatma yükümlülüğünü ihlâl etmediği sonucuna ulaşmıştır. 

Temyiz Mahkemesi’nin sayılan eksikliklere/usulsüzlüklere rağmen azınlığın taleplerini 

reddetmesindeki temel neden, Mahkemenin pay alım teklifi sürecinin, birleşme işlemine 

nazaran daha az bir incelemeyi gerektirdiğini açıkça kabul etmesinden ileri 

gelmektedir788. Bu düşüncenin altında sebep, pay alım teklifine ilişkin usulün birleşmeden 

farklı olmasıdır. Mahkemeye göre pay alım tekliflerinde, birleşmede olduğu gibi 

devrolunan şirketin (yönetiminin) sürece dâhil olmasını gerektiren bir durum söz konusu 

değildir. Teklif sahibi ile hedef şirketteki pay sahibi karşı karşıyadır. Teklif sahibinin 

teklifi reddetmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Pek tabii, pay sahibinin bu 

serbestisi, teklifin birinci aşamasının kısmen başarıya ulaşması durumunda, ikinci aşama 

olan kolaylaştırılmış birleşme sürecinde ortadan kalkacaktır. Zira bu ikinci aşamada 

yukarıda da ifade ettiğimiz üzere genel kabul, pay sahibinin sahip olduğu tek seçeneğin 

“payı için takdir edilen âdil değeri” almak olduğu yönündedir. Dolayısıyla bu aşamada 

pay sahibinin şirketten çıkarılması kaçınılmaz olmaktadır. Şu hâlde, her ne kadar ikinci 

                                                
787  “…In response, the Siliconix board designated a Special Committee consisting of directors Segall 

and Talbert. Both members of the Special Committee had done extensive work with Vishay. Segall 
had been its attorney until shortly before the tender. Talbert had been active in providing banking 
services to Vishay in the 1980s. Both were friends of Vishay management…” In re Siliconix 
Shareholders Litig., Consolidated C.A. No. 18700, at *1 (Del. Ch. June 19, 2001). 

788  “…It may seem strange that the scrutiny given to tender offer transactions is less than the scrutiny 
that may be given to, for example, a merger transaction which is accompanied by more general 
breaches of fiduciary duty by the directors of the acquired corporation…” In re Siliconix 
Shareholders Litig., Consolidated C.A. No. 18700, at *1 (Del. Ch. June 19, 2001). 
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aşamanın gerçekleştirilmesi ihtimali, teklif muhatabı olan pay sahibinin teklifi reddetme 

hakkını kısmen anlamsız hâle getiriyorsa da, kural olarak birinci aşamada pay sahibinin 

teklifi kabul edip etmemekte serbest olduğundan söz edilir. Pay alım teklifinin bu özelliği 

bir kenara, kanun koyucu, hedef şirketin yöneticilerine de -birleşmeye ilişkin DGCL § 

251 düzenlemesinde öngörüldüğü gibi- pay alım teklifiyle alakalı bir görev 

vermemiştir789. İşte bu gerekçelerle Delaware Temyiz Mahkemesi, alenî pay alım teklifi 

sürecinde hedef şirketin yönetim kuruna teklifin koşullarını incelemek ve teklifin 

muhatabı olan pay sahiplerine yol göstermek hususunda aktif bir yükümlülük 

atfetmemiştir.  

 Temyiz Mahkemesi’nin davacı azınlığın talebini reddetmiş olmasındaki bir diğer 

neden ise teklifin ancak “azınlık pay sahiplerinin çoğunluğu” tarafından onaylanması 

hâlinde ikinci aşamaya geçecek olmasıdır. Mahkeme, teklife ilişkin çağrıda öngörülmüş 

olan bu şartın azınlık pay sahiplerini yeterince koruduğunu savunuyor görünmektedir. 

 Benzer bir olay örgüsünün mevcut olduğu In re Pure Resources, Inc. Kararı’nda 

Delaware Temyiz Mahkemesi, “entire fairness” standardını, yalnızca bir müzakere 

sürecinin söz konusu olduğu olağan birleşmelere hasretmiştir. Kolaylaştırılmış birleşme 

sürecinde ise bu müzakere sürecinin işin doğası gereği olmadığından hareketle, bu tür 

birleşmelere anılan standardın uygulanamayacağına karar vermiştir. Ayrıca Mahkeme, 

bazı şartların varlığı hâlinde, çoğunluk pay sahibinin uyguladığı bir “baskı”dan söz 

edilemeyeceğini kabul etmektedir. Buna göre; a) teklif için yapılan çağrıda teklifte bir 

sonraki aşamaya geçilmesi, hedef şirketteki “azınlık pay sahiplerinin çoğunluğunun 

onayı” şartına bağlanmışsa ve b) ikinci aşamada gerçekleştirilecek olan kolaylaştırılmış 

birleşmenin, ilk aşamada gerçekleştirilen teklif ile aynı şartlar altında yapılacağı 

hususunda söz verilmiş ise burada artık “entire fairness” standardı kapsamında -teklife 

ilişkin birinci aşamada- fiyatın âdil olup olmadığının incelenmesine girişilmeyecektir. 

Dolayısıyla Mahkemeye göre bu koşulların varlığı, teklif aşamasında, fiyat bakımından 

                                                
789  “…Yet, under the corporation law, a board of directors which is given the critical role of initiating 

and recommending a merger to the shareholders (see 8 Del. C. § 251) traditionally has been 
accorded no statutory role whatsoever with respect to a public tender offer for even a controlling 
number of shares...” In re Siliconix Shareholders Litig., Consolidated C.A. No. 18700, at *1 (Del. 
Ch. June 19, 2001). 
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âdil olmayı sağlamaktadır790. Ancak müzakere sürecinin yapıldığı olağan birleşmelerde 

bu tedbirler yetersiz kalabilecektir791.  

Sonuç olarak, günümüzde gelinen noktada Delaware Temyiz Mahkemesi, freeze-

out işlemleri için Yüksek Mahkeme’nin daha önce yapmamış olduğu bir ayrımı yaratmış 

olmaktadır. Buna göre, tek aşamalı ve olağan birleşme işlemleri ile gündeme gelen 

geleneksel freeze-out işlemlerinde “entire fairness” standardı uygulanmaya devam 

ederken, bu kararların konusunu oluşturan yeni nesil iki aşamalı birleşmelerde bu standart 

uygulanmayacaktır. Burada eleştirilebilecek noktalardan bir tanesi, kendilerine atıfta 

bulunulan Solomon v. Pathe Communications Corp. ve Glassman v. Unocal Exploration 

Corp. kararlarının iki aşamalı birleşmelere ilişkin olmamalarıdır. Birinci karar, cash-

out/freeze-out işlemine ilişkin olmayıp, yalnızca gönüllü pay alım teklifini konu 

almaktadır. İkinci kararın konusunu ise kolaylaştırılmış birleşme işlemi oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla Yüksek Mahkeme tarafından verilen bu kararların ikisi de doğrudan iki 

aşamalı birleşmelere ilişkin değerlendirmeler içermemektedir. Buna rağmen daha sonraki 

yıllarda verilen In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation ve In re Pure Resources, Inc. 

Kararlarında Delaware Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu 

kararlardaki sonuçları birleştirerek yenilikçi bir yaklaşıma yer vermiştir. Bu yeni 

yaklaşım, “entire fairness” standardını iki aşamalı birleşmelerde uygulamaması (ya da 

çok sınırlı bir biçimde uygulaması sebebiyle), hâkim pay sahiplerine, şirket 

devralmalarını daha sorunsuz bir şekilde sonuçlandırmak yolunda önemli bir kapı 

açmıştır. 

 

 

 

 

 

 

                                                
790  “…a tender is not actionably coercive if the majority stockholder decides to: (i) condition the closing 

of the tender offer on support of a majority of the minority and (ii) promise that it would consummate 
a short-form merger on the same terms as the tender offer. In those circumstances, at least, these 
cases can be read to bar a claim against the majority stockholder even if the price offered is below 
what would be considered fair in an entire fairness hearing ("fair price") or an appraisal action 
("fair value"). That is, in the tender offer context, our courts consider it sufficient protection against 
coercion to give effective veto power over the offer to a majority of the minority...” In re Pure 
Resources, Inc., C.A. No. 19876, at *1 (Del. Ch. Oct. 1, 2002). 

791  “…Yet that very same protection is considered insufficient to displace fairness review in the 
negotiated merger context...” In re Pure Resources, Inc., C.A. No. 19876, at *1 (Del. Ch. Oct. 1, 
2002). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HÂKİM PAY SAHİBİNİN ÇIKARMA HAKKININ KULLANILABİLMESİ 
İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR 

 

§ 7.   Türk Ticaret Kanunu’nun 208. Maddesinde Düzenlenen 
Çıkarma Hakkının Kullanılma Şartları  

 Bu kısım altında dört konu başlığı ele alınacaktır. Bunlardan ilki, çıkarma 

hakkının şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılmasının zorunlu olup olmadığı 

meselesine ilişkindir (I). Çıkarma hakkının uygulama alanını ilgilendiren bu meseleyi bir 

ön sorun olarak ilk başlıkta ele alacağız. İkinci ana başlık, hakkın kullanılacağı şirketin 

türüne ilişkin olup, bu başlıkta çıkarma hakkının kullanılabileceği şirket türleri ile hakkın 

ön şirkette ya da tasfiye aşamasına geçmiş olan bir şirkette kullanılıp kullanılamayacağı 

meselelerine yer vereceğiz (II). Üçüncü başlık, hâkim pay sahibinin hukukî formu ile 

hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gereken sermaye ve oy miktarının 

hesaplanmasına ayrılmıştır. Bu başlık altında “sahip olma” kavramından ne anlaşılması 

gerektiği ve hesaplamada oluşturulacak kesirli ifadenin “pay” ve “payda” kısımlarının ne 

şekilde hesaplanması gerektiği meseleleri incelenecektir (III). Bu kısmın son başlığında 

ise Türk hukukuna özgü bir şart olan “haklı sebep” şartının yerindeliği ile bu kavramın 

içeriğinin nasıl belirlenmesi gerektiği konuları ele alınacaktır (IV).     

I. Çıkarma Hakkının Şirketler Topluluğu İlişkisi İçinde Kullanılmasının 
Gerekli Olup Olmadığı  

1 .  Ön Sorun: Ş irketler Topluluğu Hukuku İçinde Topluluk 

Hukukundan Bağ ımsız Karakteri Haiz Hükümlerin Olup 

Olmadığ ı  

Bu başlık altındaki açıklamalarımıza bir soru ile başlamak istiyoruz: TTK’nın 

şirketler topluluğuna ilişkin başlığı altında düzenlenen tüm hükümlerin uygulanması, 

mutlaka bir ön koşul olarak şirketler topluluğunun varlığını gerektirmekte midir? Soruyu 

başka bir şekilde soralım: Şirketler topluluğuna ilişkin hükümler arasında yer almakla 

birlikte uygulanması için bir şirketler topluluğunun varlığını gerektirmeyen, topluluk 
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hukukundan bağımsız karakteri haiz hükümlerden söz edilebilir mi? Pek tabii bu sorunun 

sorulması ile birlikte akıllara hemen şu soru da gelmektedir: Topluluk hukukundan 

bağımsız karakteri haiz olduğu iddia edilen bir hüküm var ise bu hüküm neden sistematik 

olarak şirketler topluluğuna ilişkin başlık altında düzenlenmektedir?  

 Bu sorulara cevap ararken, TTK’nın “Şirketler topluluğu” başlığı altında yer alan 

iki düzenlemeye dikkat çekmek istiyoruz: TTK 197 ve TTK 198. Bu düzenlemelere 

ilişkin açıklamaları takiben, TTK 208 bağlamında aynı soruları tekrar gündeme 

getireceğiz. 

 a) TTK’nın 197. maddesi, biri basit diğeri ise nitelikli olmak üzere iki tür karşılıklı 

iştirak hâlini düzenlemektedir. Basit karşılıklı iştirak ilişkisinde iki sermaye şirketi, 

birbirlerinin sermayesine en az %25 oranında sahip olmaktadır. Ancak bu tür karşılıklı 

iştirakte sermaye şirketleri arasında herhangi bir hâkimiyet ilişkisi bulunmamaktadır. 

Nitelikli karşılıklı iştirak ilişkisinde ise birbirlerinin sermayesine yine en az %25 oranında 

katılan iki sermaye şirketi arasında hâkimiyet ilişkisi de söz konusu olmaktadır. Bu 

şirketler arasında hâkimiyetin mevcut olup olmadığı ise TTK 195’de düzenlenen 

hâkimiyet unsurlarına göre belirlenmektedir.  

TTK 201/1 gereğince, basit karşılıklı iştirak durumunda iştirak konusu olan 

paylardan doğan oy haklarıyla diğer pay sahipliği haklarının yalnızca dörtte biri 

kullanılabilir olup; bedelsiz payları edinme hakkı hariç diğer tüm pay sahipliği hakları 

donmaktadır. Nitelikli karşılıklı iştirak durumunda ise TTK’nın 389 ve 612. maddeleri 

uygulama alanı bulmaktadır.  

 Dikkat edilecek olursa basit karşılıklı iştirak durumunda birbirlerinin sermayesine 

en az %25 oranında katılan iki şirket söz konusu olup, bu şirketler arasında hâkimiyet 

ilişkisi mevcut olmadığından ortada herhangi bir şirketler topluluğu ilişkisi de 

bulunmamaktadır. Bu ilişkide topluluğun oluşabilmesi için gerekli olan “hâkimiyet 

ilişkisinin bulunması” unsuru eksiktir. O hâlde basit karşılıklı iştirak ilişkisi bakımından 

ele alındığında; TTK 197, şirketler topluluğu ilişkisi mevcut olmadan uygulanan bir 

hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Burada Alman hukuku için bir parantez açalım. İşletme kavramının merkez kavram 
olduğu Alman konzern hukukunda, kanun gereği tacir sıfatını haiz olan sermaye 
şirketlerinin kendiliğinden işletme niteliğini haiz olmayacakları; bir şirketin işletme 
olarak nitelendirilebilmesi için bazı ek şartların yerine getirilmiş olmasının gerekli 
olduğu kabul edilmektedir. Genel olarak kabul edildiği üzere, bir şirkete olan katılımı 
dışında başka bir iktisadî menfaate sahip olan pay sahipleri, işletme niteliğini taşırlar792. 

                                                
792  Bkz. yukarıda dn. 553. 
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Bağlı işletmeler hukukuna ilişkin pek çok hükmün uygulanabilmesi için ortada işletme 
niteliğini haiz bir pay sahibinin bulunması gereklidir. Ancak işletme kavramı esas 
alınarak düzenlenmiş olan bildirim yükümlülüğü (AktG § 20-21) ve karşılıklı iştirak 
(AktG § 19 ve bağlantılı olarak § 328) gibi bazı hükümler bakımından, kavramın katı 
bir şekilde yorumlanmadığı görülmektedir. Karşılıklı iştirake ilişkin AktG § 19 
hükmünün uygulanması bakımından işletme kavramı, AktG § 15 hükmünde geçen ve 
öğretide teleolojik yaklaşıma göre tanımlanan işletme kavramına göre, bir yönüyle daha 
dar, bir yönüyle ise daha geniş bir anlama bürünmektedir. Daha dar anlama bürünmüş 
olmasının sebebi, hükmün kapsamına yalnızca sermaye şirketlerinin dâhil edilmiş 
olmasıdır. Bu bakımdan AktG § 19, her türlü hukukî formun karşılıklı iştirakini değil, 
yalnızca sermaye şirketlerinin karşılıklı iştirakini düzenlemektedir. Daha geniş anlama 
bürünmüş olmasının sebebi ise hükmün uygulanmasında işletme kavramının daha esnek 
bir yoruma tâbi tutulmasından ileri gelmektedir. Hükmün uygulanmasında, birbirlerine 
katılan sermaye şirketlerinin “başka bir iktisadî menfaate sahip olmaları” şartı 
aranmamaktadır. Karşılıklı iştiraki düzenleyen AktG § 19, AktG § 15 anlamında işletme 
niteliğini haiz olmasa da birbirine karşılıklı olarak katılan herhangi iki sermaye şirketinin 
varlığı hâlinde uygulama alanı bulmaktadır793. Hükmün uygulanmasında, kanun gereği 
tacir olan ticaret şirketlerinin, ayrıca konzern hukuku bağlamında işletme özelliğini 
taşıyıp taşımadıklarına bakılmamaktadır. Bu bakımdan işletme kavramının sınırları 
genişletilmiş olmaktadır. 

Karşılıklı iştirak durumunun kanun koyucu tarafından hangi amaçla 

düzenlendiğine bakıldığında da bu amacın yalnızca şirketler topluluğu hukukuna özgü bir 

yanının olmadığı görülmektedir. Temel amaç, şirketlerin birbirlerine katılarak 

sermayelerini sulandırmalarının, diğer bir deyişle köpük sermaye yaratmalarının önüne 

geçmektir794. Bu bağlamda, karşılıklı iştirak hâlinin, sermayenin iadesi yasağına aykırılık 

teşkil ettiği ifade edilmektedir795. Bir diğer amaç ise karşılıklı iştirak ilişkisi ile yaratılan 

mevcut oy haklarının kullanımının yönetim kurullarına geçmesinin engellenmesidir. 

Gerçekten de iştirak olunan şirketteki paylardan doğan oy hakları, iştirak eden şirketin 

yönetim kurulu tarafından kullanılacaktır. Böylece, karşılıklı iştirak ilişkisi yaratılmadan 

önce o sermaye payına tekabül eden oy hakları, mevcut şirketin pay sahiplerince 

kullanılabilecek iken; karşılıklı iştirak sonrasında bu oy hakları, iştirak edilen şirkette 

iştirak eden şirketin yönetim kurulunca kullanılacaktır. Sonuç olarak, oy hakkının 

kullanımına ilişkin olarak bir yetki kayması durumu ortaya çıkacaktır.  

Basit karşılıklı iştirak ilişkisinin doğurduğu sakıncalar ve kanun koyucunun bu 

müesseseyi düzenlerken öngörmüş olduğu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda; bu 

                                                
793  Bkz. Emmerich/Habersack, § 15 Rn. 21-22. Karş. J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG § 19 Rn. 7 ile § 

15 Rn. 53 vd. 
794  Karşılıklı iştirak düzenlemelerinin amacı ve sakıncaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Okutan 

Nilsson, s. 161-167. Ayrıca bkz. Emmerich/Habersack, § 19 Rn. 5-7. 
795  Okutan Nilsson, s. 162. 
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sakınca ve amaçların, topluluk ilişkisine dâhil olmayan bir anonim şirketi de ilgilendirdiği 

açıktır796. Zira sermayenin iadesi yasağı, topluluk hukukuna özgü bir müessese olmayıp, 

tüm sermaye şirketlerinde geçerli olan bir kuraldır. Bu kural, topluluk ilişkisinden 

bağımsız olan münferit bir şirkette de uygulanmaktadır. Yine yukarıda zikretmiş 

olduğumuz “yetki kayması”na ilişkin sakınca, topluluk ilişkisine vücut vermeyen basit 

karşılıklı iştirak ilişkisinde, hatta basit karşılıklı iştirak oluşturmayan, katılımın %25’in 

altında kaldığı alelade bir karşılıklı katılmada dahi ortaya çıkmaktadır. O hâlde bu hüküm, 

hangi sebeple TTK’nın “şirketler topluluğu”na ilişkin hükümleri arasında 

düzenlenmiştir? Bu sorunun cevabı, ekonomik gerçeklik ile ilişkilidir: Karşılıklı iştirak 

ilişkilerine, genellikle şirketler topluluğu yapılanmaları içinde rastlanmaktadır. Nitelikli 

karşılıklı iştirak hâlleri, hâkimiyetin de varlığını gerektirdiğinden, bu tür karşılıklı 

iştirakte zaten ortada bir şirketler topluluğu ilişkisi mevcuttur. Basit karşılıklı iştirakte ise 

birbirine katılan şirketler arasında hâkimiyet ilişkisi mevcut olmasa bile %25’lik sermaye 

oranına sahip olan şirketlerden birinin bu ilişkiyi tesis etme olasılığı düşük değildir. 

Kanunun belirlemiş olduğu %25’lik oranı aşmış olan karşılıklı iştirak ilişkilerinin büyük 

bir kısmında, oran %50’ye yaklaştıkça, iki şirket arasında “hâkimiyet ilişkisinin” de 

mevcut olması ihtimali kuvvetlenir. Bu sebeple, bir şirketler topluluğunu andırmakla 

birlikte “hâkimiyet ilişkisinin” yokluğu sebebiyle şirketler topluluğunun oluşmadığı 

“basit karşılıklı iştirak” hâlleri de topluluk hukuku içinde düzenlenmiştir. 

b) Dikkat çekmek istediğimiz bir diğer düzenleme ise bildirim, tescil ve ilân 

yükümlülüğüne ilişkin TTK 198’dir. Maddenin ilk fıkrası gereğince, bir teşebbüsün bir 

sermaye şirketinde doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu pay oranı, hükümde 

belirlenen yüzdelere (%5, 10, 20, 25, 33, 50, 67, 100) ulaşır ya da bu yüzdelerin altına 

düşerse, söz konusu teşebbüs, pay sahipliği oranındaki değişikliği, ortağı olduğu şirkete 

bildirmekle yükümlüdür. Hükmün uygulanması için bir şirketler topluluğunun varlığının 

gerekli olup olmadığı hususu tartışmaya açıktır. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 107. 

maddesinin ikinci fıkrasında bildirim yükümlülüğünün, “ancak payları iktisap eden veya 

elden çıkaran teşebbüs ya da ticaret şirketinin bir şirketler topluluğuna dahil olması 

halinde” doğacağı öngörülmüştür. Ancak öğretideki hâkim görüş, TTK 198’de 

düzenlenen bildirim yükümlülüğünün, ortada bir şirketler topluluğu ilişkisi bulunmasa da 

uygulama alanı bulacağını ileri sürmektedir797. Bu görüşün hareket noktası, TTK 198/1’in 

                                                
796  Alman hukuku bakımından benzer yönde bir değerlendirme için bkz. Mülbert, 

Unternehmensbegriff, s. 43-44. 
797  Bu yönde bkz. Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları Hukuku, N. 23-19 ve N. 23.73; Kendigelen, İlk 

Tespitler (2016), s. 179; Aytaç, Bildirim Yükümlülüğü, s. 90; Göktürk, s. 40-41. Bkz. ve karş. 
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lafzıdır. Buna göre hükümde bildirim yükümlüsü belirlenirken, topluluk ilişkisini 

çağrıştıracak şekilde “hâkim teşebbüsten” söz edilmeyip yalnızca “teşebbüs” kavramına 

yer verilmiştir. Bu kavram ise tüm gerçek ve tüzel kişileri, hatta tüzel kişiliği bulunmayan 

oluşumları da kapsayacak şekilde çok geniş bir kitleyi bünyesinde toplamaktadır798. 

Üstelik Alman hukukunda genel olarak kabul gören “amaçsal (teleolojik) yaklaşım” 

gereğince, bir kişinin ya da oluşumun “işletme” olarak nitelendirilebilmesi için bu 

kişinin/oluşumun, şirkete katılımı dışında başka bir iktisadî faaliyet daha yürütüyor 

olması gerekmekteyken; bu kıstasın Türk hukukunda pek çok yazar tarafından “teşebbüs” 

kavramı için ayırt edici bir unsur olarak aranmadığı görülmektedir799.  

Yeri gelmişken bu konudaki fikrimizi de belirtelim. Zira teşebbüs kavramına 
verilecek olan anlam, aşağıda TTK 208 bakımından yapacağımız değerlendirmede 
belirleyici olacaktır.  

                                                
Okutan Nilsson, s. 77-78. Bu son yazar, teşebbüsün tanımını yaparken, hükmün yalnızca iktisadî 
faaliyet yürüten kişilerin bildirim yapmasını hedeflemediği, bunun ötesinde herhangi bir ayrım 
yapmadan, tüm katılım ilişkilerinin açığa çıkmasını sağlamayı amaçladığını ileri sürmektedir. 
Teşebbüs kavramı için “bağımsız karar alabilme gücünü haiz olmayı” yeterli sayan yazar, hükmün 
uygulanması için “hâkim” konumda bulunmanın aranmayacağını ifade etmektedir (bkz. age, s. 78). 
Bu açıklamalarından yazarın, hükmün uygulanması için bir şirketler topluluğunun varlığını gerekli 
görmediği sonucuna varılabilir. 

 Son olarak, Okutan Nilsson dışında kalan yazarların tümünün, görüşlerini TSY’nin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra ileri sürdüklerini hatırlatalım. 

798  Bkz. Okutan Nilsson, s. 78; Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları Hukuku, N. 23-19a; Kendigelen, İlk 
Tespitler (2016), s. 179; Aytaç, Bildirim Yükümlülüğü, s. 90. Karş. Akın, Şirketler Topluluğu, s. 49 
ve 66. Yazar, eserinin bir yerinde (s. 49) teşebbüs kavramının geniş yorumlanması gerektiğinden 
söz ederek tüzel kişiliği haiz olmayan bazı kuruluşları ve miras ortaklığını da teşebbüs kavramına 
dâhil etmekte; bir başka yerinde ise (s. 66) oy sözleşmeleri ile pay sahiplerinin oluşturdukları 
birlikteliğin tüzel kişiliği haiz olmaması sebebiyle hâkim teşebbüs olarak nitelendirilemeyeceğini 
ileri sürmektedir. Kanaatimizce bir oy sözleşmesinin teşebbüs olarak nitelendirilmemesindeki 
gerekçe, bu yapının tüzel kişiliği haiz olmamasından değil, olsa olsa bu yapının “herhangi bir işletme 
faaliyetine sahip olmaması” ve “üçüncü kişilerle ilişkiye geçmeyen bir iç şirket niteliğinde 
olması”ndan kaynaklanabilir. Bu hususta bkz. Okutan Nilsson, s. 150-151. 

799  Bkz. Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları Hukuku, N. 23-19, 23-19a; Okutan Nilsson, s. 77, karş. s. 150. 
Yazar eserinin birlikte hâkimiyete ilişkin kısmında (s. 150), birlikte hâkim olanların oluşturduğu bir 
adî şirketin, kural olarak salt bağlı şirketin yönetimine dönük, herhangi bir işletme faaliyeti 
bulunmayan ve üçüncü kişilerle ilişkiye geçmeyen bir iç ortaklık oluşturması nedeniyle teşebbüs 
olarak nitelendirilemeyeceğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla buradaki açıklamalarında yazarın 
teşebbüs kavramı için “işletme faaliyetinde bulunma” unsurunu dikkate aldığı görülmektedir. 

 “Yarışan iktisadî menfaat” kıstasının Türk hukukunda mevcut olmadığını, Okutan Nilsson’a atıfta 
bulunarak kabul ediyor görünen Gündoğdu, Konzernrecht (diss.), s. 115, N. 255-256. Ayrıca bkz. 
Akın, Şirketler Topluluğu, s. 46-50. Anılan bu son yazarın da Alman hukukundaki “işletme” 
kavramını tanımlarken “şirket dışında başka iktisadî menfaate sahip olma” kıstasına yer verdiği, 
ancak Türk hukukundaki “teşebbüs” kavramına ilişkin açıklamalarında bu kıstastan söz etmediği 
görülmektedir. Öğretideki diğer bir kısım yazar ise teşebbüs kavramını tanımlarken bu kıstasa hiç 
değinmemişlerdir. Dolayısıyla bu yazarların söz konusu kıstası kavram için ayırt edici bir unsur 
olarak ele alıp almadıkları belirsizdir. Ör. bkz. Aytaç, s. 89-90; Aker, Hâkim İşletme, s. 283 vd.; 
Kendigelen, İlk Tespitler (2016), s. 175-176. 

 Türk hukukunda şirketler topluluğu hukuku anlamında teşebbüs kavramını daha dar yorumlayan 
yazarlar da bulunmaktadır. Bu yazarlar, “yarışan iktisadi menfaat kıstası”nı teşebbüs kavramı 
bakımından esaslı bir unsur olarak kabul etmektedirler. Bu yönde bkz. Gürel, Topluluk, s. 27; 
Göktürk, s. 22 ve 40; Susuz, 272-276; Baş, s. 63. 
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TTK Tasarısı’nın ilk hâlinde 195/5’de “sermaye şirketi olmayan, herhangi bir tüzel 
ya da gerçek kişinin veya işletmenin bulunması hâlinde, 195 ilâ 209uncu madde 
hükümleri ile şirketler topluluğuna ilişkin diğer hükümler de uygulanır” şeklinde bir 
hüküm yer almaktaydı. Bu hüküm daha sonra Adalet Alt Komisyonunca değiştirilmiş ve 
hükümdeki “sermaye şirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kişinin veya 
işletmenin” ifadesi çıkartılarak bunun yerine teşebbüs ifadesine yer verilmiştir. Yapılan 
değişikliğin gerekçesinde “topluluğun tepesinde, herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin 
bulunmasına ilişkin” sistemin dar olduğu ve bunun bazı sakıncalar doğurabileceği; bu 
yüzden teşebbüs ifadesinin tercih edildiği ifade edilmiştir. Değişikliğin gerekçesi iki 
farklı şekilde yorumlanmaya müsaittir. Bir bakış açısıyla, değişikliğin sebebinin, 
katılmış olduğu şirket dışında başka bir iktisadî menfaate sahip olmayan kişileri de 
topluluk hükümlerinin kapsamına dâhil etmek olduğu söylenebilir. Zira Tasarı’nın ilk 
metninde geçen işletme ifadesi yerine daha kapsayıcı olduğu belirtilen teşebbüs kavramı 
kullanıldığına göre, bu kavramın, “işletme niteliğini haiz olmayan” herhangi bir gerçek 
ya da tüzel kişiyi de kapsadığı vurgulanmak istenmiş olabilir. Ancak başka bir bakış 
açısıyla, söz konusu değişikliğin, teşebbüs kavramının her türlü hukukî formu kapsadığı 
hususuna vurgu yapmak amacıyla yapıldığı da söylenebilir. Bu bakış açısıyla 
bakıldığında ise hukukî şekline bakılmaksızın her türlü kişinin ya da organizasyonun, 
teşebbüs kavramının çatısı altında toplanmak istendiği ileri sürülebilir.  

İlk bakış açısı kabul edilecek olursa, teşebbüs ile özel pay sahibi kavramları 
arasındaki mesafe tamamen ortadan kaldırılmış olur. Zira şirkete olan katılımı dışında 
başka bir iktisadî faaliyeti/menfaati olmayan kişiler, esasında özel pay sahipleridir. Bu 
bağlamda, şirketler topluluğu kapsamında teşebbüs kavramı için önerilen “bağımsız 
karar alabilme” kıstası kanaatimizce özel pay sahibi ile teşebbüsü birbirinden ayırt 
etmekte yeterince işlevsel değildir. İlk bakış açısındaki yorum neticesinde, şirkette 
hâkimiyete sahip olan herhangi bir özel pay sahibine de -bu kişi teşebbüs olarak 
nitelendirileceği için- şirketler topluluğu hükümlerinin tümü uygulanabilecektir. 
Kanaatimizce kanun koyucunun topluluk hukuku içinde yer vermiş olduğu her hüküm 
bakımından bu sonucu arzulamadığı söylenebilir. Zira çıkar çatışmalarına daha çok 
sebebiyet verecek ve şirketi zarara uğratabilecek olan pay sahipleri, özel pay 
sahiplerinde ziyade katıldığı şirket dışında başka iktisadî menfaatleri olan pay 
sahipleridir. 

Ancak belirtmek gerekir ki topluluk hukuku içinde topluluk hukukundan bağımsız 
karakteri haiz olan birtakım düzenlemeler de söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, 
topluluk hukukuna ilişkin her düzenlemenin, pay sahiplerini ya da alacaklıları korumak 
amacıyla getirildiği söylenemez. Şirketler topluluğu yapısını daha etkin kılmak için 
öngörülmüş olan hükümler de bulunmaktadır. İşte bu çerçevede, teşebbüs ya da işletme 
kavramlarının, topluluk hukuku içindeki farklı amacı haiz hükümler bağlamında farklı 
anlamlara gelecek şekilde kullanılıyor olması da ihtimal dâhilindedir. Yukarıda, işletme 
kavramı için “amaçsal (teleolojik) işletme yaklaşımı”nın benimsenmiş olduğu Alman 
hukukunda, karşılıklı iştirak ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümler bakımından 
“işletme” kavramının daha geniş yorumlandığını ve “yarışan iktisadî menfaat kıstası”nın 
bu hükümlerin uygulanmasında aranmadığını ifade etmiştik. Bu hukuk sisteminde 
şirketler topluluğuna ilişkin hükümler içinde dahi “işletme” kavramının farklı yorumlara 
tâbi tutulduğunu görmekteyiz. Türk hukukunda “yarışan iktisadî menfaat” kıstasının 
teşebbüs kavramı bakımından ayırt edici bir kıstas olmadığını ileri süren görüşün de bu 
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görüşünü desteklemek üzere TTK 198 hükmünü örnek gösterdiği görülmektedir800.  Bu 
doğrultuda biz de TTK’da benimsenmiş olan teşebbüs kavramının, en azından topluluk 
hukukundan bağımsız karakteri haiz hükümler bakımından “yarışan iktisadî menfaat” 
kıstasından bağımsız olarak anlamlandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak salt 
topluluk dışı pay sahiplerini ve şirket alacaklılarını korumaya yönelik şirketler topluluğu 
hükümleri bakımından ele alındığında, teşebbüs kavramı için bu kıstasın aranmasının 
gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Zira ancak bu şekilde, özel pay sahibi ile teşebbüs 
kavramları arasındaki fark ortaya konulabilir.   

Teşebbüs kavramının anlamına ilişkin bu ara açıklamadan sonra, TTK 198/1’e 

ilişkin görüşlere tekrar dönelim. TTK 198/1’e ilişkin bir diğer görüş ise hükmün ancak 

bir şirketler topluluğu ilişkisi içinde uygulama alanı bulacağını savunmaktadır801. Bu 

görüş, TSY 107/2’nin kanuna aykırılık teşkil etmediğini802; hükmün belirli yüzdelerde 

paya sahip olan her sahibi için bildirim yükümlülüğü getirmek amacında olmadığını; 

“teşebbüs” kavramının geniş bir şekilde tanımlanmış olması karşısında, kanun 

koyucunun amaçladığı kapsam sınırlamasının “şirketler topluluğuna dâhil olma” şartıyla 

sağlanmış olduğunu ileri sürmektedir803. Ayrıca bu görüş, bildirim yükümlülüğünün ihlâli 

hâlinde ortaya çıkacak olan “paylardan doğan tüm hakların donması” yaptırımının 

mülkiyet hakkını sınırlayacağından bahisle, hükmü istisnaî olarak nitelendirmekte ve 

hükmün dar yorumlanması gerektiğini kabul etmektedir804.   

Kanaatimizce TTK 198/1’de düzenlenen bildirim yükümlülüğü, şirketler 

topluluğundan bağımsız olan münferit bir şirkette de ortaya çıkabilir. Öncelikle, hâkim 

görüşün de ifade ettiği üzere, hükmün lafzı bu yorumu destekler niteliktedir. Bu bağlamda 

TSY 107/2’nin TTK 198’e aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Diğer taraftan, hükmün 

gerekçesinde bildirim yükümlülüğünün, “katılma ilişkilerinin, özellikle karşılıklı 

katılmaların açıklanması, bu yolla kamunun aydınlatılması, sermaye piyasasında 

şeffaflığın sağlanması ve sorumluluk hükümlerinin uygulanması” bakımından önemli 

                                                
800  Bkz. Okutan Nilsson, s. 77-78. 
801  Baş, s. 63 vd. 
802  Bu görüşü savunan Baş, TSY 107/2’nin, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 18. maddesiyle uyum içinde olduğunu ileri sürmektedir. 
Anılan maddenin ikinci fıkrası gereğince bildirim yükümlülüğü ile ilgili usul ve esaslar, TSY ile 
düzenlenecektir. Yazar, bu hükmü gerekçe göstererek TSY 107/2 hükmünün kanuna aykırılık teşkil 
etmediğini savunmaktadır. Biz bu kanaatte değiliz. Kanaatimizce yalnızca Yürürlük Kanunu’ndaki 
hüküm gerekçe gösterilerek, TSY 107’nin kanuna aykırılık teşkil etmediğini ileri sürmek mümkün 
olmamalıdır. Yürürlük Kanunu’nun 18. maddesindeki hüküm, yalnızca TTK 198’e ilişkin usul ve 
esasların bir yönetmelik ile düzenleneceğini açıklayan bir hükümdür. Ancak bildirim 
yükümlülüğünün kendisi, Yürürlük Kanunu’nca değil, TTK ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu 
usul ve esasların her hâlükârda, TTK 198’de bildirim yükümlülüğü için belirlenmiş olan çerçeve 
içinde kalması gerekmektedir. Bu sonuç, normlar hiyerarşisinin bir gereğidir. 

803  Baş, s. 66-67. 
804  Baş, s. 67. 
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olduğu ifade edilmektedir. Bu gerekçenin yalnızca topluluk hukukunu ilgilendirdiği 

kanaatimizce söylenemez.  

- İlkin, her türlü (tek taraflı) iştirak ilişkisi, ortaya bir şirketler topluluğu ilişkisi 

çıkarmamaktadır. Gerçekten de hükümde belirtilen %5, 10, 20, 25 ve 33 gibi pay sahipliği 

yüzdelerinin edinilmesinin, şirketler topluluğu ilişkisinin oluşturulmasına katkıda 

bulunması ya da doğrudan hâkimiyetin elde edilmesine yol açması mümkün olmakla 

birlikte, bu yüzdelerin elde edilmesinin sözü edilen sonuçları doğurmaması da ihtimal 

dâhilindedir. Örneğin, %5 ve %10 gibi düşük yüzdelerin elde edilmesinin şirkette 

hâkimiyeti sağlamaması kuvvetle muhtemeldir805. Bu orandaki paylar, oyda imtiyazın 

varlığı hâlinde dahi teknik olarak şirketteki oy haklarının çoğunluğunu vermeyecektir806. 

%25 ve %33 gibi daha yüksek yüzdelerin elde edilmesi ise duruma göre TTK 195/2 

gereğince hâkimiyetin varlığı bakımından bir karine oluşturabilir807. Bu yüzdelere sahip 

olmak, şirketteki oy haklarının çoğunluğunu vermeyeceğinden TTK 195/1 gereğince 

hâkimiyetin varlığından söz edilemez. Burada yalnızca fiilî duruma bakılarak sözü edilen 

pay oranının hâkimiyeti tesis edip etmediğine bakılır.  

Görüldüğü üzere, hükümde belirlenen bazı pay oranlarına sahip olmanın, 

hâkimiyet kavramı ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayabilir. Özellikle %5 ve %10 gibi 

düşük yüzdelerin elde edilmiş olduğu hâllerde bildirim yükümlülüğünün topluluk ilişkisi 

ile ilişkilendirilmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Bu gibi durumlarda öğretide de ifade 

edildiği üzere808, amaçlanan, herhangi bir ayrım yapılmaksızın katılım oranlarının açığa 

çıkmasını sağlamaktır.    

- İkinci olarak, hükmün gerekçesinde “özellikle karşılıklı katılmaların 

açıklanması”nın bildirim yükümlülüğünün odağında olduğu ifade edilmiştir. Yukarıda da 

ifade ettiğimiz üzere, karşılıklı iştirak ilişkileri mutlak surette şirketler topluluğu 

ilişkisinin oluşmasına sebebiyet vermeyebilir. Basit karşılıklı iştirakte ortada bir şirketler 

topluluğu ilişkisi yoktur. Ancak ister basit ister nitelikli karşılıklı iştirak ilişkisi olsun, bu 

                                                
805  Bu ihtimallerde ortada ancak edinilen pay grubu için tanınmış olan özel bir imtiyaz olması hâlinde 

düşük bir ihtimal olsa da hâkimiyetin varlığından söz edilebilir: Ör. %10’u temsil eden payların 
oluşturduğu pay grubuna yönetim kurulunda karar alabilecek sayıda üyeyi aday gösterme hakkına 
ilişkin bir imtiyaz tanınmış olması. Ancak bu ihtimaller oldukça düşüktür. 

806  Gerçekten de oyda imtiyaza ilişkin TTK 479 gereğince bir paya -kural olarak- en çok on beş oy 
hakkı tanınabilmektedir. %10’un oluşturduğu pay grubuna üst limitten oy hakkı tanınıp, kalan 
kısımdaki paylar için yalnızca bir oy hakkı tanınsa bile, şirketteki oy haklarının çoğunluğu 
sağlanamayacaktır. Burada ancak üst limit olan on beş oy hakkının üzerine çıkılabildiği istisnaî 
durumlarda bu ihtimal gündeme gelebilecektir. Ancak yukarıdaki örnekte olduğu gibi bu ihtimal de 
oldukça düşüktür. 

807  Bu hususta bkz. Okutan Nilsson, s. 105. 
808  Okutan Nilsson, s. 78. 
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ilişkilerin ortaya çıkarılmasında ve özellikle bu ilişkilerin “şirketler topluluğuna” vücut 

verip vermediğinin tespitinde bildirim yükümlülüğünün önemli bir işlevi bulunmaktadır. 

Bu bakımdan sözü edilen yükümlülüğün, yalnızca mevcut olan topluluk ilişkisi içinde 

değil, aynı zamanda ortada henüz bir şirketler topluluğu ilişkisi olmadan da uygulama 

alanı bulması işlevseldir.  

Son olarak Alman hukukuna ilişkin bir parantez daha açalım. AktG § 20 gereğince 
bir işletmenin, bir anonim şirketin paylarının %25’ine sahip olması hâlinde bildirim 
yükümlülüğü doğmaktadır. Hükümde bildirim yükümlüsü olarak, özel pay sahipleri 
değil, işletmeler gösterilmiştir. Kanunun gerekçesinde, anonim şirkete katılan işletme 
niteliğini haiz pay sahiplerinin bu katılımlarından kaynaklanan pay sahipliği haklarını 
kendi işletmesel menfaatleri için ve şirketin zararına olacak şekilde kullanabilecekleri; 
özel pay sahipleri bakımından ise bu tehlikenin aynı ölçüde olmayacağı ifade edilmiştir. 
Gerekçede ayrıca, özel pay sahipleri için bu türden bir yükümlülük öngörmenin, 
malvarlığının çok kapsamlı bir şekilde kamuya açıklanması anlamına geleceği 
belirtilmiştir809. Böylece, yalnızca kendi yatırımlarını idare etmekle meşgul olduğu 
düşünülen yatırımcı özelliğini haiz özel pay sahiplerinin, bildirim yükümlülüğüne tâbi 
tutulmamaları gerektiği düşünülmüştür. Ancak Kanun’un gerekçesinde ileri sürülen 
“özel pay sahiplerinin malvarlıklarının kapsamlı bir şekilde kamuya açıklanacak olması” 
endişesinin günümüzde geçerliliğini yitirdiği söylenebilir810. Zira Alman hukukunda 
bildirim yükümlülüğüne ilişkin bir diğer hukukî düzenleme olan WpHG § 22’de özel 
pay sahipleri için de bu yükümlülük öngörülmektedir. Şu hâlde, özel pay sahiplerinin 
malvarlıklarının açığa çıkarılması hususundaki endişenin günümüz kanun koyucuları 
tarafından dikkate alınmadığı, önemli olanın, katılımların ortaya çıkartılması olduğu 
tespitinde bulunulabilir811. 

Öte yandan, bildirim yükümlülüğünü düzenleyen AktG § 20’nin uygulanmasında, 
kanun gereği tacir olan ticaret şirketlerinin, ayrıca konzern hukuku bağlamında işletme 
özelliğini taşıyıp taşımadıklarına bakılmamaktadır812. Bu bakımdan işletme kavramının 
sınırları, tıpkı yukarıda incelemiş olduğumuz karşılıklı iştirakte olduğu gibi geniş 
tutulmuş olmaktadır. Gerçekten de bildirim yükümlülüğünün karşılıklı iştirak ile olan 
irtibatı düşünüldüğünde, bildirim yükümlüsünün işletme niteliğini haiz olmasının 

                                                
809  Kropff, Aktiengesetz, § 20, 21 (s. 42). 
810  Bkz. Mülbert, Unternehmensbegriff, s. 45; Vetter J., 50 Jahre Aktienkonzernrecht, s. 239. 
811  Bu tespiti Türk hukuku bakımından da yapmak mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 

sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde “bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile 
birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada 
işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy 
haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu 
oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından” açıklama yükümlülüğünün yerine 
getirileceği düzenlenmektedir (md. 12/1/a). Benzer bir hükme, II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem 
Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği’nin 5/1/a maddesinde de yer verilmiştir. Bu 
hükümler, bildirim yükümlülüğünün şirketler topluluğu ilişkisine özgü bir yanının olmadığını ortaya 
koymaktadır. 

812  Emmerich/Habersack, § 15 Rn. 22. 
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aranması da anlamını yitirmektedir813. Bu kapsamda öğretide bir adım daha ileri 
gidilerek, şirketteki her pay sahibinin AktG § 20 anlamında işletme olarak kabul edilmesi 
gerektiği de savunulmaktadır814.    

Tüm bu açıklamalar neticesinde, sistematik olarak şirketler topluluğu hukuku 

içerisinde düzenlenmiş olmakla beraber, öz olarak topluluk hukukundan bağımsız 

karakteri haiz olan bazı hükümlerin bulunduğu sonucuna ulaşmaktayız. Bu tür 

hükümlerin topluluk hukuku içerisinde düzenlenmiş olmasının ise mantıklı bir 

açıklaması vardır: Bu hükümler ile düzenlenen durumların şirketler topluluğu ilişkisi 

içinde ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olması.  

2.  Çıkarma Hakkının Kullanı labilmesi  İçin Ş irket ler 

Topluluğu İ l işkisine İhtiyaç Olup Olmadığ ı  

A. Alman Hukukundaki AktG § 327a Örneği İle Konuya Kısa Bir Giriş  

Yukarıda karşılaştırmalı hukuka ilişkin bölümde de açıkladığımız üzere815, Alman 

hukukunda hâkim pay sahibinin çıkarma hakkına ilişkin AktG §§ 327a – 327f hükümleri, 

her ne kadar sistematik olarak kanunun “bağlı işletmeler”e ilişkin kitabında düzenlenmiş 

olsa da bu hükümlerin konzern hukukundan bağımsız bir karaktere (Konzernneutral) 

sahip olduğu kabul edilmektedir. AktG § 327a gereğince çıkarma hakkını, hâkim pay 

sahibi (Hauptaktionär) kullanacaktır. AktG §§ 327a – 327f hükümlerinin gerekçesinde, 

squeeze-out kurumunun “işletmesel esnekliği güçlendireceği”nden söz edilmiş ise de816, 

hükmün lafzı doğrultusunda öğretide oybirliği ile kabul edilen görüş, çıkarma hakkını 

kullanacak pay sahibinin işletme niteliğini haiz olmasına gerek bulunmadığı 

yönündedir817. Böylece, söz konusu hakkın, konzern çatısı altında olmayan münferit bir 

şirketteki “özel pay sahibi” (privat Gesellschafter) tarafından da kullanılabilmesi 

mümkündür. 

Şu hâlde, AktG § 327a’nın sistematik yeri ve hükmün gerekçesinde vurgulanan 

“işletmesel esnekliğin güçlendirilmesi” amacına rağmen, hükümde geçen “hâkim pay 

sahibi” kavramı, “işletme niteliğini haiz pay sahibi” şeklinde yorumlanmamaktadır. 

Hükmün bu şekilde bir yoruma tâbi tutulmamış olmasında, pek tabii hükmün lafzında 

                                                
813  Alman kanun koyucunun bildirim yükümlüsünü “işletme” olarak belirlemek ile, bildirim 

yükümlülüğü ve karşılıklı iştirak arasındaki bağlantıyı yok saydığı hususunda bkz. Mülbert, 
Unternehmensbegriff, s. 45. 

814  Mülbert, Unternehmensbegriff, s. 45. 
815  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 
816  BT-Drucksache 14/7034, s. 32. 
817  Bu yöndeki görüşler için bkz. yukarıda Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa altında dn. 554. 
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“Unternehmen” (işletme) ifadesine yer verilmemiş olmasının da büyük bir etkisi vardır. 

Ancak tek sebebin bu olmadığı kanaatindeyiz. Gerçekten de AktG 327a hükmünün, tıpkı 

Türk hukukunda yukarıda ele almış olduğumuz TTK 198/1’e dair yapılan bazı yorum 

faaliyetlerinde olduğu gibi, sistematik ve amaçsal yorum metodları gerekçe gösterilerek, 

yalnızca bir işletmenin ve buna bağlı olarak bir konzern ilişkisinin varlığı hâlinde 

uygulanacak bir hüküm olduğu ileri sürülebilirdi. Hatırlanacağı üzere, TTK 198/1’in 

lafzında yalnızca bir “teşebbüs”ten söz edilmiş olmasına rağmen, hükmün sistematik yeri, 

amacı ve istisnaî oluşu gerekçe gösterilerek, bildirim yükümlülüğünün yalnızca şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde doğacağı görüşü Türk hukukunda savunulmaktaydı818. Bu görüşe 

katılmadığımızı yukarıda belirtmiş olmakla birlikte, buna benzer bir yorum faaliyetinin 

Alman hukukçuları tarafından AktG § 327a hükmü için de yapılması pekâlâ mümkündü. 

Ancak biz bu türden yorum faaliyetine, incelemiş olduğumuz eserlerde rastlamadık.  

Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere, bu türden konzern hukukundan 

bağımsız karakteri haiz hükümlerin sistematik olarak konzern hukuku içinde düzenlenmiş 

olmasının açıklanabilir tek bir sebebi vardır. O da hâkim pay sahipliği durumunun 

oluştuğu bu gibi hâllerde, konzern ilişkisinin ortaya çıkmasının yüksek ihtimal dâhilinde 

olmasıdır. Bu türden hâkimiyet ilişkilerinin genellikle konzern çatısı altında görülüyor 

olması, kanun koyucunun, hâkimiyete dayalı bir çıkarma hakkını da bu hükümler 

arasında düzenlemesine yol açmıştır. AktG §§ 327a – f hükümlerinin gerekçesinde de bu 

sonucu destekler nitelikte, squeeze-out’un işletmesel esnekliği güçlendireceğinden söz 

edilmiştir. Daha önce de açıkladığımız üzere, hakkın kullanılması ile şirkette tek pay 

sahibi hâline gelen hâkim pay sahibi, kendiliğinden “işletme” niteliğini kazanmayacaktır. 

Dolayısıyla çıkarma hakkının kullanılması ile bir konzern ilişkisi kendiliğinden 

oluşmayacaktır. Çıkarma hakkı sadece var olan bir konzern ilişkisinde, mevcut konzern 

ilişkisinin yönetimini kolaylaştırabilmekte, bu anlamda hâkim konumda olan bir 

“işletme”nin yönetimsel anlamda daha esnek hareket edebilmesini sağlayabilmektedir. 

B. TTK 208 Bakımından Değerlendirme ve Görüşümüz 

TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı, sistematik olarak kanunun şirketler 

topluluğuna ilişkin hükümleri içerisinde yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince çıkarma 

hakkı, bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksanına doğrudan 

ya da dolaylı olarak sahip olan hâkim şirket tarafından kullanılabilmektedir. Hükmün 

                                                
818  Bkz. yukarıda dn. 801 ve bağlı olduğu metin. 



 
 

 
   

284 
  

 

lafzı, sistematik yeri ve amacı, çıkarma hakkını kullanmanın şirketler topluluğu ilişkisini 

gerektirip gerektirmediği hususunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Öncelikle belirtelim ki bu görüşlerin sistematik olarak tasnif edilmesi Türk 

hukukunda bir hayli güçtür. Zira TTK 195 ve TSY 105 arasındaki uyumsuzluk sebebiyle, 

Türk öğretisinde henüz “şirketler topluluğu” kavramı üzerinde dahi bir uzlaşmaya 

varılamamıştır. Bu kapsamda özellikle şirketler topluluğunun oluşabilmesi için gerekli 

olan asgarî şirket sayısı ve “teşebbüs” kavramının anlamı konusundaki tartışmalar devam 

etmekteyken, çıkarma hakkının topluluk ilişkisi içinde kullanılmasının zorunlu olup 

olmadığına ilişkin görüşlerin de birbirinden ayrıştırılması oldukça zor görünmektedir.  

Çıkarma hakkına ilişkin olarak ileri sürülen görüşlerin tasnif edilebilmesi ve bir 

temele oturtulabilmesi için aşağıda öncelikle şirketler topluluğu kavramına ilişkin 

tartışmalı hususlara yer verilecektir. Bunu takiben, topluluk hukukuna ilişkin kavramsal 

tartışmaların, çıkarma hakkına ilişkin görüşlere ne şekilde yansıdığına değinilecektir. 

Nihayet son başlıkta kendi görüşümüze yer verilecektir.   

a. “Şirketler Topluluğu” Kavramının Anlamı Üzerine Öğretide Yapılan 

Tartışmalar 

aa.  Ş irketler Topluluğunun Mevcudiyeti İçin Gerekli Olan Asgarî 

Ş irket Sayısına İ lişkin Tartışmalar  

Bir şirketler topluluğundan söz edebilmek için mevcut olması gereken asgarî bağlı 

şirket sayısı öğretide oldukça tartışmalı bir konudur. Tartışmalar, şirketler topluluğunun 

tanımını veren TTK 195/4 ile TSY 105/1 hükümleri arasındaki uyumsuzluktan 

kaynaklanmaktadır. TTK 195, bir şirketin hangi durumlarda hâkim ve bağlı şirket olarak 

kabul edileceğini gösterdikten sonra, dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde topluluğa ilişkin 

bir tanıma yer vermektedir: 

“Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte 
şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket 
konumundadır.”  

Şirketler topluluğunun oluşumunu sağlayan aktörleri kural olarak “hâkim şirket” 

ve “bağlı şirket” olarak belirleyen kanun koyucu, bu kuralı TTK 195/5 ile genişleterek 

teşebbüslerin de şirketler topluluğunun hâkimi olabileceğini düzenlemektedir: 

“Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya dışında 
bulunan, bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu Kanundaki 
şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir sayılır. Konsolide 
tablolar hakkındaki hükümler saklıdır.”   
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2013 yılında yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin öğretideki 

tartışmalara kaynaklık eden 105. maddesi ise şu şekildedir:  

“Kanunun 195 inci maddesinin dördüncü fıkrası anlamında, bir şirketler topluluğu, bir 
ticaret şirketi ile buna doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret 
şirketinden meydana gelir. Ticaret şirketi olmayan bir teşebbüse, doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlı bulunan ticaret şirketleri sayısının ikiyi aştığı durumlarda da Kanunun 195 
inci maddesinin beşinci fıkrası anlamında şirketler topluluğu meydana gelir ve teşebbüs 
topluluğun hâkimi olur. Hâkim şirket ana şirket, bağlı şirketler ise yavru şirket 
konumundadır.”  

Yönetmelik hükmü gereğince, bir ticaret şirketinin hâkimiyeti haiz olduğu 

durumlarda şirketler topluluğunun oluşabilmesi için, ona bağlı en az iki şirket daha 

bulunmalıdır. Bu ihtimalde en az üç ticaret şirketinin varlığı, topluluğun varlığı için 

gerekli olmaktadır. Yine aynı hükümde ticaret şirketi olmayan bir hâkim teşebbüsün 

mevcut olduğu durumlarda, bağlı şirket sayısının ikiyi aşması gerektiği ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla TSY 105 gereğince, hâkim teşebbüsün varlığı hâlinde şirketler 

topluluğundan söz edilebilmesi için bir teşebbüs ve ona bağlı üç şirketin mevcudiyeti 

asgarî koşuldur.   

TSY 105 yürürlüğe girmeden önce, öğretide TTK 195 çerçevesinde ileri sürülen 

görüşlerin hemen hemen hepsi, bir hâkim şirket ile bir bağlı şirket arasındaki ilişkinin 

şirketler topluluğuna vücut vereceğini savunmaktaydı819. Dolayısıyla o dönemde ileri 

sürülen görüşler çerçevesinde, hâkim şirketin mevcut olduğu durumlarda şirketler 

topluluğu ilişkisinin oluşabilmesi için toplamda iki ticaret şirketin varlığı yeterli kabul 

edilmekteydi. Bu görüş sahiplerinden bir kısmının, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 

olan 2013 yılı sonrasında kaleme almış oldukları eserlerinde de aynı görüşü -TSY 105’e 

değinmeden- devam ettirdikleri anlaşılmaktadır820. Bu görüşü savunan diğer bir kısım 

yazar ise -TSY 105’deki hükmü zikrederek- bu hükme rağmen, bir hâkim şirket ile bir 

bağlı şirketin varlığının şirketler topluluğunun oluşması için yeterli olduğu görüşünü 

savunmaktadır821.  

                                                
819  Bir hâkim şirket ile bir bağlı şirket arasındaki ilişkinin topluluğa vücut verdiği yönünde bkz. Okutan 

Nilsson, s. 67; Kendigelen, İlk Tespitler (2011), s. 145-146; Pulaşlı, Şerh 2011, C. I, § 10 N. 39-44; 
Susuz, s. 276. 

820  Kendigelen, İlk Tespitler (2016), s. 173-174; Pulaşlı, Şerh 2018, C. I, § 20 N. 17-20. Anılan yazarlar, 
eserlerinin bu son basılarında TSY 105 hükmüne değinmeyip, asgari sayı tartışmasına yer 
vermemişlerdir. Ancak eserlerinin atıfta bulunduğumuz kısımlarından, yazarların hâlen “bir hâkim 
şirket ve bir bağlı şirket ile şirketler topluluğu ilişkisinin oluşabileceği” görüşünde oldukları 
sonucuna varılmaktadır. 

821  Bkz. Gündoğdu, TSY 105, s. 114 vd. Ayrıca bkz. Şener, Ortaklıklar Hukuku, s. 172 ve 177; 
Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 543. 
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Ancak öğretideki bir diğer görüş, en küçük şirketler topluluğunun oluşabilmesi 

için, bir hâkim şirket ve buna bağlı iki bağlı şirketin varlığını gerekli görmektedir822. Bu 

görüş gereğince, TTK 195/4’de kullanılan çoğul ifade, topluluğun oluşması için birden 

fazla bağlı şirketin bulunmasını gerektirmektedir823. Böylece bu görüş kapsamında, TSY 

105 ile TTK 195/4 arasında bir uyumsuzluğun olmadığı düşünülmektedir.  

Hâkimiyetin ticaret şirketi olmayan bir teşebbüse ait olduğu durumlarda ise 

görüşler ikiye ayrılmaktadır. TSY’nin yürürlüğe girmesinden önce ileri sürülen ve bugün 

TSY 105 hükmüne rağmen hâlen kimi yazarlarca kabul gören bir görüş, hâkim teşebbüs 

ile ona bağlı olan yalnızca bir ticaret şirketinin mevcudiyetidinin, topluluk ilişkisinin 

varlığı bakımından yeterli olduğunu savunmaktadır824. Bir diğer görüş ise bir hâkim 

teşebbüs ile bir bağlı şirket arasındaki ilişkiyi topluluk olarak nitelendirmemekte; 

teşebbüsü, hâkim şirket ve bağlı şirketin oluşturduğu bir şirketler topluluğu ilişkisinde, 

hâkim şirketin üstünde (gerisinde) konumlandırmaktadır825. Diğer bir deyişle bu görüş, 

TTK 195/4’e uygun olarak oluşturulmuş şirketler topluluğunun tepesinde bir teşebbüsün 

bulunması hâlinde 195/5’in uygulama alanı bulacağını savunmaktadır. 

 

                                                
822  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 2004a; Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 

23-13; Akın, Şirketler Topluluğu, s. 31. 
823  Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 23-13. 
824  TSY yürürlüğe girmeden önce, bir teşebbüs ile bir bağlı şirket arasındaki ilişkinin şirketler 

topluluğuna vücut verdiği yönünde bkz. Aker, Hâkim İşletme, s. 283 vd.; Susuz, s. 276, Gürel, 
Topluluk, s. 26. TSY yürürlüğe girdikten sonra bu yönde bkz. Göktürk, s. 21; pek çok ikna edici 
gerekçe ve ayrıntılı değerlendirme için bkz. Gündoğdu, TSY 105, s. 117 vd.; 
Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 544. Ayrıca bkz. Şener, Ortaklıklar Hukuku, s. 173. Karş. age, s. 174 ve 
177. Şener, eserinin 173. sayfasında teşebbüsü tanımlarken, “hâkim ortaklığın gerisinde, ona hâkim 
konumda bulunan” bir kişiden bahsetmektedir. Dolayısıyla burada yazarın, hâkim ve bağlı şirket 
yapılanmasının üstünde yer alan bir teşebbüsten söz ettiği söylenebilir. Ancak diğer açıklamaları 
göz önünde bulundurulduğunda yazarın, bir hâkim teşebbüs ve bir bağlı şirketin varlığını, şirketler 
topluluğunun varlığı için yeterli gördüğü anlaşılamaktadır. Gerçekten de yazar eserinin 174. 
sayfasında “…hâkim teşebbüse bağlı ortaklık/ortaklıkların mutlaka ticaret ortaklığı olması 
zorunludur.” demekle, hâkim teşebbüsün altındaki tek bir şirketin, şirketler topluluğunun oluşması 
için yeterli olduğunu kabul ediyor görünmektedir. Ayrıca yazarın, eserinin 177. sayfasında yapmış 
olduğu şirketler topluluğu tanımı da yazarın bu görüşte olduğunu desteklemektedir. Karş. 
Gündoğdu, TSY 105, s. 119. Anılan bu son yazar, Şener’in görüşünü daha farklı yorumlamaktadır. 

825  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 72; Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 23-15. Her iki yazar da 
hâkim teşebbüsün, şirketler topluluğunun gerisinde/tepesinde olması hâlinde TTK 195/5’in 
uygulama alanı bulacağını ileri sürmektedir. Ancak yazarların bu ihtimalde, şirketler topluluğunu 
oluşturacak asgarî şirket sayısında aynı görüşte olmadıkları anlaşılmaktadır. Zira görüşünü TSY’nin 
yürürlüğe girmesinden önce ileri süren Okutan Nilsson’a göre, şirketler topluluğu bir hâkim şirket 
ile bir yavru şirketten meydana gelmekte; teşebbüs ise bu yapının gerisinde olmaktadır. Görüşünü 
TSY’nin yürürlüğe girmesinden sonra beyan eden Tekinalp ise en küçük şirketler topluluğunun bir 
hâkim ve iki yavru şirketten oluştuğunu savunmakta, teşebbüsün ise bu yapının arkasında olduğunu 
ileri sürmektedir. Dolayısıyla yazara göre, teşebbüsün olduğu bir ihtimalde topluluktan söz 
edebilmek için en az üç şirkete daha ihtiyaç bulunmaktadır. 
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bb.  Teşebbüs Kavramının Anlamı Üzerine Tartışmalar  

Türk hukukunda öğretide teşebbüs kavramının anlamı üzerine de fikir birliği 

bulunmamaktadır. Bu konudaki görüşlere ve kanaatimize yukarıda yer verilmişti826. 

Kısaca hatırlatmak gerekirse; bir hâkim teşebbüs ile bir bağlı şirketin varlığının topluluk 

ilişkisini doğuracağını savunan yazarların büyük bir kısmı, bir kişi ya da organizasyonun 

teşebbüs olarak nitelendirilebilmesi için o kişi ya da organizasyonun, üzerinde hâkimiyet 

kurduğu şirket dışında başka bir ekonomik faaliyette daha bulunması gerektiğini kabul 

etmektedirler. Hâkim teşebbüsü, mevcut bir şirketler toplululuğu ilişkisinin 

tepesinde/arkasında konumlandıran diğer görüş sahiplerinin ise teşebbüs kavramı için 

“başka bir ekonomik faaliyette bulunma” kıstasını aramadıkları görülmektedir. Bu ikinci 

görüş gereğince “teşebbüs” kavramı, ekonomik bir amaca sahip olup olmadığına 

bakılmaksızın gerçek kişileri, kişi birliklerini veya mal topluluklarını kapsar.      

Şimdi, şirketler topluluğuna ilişkin kavramsal tartışmaların, TTK 208 bağlamında 

ileri sürülen görüşlere ne şekilde yansıdığına bakalım. Burada cevabını aradığımız temel 

soru, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının şirketler topluluğu ilişkisi içinde 

kullanılmasının zorunlu olup olmadığıdır. 

b. Şirketler Topluluğu Kavramına İlişkin Tartışmalar Ekseninde TTK 208’e 

İlişkin Görüşler  

a) Öğretide bir görüş, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi 

için öncelikle ortada bir “şirketler topluluğu”nun mevcut olması gerektiğini ileri 

sürmektedir827. Şirketler topluluğu kavramına vermiş oldukları anlam farklı olmakla 

birlikte, bu görüşü savunan yazarların, bir ön şart olarak, çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için “şirketler topluluğu” ilişkisinin varlığını aradıkları görülmektedir. 

Şu ana kadar az sayıda uyuşmazlık olmakla birlikte, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de önüne 

gelen bir uyuşmazlıkta, “TTK 208’in ‘şirketler topluluğu’ için getirilmiş bir hüküm 

olduğunu” belirten ilk derece mahkemesi kararında bir isabetsizlik olmadığına 

hükmetmiştir828. Kavramsal tartışmaya geri dönerek bu görüşün farklı görünüm 

biçimlerini somutlaştıralım:  

                                                
826  Bkz. yukarıda dn. 799 ve bağlı olduğu metin ile ara not.  
827  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 2219; Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 23-

151; Paslı, s. 316; Gündoğdu, Konzernrecht (diss.), s. 182, N. 370. Yazar, TTK 208’deki çıkarmanın 
“topluluk hukukuna ilişkin çıkarma” (konzernrechtliche Ausschluss) olduğunu belirtmektedir. 
Ayrıca bkz. age, s. 183, N. 372-373; Karababa, s. 166-167; Orak Çelikboya, s. 91 vd. 

828  Yargıtay 11. HD., E. 2019/915, K. 2019/7720, T. 2.12.2019 (lexpera.com.tr). 
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Teşebbüsün mevcut olmadığı durumdaki ihtimaller:  

Birinci ihtimal – Şirketler topluluğu ilişkisinin bir hâkim şirket ile bir yavru 

şirketten meydana geleceğini kabul eden görüş: Bu görüş çerçevesinde, TTK 208 

gereğince çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim şirket ile hakkın kullanacağı sermaye 

şirketi arasında zaten bir şirketler topluluğu ilişkisi söz konusu olmaktadır829.  

 İkinci ihtimal – Şirketler topluluğu ilişkisinin bir hâkim şirket ile en az iki yavru 

şirketten meydana geleceğini kabul eden görüş: Bu görüşün şirketler topluluğu 

kavramına vermiş olduğu anlam en az üç şirketin varlığını gerektirdiğinden, çıkarma 

hakkı da ancak bu şekilde oluşmuş bir şirketler topluluğunda kullanılabilecektir. Öğretide 

Tekinalp, eserinin TTK 208’e ilişkin kısmında “hükmün uygulanabilmesi için bir 

Toplulukta hâkim ortaklık payların en az yüzde doksanına sahip bulunmalıdır…” 

ifadesini kullanmakta830; eserinin bir başka yerinde ise şirketler topluğunun bir hâkim ve 

en az iki bağlı şirketten meydana geleceğini savunmaktadır831. Bu doğrultuda yazarın, bir 

sermaye şirketinin diğer sermaye şirketinin sermayesinin ve oy haklarının en az yüzde 

doksanına sahip olması durumunda çıkarma hakkının kullanılamayacağı görüşünde 

olduğu söylenebilir. Zira yazara göre, bu son ihtimalde bir şirketler topluluğu ilişkisi 

mevcut değildir832.  

Teşebbüsün mevcut olduğu durumdaki ihtimaller:  

Birinci ihtimal – Şirketler topluluğunun bir hâkim teşebbüs ile bir bağlı şirketten 

meydana geleceğini kabul eden görüş: Bu görüş kapsamında bir değerlendirme 

yapıldığında, bir hâkim teşebbüs, sermaye şirketi türündeki bir (bağlı) şirketin 

sermayesinin ve oy haklarının yüzde doksanını temsil eden paylara sahip ise çıkarma 

hakkını kullanabilecektir. Öğretide Gündoğdu, bir teşebbüs ile bir bağlı şirketin “şirketler 

topluluğu”nu meydana getireceğini ileri sürmekte, bu görüşü savunurken teşebbüs 

kavramına Alman hukukunda olduğu gibi bir anlam da atfetmemektedir833. Zira yazarın, 

teşebbüs kavramı için “başka bir iktisadî faaliyet gösteriyor olma” kıstasını aramıyor 

olduğunu yukarıda ifade etmiştik834. Ayrıca yazar, Türk hukukunda benimsenmiş olan 

teşebbüs kavramının, gerçek kişiler dâhil olmak üzere tüm hukuk kişilerini ve kişiliği haiz 

                                                
829  Bkz. Karababa, s. 168; Orak Çelikboya, s. 93; Gündoğdu, Konzernrecht (diss.), s. 182-183, N. 370, 

372-373. 
830  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 2219; Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 23-

151. 
831  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 2004a; Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 

23-13. 
832  Bu görüşü savunduğu anlaşılan başka bir yazar için bkz. Tütüncü, s. 289-290. 
833  Gündoğdu, TSY 105, s. 117 vd. 
834  Gündoğdu, Konzernrecht (diss.), s. 115, N. 255-256. 



 
 

 
   

289 
  

 

olmayan adî şirket gibi organizasyonları kapsadığı konusunda hemfikirdir835. Son olarak 

yazar, TTK 208’e ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalarda, çıkarma hakkının süjesinin 

“hâkim teşebbüs (işletme)” olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir836.  

Tüm bu açıklamaları dikkate alındığında Gündoğdu’nun,  

- bir şirkette hâkim konumda bulunan bir gerçek kişiyi, “başka bir iktisadî 

faaliyet gösteriyor olmasına gerek olmadan” teşebbüs olarak nitelendirdiği; 

- bu kişi ile bağlı konumdaki şirketin, bir “şirketler topluluğu” ilişkisi 

oluşturduğu ve 

- bu topluluk ilişkisinde hâkim teşebbüs konumunda olan gerçek kişinin, 

sermaye şirketi türünde olan bağlı şirkette, TTK 208 gereğince çıkarma 

hakkını kullanabileceği görüşünde olduğu sonucuna varılabilecektir. 

Pek tabii biz bu sonuca, yazarın iki farklı çalışmasındaki görüşleri birleştirerek ve 

teşebbüs kavramı için “yarışan iktisadî menfaat” kıstasını aramadığı varsayımıyla837 

ulaşmış bulunuyoruz.  

İkinci ihtimal – Hâkim teşebbüsü, hâkim ve bağlı şirketin/şirketlerin oluşturduğu 

bir şirketler topluluğunun gerisinde/tepesinde konumlandıran görüş: Bu görüş 

kapsamında hâkim teşebbüsün, yalnızca var olan bir şirketler topluluğu yapısının 

gerisinde/tepesinde yer alması durumunda TTK 195-209 hükümleri uygulama alanı 

bulabilecektir838. Bu doğrultuda, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı da ancak hâkim 

ve bağlı şirket(ler)in oluşturduğu bir şirketler topluluğu yapısının gerisinde olan teşebbüs 

tarafından kullanılabilecektir839.    

b) Öğretideki ikinci bir görüş ise TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için ortada bir şirketler topluluğu ilişkisine gerek olmadığını 

savunmaktadır. Bu görüşü savunan bazı yazarlar, hükmün kanun koyucu tarafından 

yanlış bir biçimde şirketler topluluğuna ilişkin kısımda düzenlendiğini ileri 

                                                
835  Gündoğdu, Konzernrecht (diss.), s. 113-114, N. 253-254. 
836  Gündoğdu, Konzernrecht (diss.), s. 183, N. 372. 
837  Bkz. yukarıda dn. 799. 
838  Bkz. yukarıda dn. 825. 
839  Karababa, s. 171-172; Orak Çelikboya, s. 101. Ancak bu son yazar, olması gereken hukuk 

bakımından, herhangi bir şirketler topluluğu ilişkisi mevcut olmadan da münferit bir şirketteki bir 
teşebbüsün, çıkarma hakkını kullanabilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bkz. age, s. 102. 

 Teşebbüsü mevcut bir şirketler topluluğunun gerisinde konumlandıran yazarlardan Tekinalp’in ise 
çıkarma hakkının kullanılabilmesi için bir ön şart olarak “topluluk ilişkisinin” varlığını aradığını 
ifade etmiştik. Bu durumda yazara göre teşebbüsün varlığı hâlinde TTK 208’in uygulanabilmesi 
için, teşebbüs haricinde “bir hâkim ve iki bağlı” şirketten oluşmuş olan bir şirketler topluluğunun 
varlığına ihtiyaç vardır. Üstelik yazar, TTK 207, 208 ve 209. maddelerin teşebbüse uygulanıp 
uygulanmayacağının, somut olayın özelliklerine ve hükümlerin amacına göre belirleneceğini ileri 
sürmektedir. Bkz. Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 23-20. 
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sürmektedirler840. İleri sürülen bir diğer gerekçe ise TTK 208’in pay sahipleri arasındaki 

menfaat ihtilaflarını ortadan kaldırmaya yönelik amacının, şirketler topluluğu yapısına 

özgü olmadığına ilişkindir841.   

Son olarak öğretide TTK 208’e ilişkin görüş beyan eden yazarların bir kısmının, 

TTK 208’in şirketler topluluğu hükümleri arasında düzenlenmiş olmasını eleştirdikleri; 

ancak olan hukuk bakımından hükmü, topluluk ilişkisi içinde uygulanabilecek bir hüküm 

olarak nitelendirdikleri görülmektedir842.  

c. Görüşümüz 

Kanaatimizce TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı, şirketler topluluğu 

ilişkisine dâhil olmayan münferit bir şirkette de kullanılabilen bir hak olarak ele 

alınmalıdır. Biz bu hükmün, -düzenleniş amacı da dikkate alındığında- tıpkı TTK 197’de 

düzenlenen “basit karşılıklı iştirak” ve TTK 198’de düzenlenen “bildirim yükümlülüğü” 

düzenlemelerinde olduğu gibi, şirketler topluluğu hukukundan bağımsız karakteri haiz 

bir hüküm olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda, TTK 208’de düzenlenen çıkarma 

hakkının herhangi bir özel pay sahibi tarafından da kullanılabileceği görüşündeyiz. Bu 

görüşümüzü desteklemek üzere gerekçelerimizi şu şekilde ortaya koymak istiyoruz:   

- Öncelikle, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bir hükmün sistematik olarak 

kanunun şirketler topluluğuna ilişkin hükümleri arasında yer alıyor olması, o hükmün 

                                                
840  Karacan, s. 182. Yazara göre, TTK 208’de geçen “hâkim şirket” ifadesi “hâkim ortak” olarak 

anlaşılmalıdır. Ancak yazarın bu sonuca, herhangi bir gerekçe sunmadan vardığını belirtmek 
gerekir. 

841  Tütüncü, s. 143. Yazarın, doktora tezinin yayımlanmamış hâlinde tam aksi kanaatte olduğu 
görülmektedir. Bkz. Tütüncü, Tez, s. 111. Yazar, yapmış olduğu görüş değişikliğine, kitap olarak 
yayımlamış olduğu çalışmasında vurgu yapmamış; buna bağlı olarak yapmış olduğu değişikliğin 
sebebini de açıklamamıştır. Doktora tezinde yazar, kanun koyucunun hükümde sınırlayıcı bir ifade 
kullanmak suretiyle hakkın yalnızca hâkim şirket tarafından kullanılabilmesine imkân tanıdığını; 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde olmayan bir çoğunluğun bu hakkı kullanamayacağını ileri 
sürmektedir. Hatta yazar bu çalışmasında, TTK 195/5’de TTK 208’e yapılan atfın isabetli 
olmadığını savunmaktadır. Tezinin kitaplaştırılmış hâlinde ise yazar, TTK 208’de geçen “hâkim 
şirket” ifadesinin “hâkim pay sahibi” şeklinde yorumlanması gerektiğini; bu çerçevede çıkarma 
hakkının, bir şirketler topluluğu ilişkisi olsun ya da olmasın kullanılabilmesi gerektiğini 
savunmaktadır (age, s. 143). Bu görüş değişikliği kapsamında yazar kitabında, TTK 195/5’i TTK 
208 bakımından uygulayarak, çıkarma hakkının şirket biçiminde örgütlenmemiş bir yapı tarafından 
da kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak yazar, tezinin kitaplaştırılmış şeklinin bir başka 
yerinde, başka bir meseleyi gerekçelendirirken şu ifadelere yer vermektedir: “TTK 208’de ise satın 
alma hakkının hakim ‘pay sahibi’ yerine, ‘hakim şirkete’ tanınması ve dolaylı pay sahipliğinin 
mümkün kılınması karşısında, satın alma hakkının kullanılması açısından, kanaatimizce hakim 
şirketin hedef şirkette pay sahibi statüsünü haiz olması koşulunun aranmayacağı sonucuna varılmak 
gerekecektir”. Bkz. age, s. 185. Şu hâlde yazar, eserinin bir yerinde TTK 208’de kullanılan “hâkim 
şirket” ifadesinin “hâkim pay sahibi” olarak yorumlanması gerektiğini ileri sürmekte; başka bir 
yerinde ise kanun koyucunun “hâkim şirket” ifadesini bilinçli olarak tercih etmiş olmasından hareket 
ederek, bu ifadeyi başka bir meseleyi izah etmekte gerekçe olarak kullanmaktadır. 

842  Bkz. Akın, TTK 208, s. 12. 
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uygulanabilmesinde bir ön koşul olarak mutlaka bir şirketler topluluğunun varlığını 

gerektirmemektedir. TTK’nın 197 ve 198. maddelerine ilişkin olarak vermiş olduğumuz 

örneklerde olduğu gibi, topluluk hukuku içinde düzenlenmiş olmakla birlikte, topluluk 

ilişkisi mevcut olmadan da uygulama alanı bulabilecek birtakım hükümler söz konusu 

olabilir. Bu tür hükümler, dogmatik olarak şirketler topluluğu hukukuna ait değildir. 

Hükmün düzenlediği olgunun ya da meselenin, topluluk ilişkisi içinde daha yaygın bir 

uygulamasının olacağı düşüncesinden hareketle bu hükümlere topluluk hukuku içinde yer 

verilmektedir. Bu noktada, hangi hükmün topluluk hukukundan bağımsız karaktere sahip 

olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Esas olarak başka bir çalışmanın konusunu oluşturan 

bu sorunun cevabı kolay olmamakla birlikte burada yalnızca, hükmün lafzı ve topluluk 

hukuku içindeki işlevi gibi farklı kriterlerden hareket edilerek hükmün hangi nitelikte 

olduğunun saptanabileceğini belirtmekle yetinelim. Yukarıda TTK 197 (ve bununla 

bağlantılı olarak AktG § 19 ve § 328) ve TTK 198’e ilişkin değerlendirme yapılırken, söz 

konusu hükümlerin amaçlarından hareket edilerek bir sonuca varılmıştı.  

Şu hâlde, “TTK 208’in şirketler topluluğu ilişkisi dışında uygulanmasına her 

şeyden önce sistematik yorum metodu engel teşkil eder” şeklindeki ön kabul içeren bir 

yaklaşım kanaatimizce isabetli değildir. Hükmün topluluk hukukuna ait olup olmadığının 

tespitinde lafzî, amaçsal ve/veya tarihsel yorum metodlarının da göz önünde 

bulundurulması gerekir.  

Türk hukukunda bazı yazarlar, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının Alman 
düzenlemesini takiben yalnızca grup şirketlere hasredilmiş olduğunu belirtmişlerdir843. 
TTK bakımından varılan bu sonuç tartışmaya açık olmakla birlikte, bu sonucun Alman 
düzenlemesinin takip edilmesi neticesinde ortaya çıkmış olduğunun söylenmesi de 
isabetli değildir. Zira Almanya’daki squeeze-out düzenlemesinin, sistematik olarak 
konzern hukuku içinde yer almakla birlikte, dogmatik olarak bu hukuk alanından 
bağımsız bir yapıya sahip olduğunun öğretide oybirliği ile kabul edildiğini tekrar 
hatırlatalım844. 

- TTK 208’in gerekçesinde hükmün amacının, “...bir şirketin sermayesinin ve oy 

haklarının yüzde doksanbeşinin uygun gördüğü bir kararın alınıp uygulanmasına çoğu 

kişisel çeşitli sebeplerle karşı çıkan ortakların/paysahiplerinin şirketi bunaltan ve 

engelleyen davranışlarına son verip şirket içi barışı sağlamak...” olduğu ifade edilmiştir. 

Gerekçede belirtilen davranışların sadece şirketler topluluğu ilişkisine hasredilebilecek 

                                                
843  Bkz. Paslı, s. 321. 
844  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 
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özel bir yönü bulunmayıp, topluluk ilişkisinden bağımsız olan münferit şirketleri de 

ilgilendirebileceği açıktır845.  

Hükmün gerekçesinde gösterilen çıkar çatışmasına yol açan hâllerin sona 

erdirilmesi amacı, esasında her çıkarma düzenlemesinin temelinde yatan amaçtır. İkinci 

bölümde de açıkladığımız üzere pay sahipleri arasında gerçekleşen çıkar çatışmalarının 

çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere, çıkar çatışmalarının bir kısmı, pay 

sahipliği haklarının kötüye kullanılması sebebiyle ya da pay sahipleri arasındaki kişisel 

anlaşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkmakta; bir kısmı ise şirketin 

işleyişinde/organizasyonunda pay sahiplerinin güttükleri ekonomik amaçların 

farklılığından kaynaklanmaktaydı. Şirketin işleyişine ilişkin ekonomik amaç farklılığı, 

uzun vadeli yatırım hedefleri olan (yüksek bir pay oranına sahip) hâkim pay sahibi ile 

esas amaçları kısa vadede kâr payı elde etmek ve/veya sahip oldukları paylarda meydana 

gelecek değer artışını pay satışı yoluyla realize etmek olan azınlık pay sahipleri arasında 

daha belirgindir. Hâkim pay sahibinin, yatırım hedefleri doğrultusunda birtakım kurumsal 

amaçları gerçekleştirmesi gerekli olabilir. Bu anlamda hâkim pay sahibinin şirketi; tek 

pay sahipli bir yapıya kavuşturması, gerektiğinde yapısal bir değişikliğe uğratması, 

şirketler topluluğu yapısı içine dâhil etmesi, bir devralma işlemine konu etmesi gibi 

olasılıklardan söz edilebilir. Tüm bu olasılıklar ile ulaşılmak istenen kurumsal amacın 

hâkim pay sahibine sağladığı menfaatin, azınlık pay sahibinin menfaatiyle çatışması 

ihtimali her zaman mevcuttur. Karşılaştırmalı hukuktaki örneklerinde sebepsiz bir 

çıkarma hakkı olarak düzenlenen squeeze-out, söz konusu çıkar çatışmaları henüz ortaya 

çıkmadan kullanılabilen, bu itibarla olası çıkar çatışmalarını engellemeye yönelik bir 

araçtır. Türk hukukunda TTK 208’de bu müessesenin “haklı sebep” koşuluna bağlanmış 

olması, müessesenin düzenleniş amacıyla bağdaşmıyor olsa da amaç burada da aynıdır. 

Şirkette nitelikli hâkimiyete sahip olan hâkim pay sahibinin kararları şirketi 

yönlendirmekte; bunun neticesinde şirket menfaati ile hâkim pay sahibinin menfaati 

neredeyse bütünleşmektedir.    

Çıkarma düzenlemelerinin temelini oluşturan “çıkar çatışmalarını gidermeye 

yönelik” amaç, şirketler topluluğu hukukunun konu edindiği “topluluk içi çıkar 

çatışmalarının giderilmesi” amacı ile örtüşebilir. Ancak bu iki amacın örtüşüyor 

olmasından, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının mutlaka bir topluluk ilişkisi 

içinde kullanılması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Burada sadece, dogmatik olarak 

birbirinden ayrılan iki müessesenin birbiriyle örtüşen amaçları söz konusu olmaktadır. 

                                                
845  Alman hukukunda benzer bir değerlendirme için bkz. Moritz, s. 92-93. 
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Pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarının, pekâlâ topluluk dışındaki münferit bir 

şirkette de ortaya çıkması mümkündür. Ancak, hâkimiyete dayalı bir çıkarma hakkına, 

menfaat ihtilâflarının yoğun bir şekilde yaşandığı topluluk ilişkisinde daha fazla ihtiyaç 

duyulacak olması sebebiyle, hükmün sistematik olarak şirketler topluluğu hukuku içinde 

düzenlenmiş olduğu söylenebilir.  

- Son olarak, gerekçede hükmün şirketler topluluğuna ilişkin Forum 

Europaeum’un önerisinden esinlenilerek kaleme alındığı belirtilmiştir. Forum 

Europaeum, şirketler topluluğuna ilişkin bir çalışma grubu olmakla beraber, grubun 

hazırlamış olduğu squeeze-out önerisinin doğrudan şirketler topluluğu hukuku ile bir 

bağlantısı yoktur. Öneri metninde squeeze-out, sadece zorunlu pay alım teklifleriyle 

bağlantılı olarak ve bu yükümlülüğü dengeleyici bir hak olarak hâkim pay sahibine 

tanınmıştır846. Şu hâlde, şirketler topluluğuna ilişkin bir çalışma grubu olmakla birlikte bu 

grubun hazırladığı öneri metnindeki squeeze-out düzenlemesi, topluluk hukukundan 

bağımsız karakteri haiz bir düzenlemedir. 

II. Hakkın Kullanılacağı Bir Sermaye Şirketinin Varlığı 

Türk Ticaret Kanunu’nun 208. maddesinde düzenlenen çıkarma hakkı, hâkim pay 

sahibinin doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının 

en az yüzde doksanına sahip olması durumunda kullanılabilmektedir. Böylelikle kanun 

koyucu çıkarma hakkını tüm ticaret şirketleri için düzenlememiş; hakkın yalnızca 

sermaye şirketlerinden olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde kullanılmasına izin vermiştir. 

TTK Tasarısı’nın 2005 yılında ortaya çıkan ilk metninde, 208. maddede “Bir 

şirket doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir şirketin paylarının ve oy haklarının en az 

yüzde doksanına sahipse...” denilmek suretiyle, çıkarma hakkının tüm ticaret 

şirketlerinde kullanılabilmesine imkân tanınmaktaydı. Ancak Adalet Komisyonunca 

kabul edilen metinde, maddede geçen “diğer bir şirketin” ifadesinin yerini “sermaye 

şirketi” ifadesi almıştır. Böylece hükmün uygulama alanı daraltılmıştır. Adalet 

Komisyonunun raporuna847 yalnızca 208. maddede yapılan diğer bir değişikliğin 

                                                
846  Bkz. Corporate Group Law for Europe, s. 262. 
847  22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, TBMM Adalet Komisyonu, Esas No: 1/1138, Karar No: 123, 

T. 3.5.2007. 
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gerekçesi yansıtılmış olup, raporda hükmün kapsamının neden daraltıldığı 

açıklanmamıştır848.  

Adalet Komisyonunun raporunda değişikliğin gerekçesine yer verilmemekle 

birlikte, Alt Komisyonunca yapılan değişiklik sonucunda şahıs şirketlerinin hükmün 

kapsamı dışına çıkartılmış olmasının isabetli olduğunu düşünmekteyiz. Her şeyden önce, 

yukarıda da belirtildiği üzere şahıs şirketlerinde ortağın çıkarılması kurumu “haklı sebep” 

kavramı üzerine inşa edilmiştir. Haklı sebebe dayanılarak ortağın çıkarılması kurumu, 

ortaklar arasındaki kişisel bağların kuvvetli olduğu ve sermaye unsurunun geri plânda 

kaldığı şahıs şirketleri bakımından yeterli olmaktadır. Bu bakımdan düşünüldüğünde 

hâkimiyet unsurunun öncelikli olarak gözetildiği TTK 208’e, ortaklar arasındaki kişisel 

bağların öne çıktığı şahıs şirketlerinde ihtiyaç olmamak gerekir. Bu noktada TTK 208’de 

yer verilen haklı sebep unsuruna da ayrı bir parantez açmak gerekir.  Her ne kadar TTK 

208’de -karşılaştırmalı hukuktaki diğer squeeze-out düzenlemelerinin aksine- 

kanaatimizce atipik bir unsur olarak haklı sebep unsuruna yer verilmiş olsa da849, TTK 

208’in, haklı sebeple çıkarma kurumunda olduğu gibi ortağın şahsından kaynaklanan 

haklı sebepleri gidermeye hizmet etmediğini850, bunun ötesinde kurumsal bir amacının 

olduğunu ifade etmek gerekir. Söz konusu kurumsal amacın ise sermaye unsurunun ön 

plânda olduğu sermaye şirketlerinde ve daha ziyade anonim şirketlerde ortaya çıkacağı 

söylenebilir. Kurumsal nitelikteki amaçları, ikinci bölümde çıkarma hakkının 

düzenlenmesinin altında yatan sebepler başlığı altında incelemiştik. Bunlar arasında 

zikredilen halka kapanmayı sağlamak, şirketler topluluğunun yönetimini kolaylaştırmak 

ve pay alım tekliflerini ve birleşmeleri cazip kılmak amaçlarının bir kısmı, yalnızca 

anonim şirketleri ilgilendirmektedir. Örneğin, çıkarma hakkı ile gerçekleştirilmek istenen 

şirketin borsa kotasyonundan çıkarılması amacı, yalnızca sermaye piyasası sisteminde 

halka açıklığı mümkün olan anonim şirketler bakımından söz konusu olabilmektedir. 

Nitekim pay alım teklifi süreci ile birlikte kullanılabilen ve hakkın kullanılması 

neticesinde şirketin borsa kotundan çıkarılması sonucunu doğuran SerPK 27’de 

düzenlenen çıkarma hakkı yalnızca anonim şirketlerde kullanılabilmektedir. Bunun 

dışında kalan şirketler topluluğu ve birleşme hukukuna ilişkin diğer amaçların ise 

                                                
848  Söz konusu değişiklik azınlık pay sahiplerinin payları için ödenecek olan bedelin belirlenmesine 

ilişkindir. Adalet Komisyonunun md. 208’e ilişkin değişiklik gerekçesi şu şekildedir: “Alt 
Komisyonca, Tasarının 208. maddesinde, diğer birçok maddede olduğu gibi payların fiyatları 
belirlenirken mahkemenin karar tarihine en yakın tarihteki şirket değerinin esas alınmasının uygun 
olacağı kabul edilmiş, bu sebeple 202 nci maddenin ikinci fıkrasına göndermede bulunulmuştur. 
Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.” 

849  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, IV. 
850  Gräfe, 151 vd.; Moritz, 242. 
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yalnızca anonim şirketleri ilgilendirdiği söylenemez. Ancak Türkiye’deki şirketler 

topluluğu yapılanmalarının ve birleşme uygulamalarının çoğunlukla anonim şirket türü 

etrafında şekillendiği göz önünde bulundurulduğunda, çıkarma hakkının da daha çok bu 

şirketleri ilgilendirdiği söylenebilir. Kanun koyucunun da düşüncesi bu yönde olacak ki, 

6102 sayılı TTK’nın genel gerekçesinde, ticaret hukuku alanında Avrupa’da yapılan 

reformlara değinilirken, squeeze-out kurumuna anonim şirketlerde yapılan reformlar 

başlığı altında yer vermiştir851. 

Kurumsal nitelikteki amaçların şahıs şirketlerinin niteliği ve işlevine daha az 

uygun düşüyor olması bir yana, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının kullanılabilmesi 

için gerekli olan “nitelikli hâkimiyet oranı” unsurunun, şahıs şirketlerindeki karar alma 

mekanizması ile nisapların hesaplanması usulüne uygun düşmediğini de belirtmek 

gerekir. TTK Tasarısının ilk hâlinde çıkarma hakkı, bütün ticaret şirketleri için 

düzenlenirken, şahıs ve sermaye şirketi ayrımı yapılmaksızın hakkın “şirketin paylarının 

ve oy haklarının en az yüzde doksanına sahip olunması” durumunda kullanılabileceği 

ifade edilmişti. Böylece çıkarma hakkı bakımından aranan hakimiyet unsuru “pay ve oy 

hakkı” esasına göre tespit edilmişti. TTK 208’in mevcut hâlinde de aranan bu unsurun, 

sermayesinin paylara bölünmemiş olduğu ve karar alma mekanizmasında ortak (kafa) 

sayısının esas alındığı852 şahıs şirketleri bakımından güçlük çıkartacak nitelikte olduğunu 

belirtmek gerekir. Hakkın şahıs şirketlerinde kullanılabilmesine izin verilmiş olsaydı ve 

“pay ve oy hakkı” esası yerine bu şirket türleri bakımından geçerli olan “ortak sayısı” 

esasına göre bir belirleme yapılmış olsaydı dahi, aşağıda değineceğimiz başka bazı 

problemlerin ortaya çıkması muhtemeldi.  

Adalet Alt Komisyonca TTK 208’de yapılan değişiklik neticesinde şahıs şirketleri 

hükmün uygulama alanından çıkarıldığı için, birazdan bahsedeceğimiz problemler, bu 

hüküm bakımından bertaraf edilmiştir. Ancak nitelikli hâkimiyet oranının 

hesaplanmasına ilişkin sorun yaratacak bir uygulamanın, birleşme hükümlerinde 

düzenlenen çıkarma hakkı (TTK 141/2) bakımından devam ettiğini ifade etmek gerekir. 

TTK 141/2’de düzenlenen çıkarma hakkı, -TTK 208’deki çıkarma hakkından farklı 

olarak- sermaye ya da şahıs şirketi ayrımı yapılmaksızın, birleşme işleminde devreden 

(devrolunan) şirket olarak yer alan tüm ticaret şirketlerinde kullanılabilmektedir. TTK 

141/2’de belirtilen ayrılma akçesine birleşme sözleşmesinde yer verilmesi hâlinde 

                                                
851  Bkz. 6102 sayılı TTK Genel Gerekçe, N. 78. Gerekçenin bu başlığında çıkarma hakkının Avrupa’da 

özellikle birleşme ve bölünme bağlamında düzenlendiğine değinilmektedir. 
852  Bkz. TTK 226, 308, 309. 



 
 

 
   

296 
  

 

birleşme kararının hangi nisapla onaylanacağı TTK 151/5’de düzenlenmektedir. Anılan 

hüküm, şahıs ve sermaye şirketleri bakımından ikili bir ayrım yapmakta ve devreden 

şirketin şahıs şirketi olması durumunda, ayrılma akçesi öngören birleşme sözleşmesinin 

şirketin oy hakkını haiz ortaklarının %90’ının olumlu oylarıyla onaylanmasını 

aramaktadır. Söz konusu hükümden çıkan ilk sonuç, devreden şirketin şahıs şirketi olması 

durumunda da bazı ortaklara nakit verilmek suretiyle bu ortakların şirketten 

çıkarılmalarının mümkün olduğudur. Ancak hükmün uygulanmasında sorun yaratacak 

olan nokta, %90’lık eşiğin hesaplanmasına ilişkin kısımdır. TTK 151/5, devreden şirketin 

şahıs şirketi olması durumunda %90’lık eşiğin hesaplanmasında sadece ortak sayısının 

esas alınacağı düzenlemektedir. Bu durumda %90’ın hesaplanmasında, şirket 

sermayesine katılım payları hesaba katılmayacaktır. Söz konusu hesaplama usulü her ne 

kadar kollektif ve komandit şirketlerde geçerli olan ve aksi kararlaştırılamayan (TTK 226, 

308, 309) “bir ortak bir oy” kuralına uygun düşüyor ve bu anlamda sistem içinde tutarlı 

görünüyor ise de bu türden bir hesaplama, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı bakımından 

bazı sorunlara yol açmaktadır. Somutlaştırmak gerekirse; devreden şirketin on ortaklı 

kollektif şirket olduğu bir örnekte, dokuz ortak bir araya gelerek, kalan bir ortağı TTK 

141/2 ve 151/5 uyarınca şirketten çıkarabilecektir. Ancak TTK 151/5’te öngörülen oran 

ve hesaplama şeklinin getirdiği bir sonuç olarak, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

kollektif şirketin en az on ortağının bulunması bir kanunî bir zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Zira ondan az ortaklı bir kollektif şirkette, çıkarılmak istenen tek bir ortak 

olması durumunda bile kalan ortaklar %90 şartını sağlayamayacaklardır853. Örneğin, 

dokuz ortağı bulunan bir kollektif şirkette, çıkarılmak istenen ortak dışında kalan sekiz 

ortak, oy haklarının ancak %88,8’ini oluşturacaktır. O hâlde, ondan az ortaklı bir kollektif 

şirkette bu hak teknik olarak kullanılamayacaktır. Bu durumda ondan az ortaklı bir 

kollektif şirkette, zorunlu ayrılma akçesi içeren birleşme sözleşmesinin oybirliği ile 

onaylanması gerekmektedir. Ancak ilgili ortağın da rızasını gerektirecek böyle bir kararın 

“çıkarma” olarak nitelendirilmesine olanak yoktur.  

Şahıs şirketlerinin TTK 141/2 uygulamasına dâhil edilmesinin yaratacağı bir diğer 

sorun ise kollektif ve komandit şirketler için kabul edilen ve aksinin kararlaştırılması 

mümkün olmayan “bir ortak, bir oy” kuralıdır (TTK 226, 308, 309). Bu kural gereğince, 

ortak sermayeye ne kadar katılmış olursa olsun, oy hakkı tektir. Şu hâlde bir kollektif 

şirkette sermayenin %90’ına katılan tek bir ortağın, sermayenin %10’una katılan dokuz 

ortak tarafından TTK 141/2 bağlamında çıkarılabilmesi mümkün görünmektedir. Bu 

                                                
853  Glanzmann, Die Kontinuität der Mitgliedschaft s. 151; Çoştan, Kararlar, s. 115. 
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sonucun ise hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının temel mantığı ile bağdaşmadığını 

belirtmeliyiz.  

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının şahıs şirketlerinde kullanılabilmesinin 
yerindeliği ile ilgili olarak, Alman hukukunda yapısal değişiklikleri düzenleyen kanun 
olan Umwandlungsgesetz’deki bir hükme dikkat çekmek istiyoruz. Anılan Kanun’un 62. 
maddesi, “grup/topluluk içi birleşmeleri” düzenlemekte ve bu tür birleşmelerde 
“kolaylaştırılmış birleşme” imkânı sunmaktadır. Buna göre, devralan anonim şirket, 
devreden/devrolunan sermaye şirketinin sermayesinin %90’ını temsil eden paylarını 
elinde bulunduruyorsa, devralan anonim şirketin genel kurulunda birleşme kararı 
alınmasına gerek yoktur854. Söz konusu durumda yalnızca devrolunan şirketin genel 
kurulunda birleşme kararı alınması yeterlidir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere855, 
UmwG § 62’ye 2011 yılında yeni bir fıkra eklenmiş ve yalnızca bu tür birleşmelerde 
kullanılmak üzere bir çıkarma hakkı (verschmelzungsspezifischer Squeeze-out) 
getirilmiştir. Böylelikle AktG § 327a-f ve WpüG § 39a-b hükümlerinde düzenlenen 
çıkarma haklarına ek olarak, bu kez sadece birleşme işleminde kullanılabilen ve 
hâkimiyet eşiği, daha önceki iki çıkarma hakkına göre daha düşük olan (%90) bir 
çıkarma hakkına yer verilmiştir. UmwG § 62/5’te öngörülen çıkarma hakkı, yalnızca 
devrolunan şirketin sermaye şirketi, devralan şirketin ise bir anonim şirket olduğu 
durumlarda kullanılabilmektedir856. Dolayısıyla Alman hukukunda birleşme hükümleri 
içerisinde düzenlenen squeeze-out, yalnızca grup içi birleşmelere ilişkin olarak 
düzenlenmiş olup, birleşmeye taraf olan şirketlerden birinin şahıs şirketi olması 
durumunda bu şirketler bakımından söz konusu olmamaktadır. Bu noktada, Türk 
hukukunda düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme usulünün Alman hukukundakine 
benzediğini; ancak çıkarma hakkı düzeni bakımından ondan ayrıldığını görmekteyiz. 
Gerçekten de Türk hukukunda kolaylaştırılmış birleşme usulüne, UmwG § 62’dekine 
benzer şekilde yalnızca tarafları sermaye şirketleri olan grup içi birleşmelerde 
başvurulabilmektedir (TTK 155-156). Ancak Türk hukukunda birleşme hükümlerinde 
düzenlenen çıkarma hakkı, -Alman hukukundan farklı olarak- yalnızca hâkim şirketin 
anonim şirket olduğu grup içi birleşmelere hasredilmemiş, bilakis devrolunan şirketin 
şahıs şirketi olması durumunda da kullanılabilen bir hak olarak düzenlenmiştir (TTK 
141/2, 151/5).  

1.  Anonim Ş irket 

A. Çıkarma Hakkının Sadece Halka Kapalı Bir Anonim Şirkette 

Kullanılabilmesi 

SerPK 27/3, TTK 208’in halka açık anonim şirketlere uygulanamayacağını 

düzenlemektedir. SerPK 27, yalnızca çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin halka açık 

                                                
854  Ancak bu durumda dahi devralan şirketin sermayesinin %5’ini oluşturan azınlık pay sahiplerine, bir 

azınlık hakkı olarak genel kurulun yapılmasını isteme hakkı tanınmıştır (UmwG § 62/2). 
855  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, c. 
856  Devralan şirketin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket (KGaA) ya da avrupa anonim şirketi 

(SE) olduğu durumlarda bu hakkın kullanılabileceği yönünde bkz. Stratz, Schmitt/Hörtnagl/Stratz 
UmwG, § 62 Rn. 18; Diekmann, Semler/Stengel UmwG, § 62 Rn. 32d. 
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anonim şirket olması durumunda uygulama alanı bulmaktadır. Herhangi bir halka açık 

şirketin halka kapalı bir şirkete hâkim olması durumunda, halka açık şirketin TTK 208 

çerçevesinde çıkarma hakkını kullanmasına ise bir engel bulunmamaktadır. Diğer bir 

deyişle, TTK 208’deki çıkarma hakkının sahibi halka açık bir şirket olabilir; ancak hak 

halka açık bir şirkette kullanılamaz.  

SerPK 27/3 ile ilgili ayrıntılı değerlendirmeye aşağıda sermaye piyasası 

mevzuatında düzenlenen çıkarma hakkına ilişkin kısım altında yer verilmiştir. 

B. Çıkarma Hakkının Ön Şirkette Kullanılabilirliği Meselesi 

Çıkarma hakkının ön şirkette kullanılabilir olup olmadığı meselesini incelemeye 

geçmeden önce, “buna ihtiyaç var mıdır?” sorusu ile başlamak gerekir. Gerçekten de 

henüz kuruluş aşamasında olan bir şirkette, kuruculardan birinin çıkarılması yoluna 

başvurulmasına büyük bir ihtiyaç olmasa gerekir857. Tek kişilik şirket kurma imkânının 

olduğu bir sistemde, kurucu sıfatını haiz bir pay sahibinin daha işin başında başka 

kuruculara ihtiyaç duymadan şirketi kurması mümkündür. Kurucu ortağın eski TTK 

düzeninde olduğu gibi, yalnızca şirketi kurmak amacıyla pay sahibi olarak saman 

adamlar bulmasına artık gerek kalmamıştır. Böylece, kendisinin hâkim pay sahibi olacağı 

bir anonim şirketi kurmak isteyen kişi, daha baştan tek kişilik şirket kurma yoluna 

gidebilecektir. Ayrıca kuruluş aşamasındaki bir şirkette çıkarma hakkına ihtiyaç 

bulunmadığı fikri, çıkarma hakkının kullanılmasında “haklı neden” ön şartını arayan 

TTK 208 bakımından daha kuvvetli bir biçimde savunulabilir. Gerçekten de çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan, azınlığın ortaklığın çalışmasını engellemesi, 

dürüstlük kurallarına aykırı davranması, fark edilir sıkıntı yaratması ya da pervasızca 

hareket etmesi durumları, henüz kuruluş aşamasındaki bir şirkette çok nadir 

rastlanabilecek hâllerdendir. Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için TTK 208’de 

belirtilen azınlık pay sahibi davranışlarının -kural olarak- devamlılık arz etmesi gerektiği 

düşünüldüğünde858, maddede sayılan bu hâllerin, kuruluşun kısa bir sürede tamamlandığı 

Türk hukukunda ön şirket sürecinde ortaya çıkmasının ya da devamlı bir hâl almasının 

pek mümkün olmadığını ifade etmek gerekir.   

Meseleye mevcut hukuk kuralları çerçevesinde yaklaşıldığında da çıkarma 

hakkının ön şirkette kullanılamayacağını destekleyen argümanlar bulunmaktadır. 

Öncelikle, TTK’nın anonim şirkete ilişkin hükümleri, ön şirkete ancak niteliğine uygun 

                                                
857  Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 2. 
858  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, IV, 2, A. 
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düştüğü ölçüde uygulanabilmektedir. Ön şirket ilişkisinde her ne kadar iç ilişki 

bakımından anonim şirkete ilişkin TTK hükümlerinin bir kısmının uygulanma imkânı var 

ise de bu imkân her hüküm bakımından geçerli değildir. TTK 208 hükmünün ön şirkette 

uygulanması iki sebeple mümkün görünmemektedir. İlk olarak, ön şirket aşamasında 

henüz tüzel kişilik kazanılmadığından, oluşmuş bir anonim şirket payı da yoktur. 

Oluşmamış olan bir payın mülkiyetinin, TTK 208 çerçevesinde hâkim pay sahibine 

geçirilmesi de mümkün değildir. Ön şirket aşamasında sadece elbirliği mülkiyetine konu 

olan (adî) şirket payı oluşmuş bulunmaktadır. Bu bakımdan ön şirket safhasında 

kurucular ancak BK 620 vd. maddeleri çerçevesinde ya oybirliği ile alacakları bir karar 

ile ya da ortağın haklı nedene dayanılarak çıkarılması859 yoluna başvurarak kuruculardan 

birini adî şirketten çıkarabileceklerdir860. İkinci olarak, anonim ortaklığın tescilinden önce 

pay (taahhüdünün) devrini yasaklayan AktG § 41 Abs. 4 (Türk hukukunda muadili TTK 

352) hükmünün, çıkarma hakkının ön şirkette kullanılmasına engel olduğu ileri 

sürülmektedir861. Anılan hüküm ile çıkarma hakkının bağlantısı şu şekilde açıklanabilir: 

Çıkarma hakkının kullanılması sonucunda azınlığın sahip olduğu paylar, hâkim pay 

sahibine intikal etmektedir. Hâlbuki TTK 352’ye göre payların (taahhüdünün) devri, 

tescilden önce anonim şirkete karşı geçersizdir. Bu sebeple, çıkarma hakkının ön anonim 

şirkette kullanılamayacağı ifade edilmektedir. 

                                                
859  Borçlar Kanunu, adî şirkette haklı nedene dayanılarak ortağın çıkarılmasını açıkça düzenlememiş 

olmasına rağmen, bizim savunduğumuz görüş, haklı nedenle feshin düzenlendiği adî şirket 
sisteminde haklı nedene dayalı çıkarmanın da mümkün olduğu yönündedir. Bununla ilgili ayrıntılı 
bilgiye daha önce ilk bölümde yer verilmişti. Bkz. Birinci Bölüm, § 2, I. 

860  Bkz. ve karş. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 495d. Çıkma hakkı bakımından 
değerlendirmeye yer veren Tekinalp, ön şirkette çıkma hakkının mümkün olmadığını kabul 
etmektedir. 

861  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 3; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 41 Rn. 30; Moritz, s. 
90. Ayrıca bkz. Fuchs, s. 51. Bu son yazar, pay devrini yasaklayan hükmün (AktG § 41 Abs. 4, TTK 
352) yalnızca hukukî işlemden kaynaklanan pay devirlerini kapsadığını, oysa çıkarma hakkında 
payların devrinin kanun hükmü gereği olduğunu; bu yüzden pay devrini yasaklayan AktG § 41 
hükmünün, çıkarma hakkının ön şirkette kullanılamayacağına gerekçe oluşturmayacağını ileri 
sürmektedir. Yazar, şirketin tescilinden önce payların devrini yasaklayan AktG § 41’in ratio 
legis’inin de AktG § 327a vd.nda düzenlenen çıkarma hakkının ön şirkette uygulanmasına engel 
teşkil etmediği kanaatindedir. Çünkü yazara göre tescilden önce pay devrini yasaklayan AktG § 
41’in amacı, kurucuların kim olduklarının bilinmesini sağlamak, aleniyeti tesis etmek ve böylece 
şirket alacaklılarını korumaktır. Alman hukukunda ortağın çıkarılmasına ve payların devredilmesine 
ilişkin squeeze-out kararı, bir genel kurul kararı ile alınmakta ve karar AktG § 327e’nin üçüncü 
fıkrası gereğince ticaret siciline tescil edilmektedir. Dolayısıyla aleniyet zaten çıkarma kararının 
tescili ile sağlanmış olmaktadır. Bu gerekçelerle yazar, çıkarmaya ilişkin AktG § 327 vd. 
hükümlerinin ön anonim ortaklıkta uygulanmasının, AktG § 41’in amacı ile çelişmediğine dikkat 
çekmektedir. Ancak yazarın, başka gerekçelerle çıkarma hakkının ön şirkette kullanılamayacağını 
kabul ettiğini belirtelim. 

 Türk hukukunda Tekinalp de TTK 352 hükmünün, ön anonim şirkette çıkma hakkının 
kullanılmayacağını desteklediğini ileri sürmektedir. Bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar 
Hukuku I, N. 495d. 
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Tüm bu gerekçeler ile biz de Alman öğretisinde oybirliği ile kabul edilen görüşe862 

katılarak çıkarma hakkının ön şirkette kullanılamayacağı sonucuna varmaktayız.  

C. Çıkarma Hakkının Sona Ermiş ve Tasfiye Aşamasına Girmiş Bir Anonim 

Şirkette Kullanılabilirliği Meselesi 

Gerek squeeze-out’a ilişkin öğretide gerekse haklı sebep temeline dayalı çıkarma 

haklarına ilişkin öğretide çoğunlukla kabul edilen bir görüşe göre, fesih ya da infisah 

yoluyla sona ermiş bir şirkette ortağın çıkarılması mümkündür863. Zira sona ermiş olsa da 

tasfiye süreci tamamlanmadığı ve ticaret unvanı ticaret sicilinden terkin edilmediği sürece 

şirket mevcudiyetini sürdürmektedir. Aksi yöndeki diğer görüş ise sona ermiş bir şirkette 

gerçekleştirilecek olan çıkarma işleminin, tasfiye amacıyla bağdaşmadığını ileri sürerek, 

squeeze-out hakkının tasfiye hâlindeki şirketlerde kullanılamayacağını savunmaktadır864. 

Bu görüş, squeeze-out’un, azınlığın şirkette sebep olduğu masrafların azaltılmasına ve 

hâkim pay sahibinin şirket içinde sahip olduğu işletmesel esnekliği/serbestiyi 

güçlendirmesine hizmet ettiğini ileri sürerek, bu amaçlara tasfiye aşamasındaki bir 

şirkette ulaşılamayacağı fikrinden hareket etmektedir. Hâkim görüşü savunan bazı 

yazarlar ise azınlıkta kalan görüşün ileri sürmüş olduğu bu gerekçede belirtildiğinin 

aksine, çıkarma hakkı ile ulaşılan sonucun tasfiye amacıyla çelişmediğini; bilâkis bazı 

durumlarda çıkarma ile tasfiye sürecinin hızlandırılacağını ileri sürmektedirler865. Buna 

göre, tasfiye aşamasındaki bir şirkette de azınlığın şirketten ihraç edilmesi ihtiyacı ortaya 

çıkabilir. Örneğin, azınlığın açacağı kötü niyetli iptal davalarıyla birtakım işlemleri 

geciktirmesi ve masrafa sebep olması riski, tasfiye aşamasındaki bir şirket için de söz 

konusu olabilir. Böyle bir ihtimalde azınlığın şirketten çıkarılması tasfiye sürecinin daha 

çabuk tamamlanmasına hizmet edebilir.  

Kanaatimizce çıkarma hakkının, sona ermiş ve tasfiye aşamasına girmiş bir 

şirkette kullanılmasına engel bir durum olmasa gerekir. 

                                                
862  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 3; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a 

Rn. 4; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 2; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 
12; Singhof, Spindler/Stilz AktG, § 327a Rn. 14; Schnorbus, Schmidt/Lutter AktG, § 327a Rn. 2; 
Moritz, 90; Fuchs, 50. 

863  Genel olarak şahıs şirketleri için bkz. Bollmann, s. 5; Çamoğlu, s. 157-158. Squeeze-out bakımından 
bu görüşte olan yazarlar için bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 4; Grunewald, 
Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 4; Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 12; Singhof, 
Spindler/Stilz AktG, § 327a Rn. 14; Schnorbus, Schmidt/Lutter AktG, § 327a Rn. 2; Moritz, 90; 
Fuchs, s. 54-55. Alman Federal Mahkemesi de bu görüştedir. Bkz. BGH, 18.09.2006 - II ZR 225/04. 

864  Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 2. 
865  Bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 4; Fuchs, s. 55. 
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Öncelikle, Alman hukukunda savunulan azınlıkta kalan görüşün ileri sürmüş 

olduğu gerekçenin TTK 208 bakımından kabul edilebilir olup olmadığı hakkındaki 

fikrimizi belirtelim. Squeeze-out’un tasfiye aşamasındaki bir şirkette kullanılamayacağını 

savunan azınlıkta kalan görüşün çıkış noktası bu işlemin tasfiye amacıyla bağdaşmıyor 

olmasıdır. “Tasfiye amacıyla bağdaşan hukukî işlemler” ile kastedilen, genel kurulun 

yapmış olduğu işlemlerdir. Hatırlanacağı üzere AktG § 327a gereğince çıkarma için bir 

genel kurul kararı alınması gerekli olduğundan, tasfiye amacıyla bağlantılı olarak yapılan 

bu tartışma Alman hukukunda bir anlam ifade etmektedir. Bu görüş gereğince, tasfiye 

amacıyla yetkileri sınırlanmış olan genel kurulun, çıkarma yönünde bir karar alamaması 

icap eder. Genel kurulun çıkarma yönünde almış olduğu bu kararın tasfiye amacıyla 

bağdaşmadığı iddiasının isabetli olup olmadığı bir yana, TTK 208’de öngörülen çıkarma 

hakkı bakımından bu gerekçelendirmeye başvurulamayacağını belirtelim. Zira TTK 

208’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için genel kurul kararının 

alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Tezimizin son bölümünde de açıklayacağımız üzere 

çıkarma hakkı, hâkim pay sahibi tarafından mahkeme aracılığıyla kullanılmaktadır. 

Ortada alınması gerekli olan bir genel kurul kararı olmadığına göre, bu kararın tasfiye 

amacına uygun düşüp düşmediği tartışmasına girmeye de gerek kalmamaktadır.   

İkinci olarak, “tasfiye aşamasındaki bir şirkette de azınlığın şirketten çıkarılması 

ihtiyacı ortaya çıkabilir” şeklindeki görüş, kanaatimizce “haklı sebep” şartının arandığı 

TTK 208 bakımından daha kuvvetli bir şekilde savunulabilir. Tasfiye sürecinin 

uzamasıyla birlikte azınlığın şirketten çıkarılmasının gerekli olduğu hâller söz konusu 

olabilir.  

Son olarak, azınlık pay sahiplerine ödenecek olan çıkarma bedeli (akçesi) şirket 

tarafından değil çıkarma hakkını kullanan hâkim pay sahibi tarafından ödeneceği için, 

tasfiye bakiyesini olumsuz olarak etkileyen bir durum da söz konusu olmamaktadır. Bu 

anlamda, tasfiye bakiyesine katılacak olan diğer pay sahiplerinin pay sahipliği haklarının 

zedelendiği söylenemez.  

2.  Limited Ş irket 

TTK 208’de düzenlenen squeeze-out türü, tüm sermaye şirketlerinde kullanılacak 

bir hak olarak öngörülmüştür. Bu bakımdan, çıkarma hakkının bir sermaye şirketi olan 

limited şirkette de kullanılabilmesi mümkündür. Olan hukuk bakımından durum bu 

şekilde olmakla birlikte, haklı sebeple çıkarma kurumunun düzenlenmiş olduğu limited 

şirketler hukuku düzeni içerisinde (TTK 640) yine haklı sebep unsurunu barındıran bir 
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squeeze-out düzenlemesine yer verilmiş olmasının yerinde olup olmadığı tartışmaya 

açılabilir.  

Hemen belirtelim ki squeeze-out’a limited şirket modelinde yer veren tek ülke 

Türkiye değildir. Karşılaştırmalı hukuka ilişkin üçüncü bölüm altında değinmiş 

olduğumuz Avusturya hukukunda squeeze-out, pek çok AB ülkesinden farklı olarak, 

yalnızca anonim şirket türü esas alınarak düzenlenmemiş; limited şirket türü bakımından 

da öngörülmüştür. Ancak Avusturya hukukundaki genel nitelikli squeeze-out 

düzenlemesi (GesAusG § 1) ile TTK 208 arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.  

Hatırlanacağı üzere, Avusturya hukukunda şirket esas sözleşmesine konulacak bir 

hüküm ile, GesAusG’deki squeeze-out düzenlemesinin ilgili şirkette uygulanmayacağı 

düzenlenebilmekteydi. Dolayısıyla bu hukuk sisteminde sebepsiz bir çıkarma 

düzenlemesine tâbi olup olmama hususunda ortaklara bir seçim hakkı tanınmıştır. Diğer 

bir deyişle, genel nitelikli squeeze-out söz konusu olduğunda, esas sözleşme 

GesAusG’nin hükümlerinden sapabilmektedir (bkz. GesAusG § 1/4, karş. GesAusG § 

7/1). Türk hukukunda kanunda ortaklara böyle bir seçim hakkı tanınmamıştır. TTK 

579’da limited şirket bakımından öngörülmüş olan emredici hükümler ilkesi, şirket 

sözleşmesinde bu türden bir düzenlemeye yer verilmesine engel teşkil eder.  

Daha önemli diğer bir fark, Avusturya hukukundaki squeeze-out düzenlemesinde 

hakkın kullanılabilmesi için haklı sebep şartının aranmamış olmasıdır. Squeeze-out’un 

sebep göstermeksizin kullanılabilen bir hak olarak tasarlanmış olması, bu müessesenin 

çıkarma sistemi içerisinde haklı sebeple çıkarma düzenlemesini tamamlayan bir parça 

olarak yer alması sonucunu doğurmaktadır. Türk hukukunda ise hem TTK 208’de hem 

de haklı sebeple çıkarmaya ilişkin TTK 640’da aranan “haklı sebep” şartı, felsefe olarak 

birbirinden tamamen farklı olan iki müesseseyi birbirine yakınlaştırmış olmaktadır. Bize 

göre squeeze-out müessesesi ile bağdaşmayan ancak TTK 208’de aranan özel “haklı 

sebep” şartı, bu hükmün limited şirketlerdeki uygulamasını oldukça sınırlı bir hâle 

getirecek niteliktedir. TTK 208’deki çıkarma hakkının kullanılabilmesi için hem haklı 

sebebin gerçekleştiğinin hâkim pay sahibince ortaya konulması hem de nitelikli sermaye 

ve oy çoğunluğuna sahip olunması gerekmektedir. Hâlbuki hâkim pay sahibi, bunun 

yerine TTK 640’da kendisine tanınmış olan (ve topluluk ilişkisinden bağımsız, münferit 

bir şirkette kullanılabilmesinde herhangi bir tartışma bulunmayan866) haklı sebebe dayalı 

çıkarma hakkını, TTK 208’de öngörülen %90’lık orandan daha az bir karar nisabı 

                                                
866  Biz yukarıda hakkın topluluk ilişkisi dışında münferit bir şirkette de kullanılabileceğini 

savunmuştuk. Ancak öğretideki görüşlerin bir kısmı, TTK 208’deki hakkın ancak bir topluluk 
ilişkisi içinde kullanılabileceği kabul etmektedir. 
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oluşturarak kullanabilecektir. TTK 621 gereğince, limited şirket ortağının haklı sebeple 

şirketten çıkarılması amacıyla mahkemeye başvurulabilmesi için, “temsil edilen oyların 

en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun” 

arandığı bir genel kurul kararına ihtiyaç vardır. Söz konusu genel kurul kararını, -yeterli 

oy ve sermaye oranına sahip ise- tek başına hâkim pay sahibi de alabilir. Böylece TTK 

208’de aranan %90’lık oranın çok altında bir oy ve sermaye oranına sahip olmakla, TTK 

640’daki çıkarma usulü başlatılabilmektedir. Şu hâlde, karşılaştırmalı hukukta squeeze-

out düzenlemeleri bakımından ayırt edici bir özellik olan “sebepsiz olarak 

kullanılabilme” özelliğinin TTK 208 bakımından kabul edilmeyip anılan hükümde “haklı 

sebep” şartının öngörülmüş olması, limited şirket uygulamasında TTK 640’ın daha fazla 

tercih edilmesine yol açabilecektir. Haklı sebebin ispatının arandığı bir ihtimalde pek 

tabii, bu şarta ek olarak aranan diğer şartların daha hafif olanı hâkim pay sahibince tercih 

edilecektir.  

Burada TTK 208’i limited şirketler bakımından daha anlamlı kılacak ve uygulanma 

kabiliyetini artıracak iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki, TTK 208’in şirketler 

topluluğu ilişkisi dışında da kullanılabilmesi ihtimalidir. Biz yukarıda, bu ihtimalin 

pozitif hukukta da mümkün olduğunu savunmuştuk. Diğer bir nokta ise “haklı sebep” 

unsurunun, mahkemeler tarafından daha esnek bir yoruma tâbi tutulması ile ortaya 

çıkabilir. Gerçekten de TTK 208’de aranan haklı sebep unsurunun kapsamının, TTK 

640’da aranan haklı sebep unsurunun kapsamına nazaran daha geniş tutulacak olması 

hâlinde TTK 208’in uygulama alanı genişletilebilir. Böyle bir durumda, TTK 640 

kapsamında değerlendirilemeyecek daha hafif bir “sebep”, TTK 208 kapsamında ele 

alınabilecektir. TTK 208’de aranan “haklı sebep” şartına aşağıda ayrı bir başlık altında 

değinileceğinden burada bu konunun ayrıntısına daha fazla girmiyoruz.   

Son olarak, squeeze-out kurumuna haklı sebep şartı olmaksızın limited şirketlerde 

yer verilmesinin yerinde olup olmadığı bir hukuk politikası meselesidir. Avusturya ve 

Alman hukuklarının ayrıştığı nokta buradadır. Alman literatüründe kanun koyucunun, 

squeeze-out’a limited şirketler düzeninde bilinçli olarak yer vermediği kabul 

edilmektedir. Kanun koyucunun bu tercihinde, limited şirketteki ortak yapısının 

genellikle anonim şirketlerde karşımıza çıkan salt yatırım amacıyla hareket eden pay 

sahibi profilinden farklılaşmasının etkili olduğu; bu yüzden squeeze-out’a sermayenin 

tabana yayılmış olduğu anonim şirketlerde ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir867.  

                                                
867  Fleischer, Groß Kommentar AktG, § 327a Rn. 8; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a 

Rn. 2. 
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Avusturya hukukunda ise limited şirketler bakımından öngörülen squeeze-out’un, 

çıkarma sistemi içerisinde “haklı sebeple çıkarma”ya alternatif bir çıkarma türü olarak, 

sistemi tamamlayan bir parça olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Tercih hangi yönde 

olursa olsun, yapılan tercihin uygulamada karşılığının olabilmesi için, yapılan 

düzenlemenin de sisteme uygun olması gerekir. Yukarıda açıklamış olduğumuz 

sebeplerle, TTK 208’in atipik yapısı, bu hükmün limited şirket bakımından uygulanma 

kabiliyetini oldukça zayıf kılmaktadır.    

3.  Sermayesi  Paylara Bölünmüş  Komandit  Ş irket 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette çıkarma, limited şirkette olduğu 

gibi iki türlüdür: 

Bunlardan ilki, eTTK döneminden bu yana varlığını sürdüren, komandite ortağın 

haklı sebeple çıkarılması imkânıdır (bkz. TTK 565/1868 atfı ile TTK 328 ve onun atfı ile 

TTK 255). Haklı sebeple çıkarmaya karar verecek olan ortak(lar), haklı sebep şahsında 

gerçekleşmiş olan ortak dışında kalan diğer ortakların tümüdür (bkz. TTK 255/1). Şirket 

sözleşmesi ile bu kararın çoğunlukla alınması da kararlaştırılabilir. Burada kararın 

alınmasında ortaklarca getirilen sermaye payının büyüklüğünün bir önemi olmayıp, esas 

alınacak olan ortak (kafa) sayısıdır.  Şu hâlde bu hükümde düzenlenen çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için iki şart bulunmaktadır: 1) Komandite ortağın şahsından 

kaynaklanmış olan bir haklı sebep 2) Çıkarılan ortak dışında kalan ortakların -kural 

olarak- oybirliği ile alacakları bir karar.    

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette uygulama alanı bulabilecek diğer 

çıkarma türü ise TTK 208’de düzenlenen hâkim pay sahibinin çıkarma hakkıdır. Hükmün 

sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde uygulanma kabiliyeti ile ilgili olarak şunlar 

söylenenebilir:   

a)  TTK 565, komandite ortakların şirketten ayrılmaları konusunda komandit 

şirket hükümlerinin uygulanacağını düzenlemektedir. Hükmün ilk fıkrasında düzenlenen 

hususlar dışında kalan hususlarda ise kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket 

hükümleri uygulanacaktır (TTK 565/2). Bu durumda, komanditer ortakların şirketten 

ayrılmalarına ilişkin olarak, anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulama alanı 

bulacaktır. Tezimizin ilk bölümünde anonim şirketlerde haklı sebebe dayalı bir çıkarma 

                                                
868  TTK 565/1, komanditelerin “şirketten ayrılmaları” konusunun komandit şirket hükümlerine tâbi 

olacağını düzenlemektedir. Burada “ayrılma” kavramının bir üst kavram olarak, “çıkma” ve 
“çıkarma”yı kapsadığını belirtelim. Üst kavram olarak “ayrılma” için bkz. Birinci Bölüm, § 1, I. 
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hakkının kanunda düzenlenmediğini belirtmiştik. Bu boşluğun bilinçli bir tercih olup 

olmadığı tartışmasını bir kenara bırakacak olursak, hâkim görüş gereğince anonim şirket 

pay sahibinin şirketten haklı sebeple çıkarılması kabul edilmemektedir. Hâkim görüş 

uyarınca, anonim şirketler hukuku düzeni içerisinde pay sahibinin yalnızca ıskat 

hükümleri çerçevesinde şirketten çıkarılmaları mümkün görünmektedir. Bu görüşün, -

kabul edilecek olması hâlinde- TTK 565/2 kapsamında komanditer ortakların şirketten 

çıkarılması bakımından da geçerli olacağına şüphe yoktur.  

Görüldüğü üzere, komandite ortağın şirketten ayrılmasına komandit şirkete ilişkin 

hükümler, komanditer ortağın ayrılmasına ise anonim şirkete ilişkin hükümler 

uygulanmaktadır. TTK 208 bakımından ise daha farklı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Sistematik yer itibarıyla TTK’nın ticaret şirketlerine ilişkin ikinci kitabının “genel 

hükümler” kısmında düzenlenen TTK 208 hükmü, hem komandite hem de komanditer 

ortaklar bakımından uygulanma kabiliyetini haizdir.  

b) Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının paylı komandit şirkette kullanılması, 

birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunların başında TTK 208’de öngörülen 

%90’lık oranın hesaplanması meselesi gelmektedir. Yukarıda bu hesaplamanın şahıs 

şirketlerinde sorunlu bir hâl alacağından söz etmiş, şahıs şirketlerinin TTK 208 

kapsamına alınmamış olmasını isabetli bir tercih olarak değerlendirmiş; ancak mevcut 

sorunun TTK 141 bağlamında devam ettiğini belirtmiştik. Bir sermaye şirketi olmakla 

birlikte paylı komandit şirkette de bu sorunun ortaya çıkacağını belirtelim. Zira bu şirkette 

sermaye paylara bölünmüş olsa da hem komandite ortaklar genel kurulunda hem de 

komanditer ortaklar genel kurulunda kararlar oy çoğunluğu ile ya da duruma göre 

oybirliği ile alınmaktadır869. Her ortağın bir oy hakkı olup, karar nisabında önemli olan 

sermaye çoğunluğu değildir. Diğer bir deyişle, kararın alınmasında belirleyici olan ortak 

(kafa) sayısıdır. TTK 208’in aradığı oran, bir sermaye şirketinin paylarının ve oy 

haklarının %90’ıdır. Paylı komandit şirkette ise her bir ortağın bir oy hakkı vardır. Bu 

bakımdan, üç ortaklı bir şirkette iki ortağın, üçüncü bir ortağı TTK 208 hükmü gereğince 

çıkarmaları teknik olarak mümkün olamamaktadır. Zira bu iki ortağın oy oranı yalnızca 

2/3, diğer bir deyişle % 66,6 olmaktadır. Bu oran, ortak sayısı on kişiyi bulana kadar 

%90’ı bulmayacaktır. Yalnızca on kişilik bir şirkette dokuz ortağın bir araya gelmesiyle 

%90’lık oy oranı sağlanabilecektir. Şu hâlde, squeeze-out düzenlemelerinin kollektif 

şirket türü ile uyumlu olmadığına ilişkin olarak yapmış olduğumuz yukarıdaki 

açıklamalar, paylı komandit şirket bakımından da geçerli olmaktadır.    

                                                
869  Bu hususlarda bkz. Arslanlı/Domaniç, TTK Şerhi, C. III, s. 13-14. 
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c) Son olarak, haklı sebep kavramı etrafından şekillendirilmiş olan bir squeeze-

out’un, limited şirkette olduğu gibi paylı komandit şirkette de cazip bir çıkarma aracı 

olmayacağı söylenebilir. Zira haklı sebebe dayalı çıkarma hakkını kullanmak, paylı 

komandit şirkette daha kolay olabilecektir. Öncelikle nisaplar bakımından aynı sıkıntı 

burada da devam etmektedir. Yukarıda TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkını 

kullanabilmek için sahip olunması gereken oy oranına (%90’a) teknik olarak bir pay 

sahibinin sahip olamayacağını, zira her ortağın bir oy hakkı olduğunu açıklamıştık. Bu 

sebeple, bu hakkın en az on kişilik bir paylı komandit şirkette kullanılabilmesi 

mümkündür. Hâlbuki haklı sebeple çıkarma bakımından uygulama alanı bulacak olan 

TTK 255 gereğince çıkarma hakkı, haklı sebep şahsında gerçekleşmiş olan ortak dışında 

kalan diğer ortakların tümünün karar alması durumunda kullanılabilecektir. Dolayısıyla 

ortak sayısı on kişiyi bulmayan bir şirkette de bu hak teknik olarak kullanılabilecektir. 

Bir ikincisi, haklı sebebe dayalı çıkarma hakkının şirketler topluluğu ilişkisine dâhil 

olmayan münferit bir şirkette kullanılmasında herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, bizim kanaatimiz TTK 208’de düzenlenen çıkarma 

hakkının topluluk ilişkisi dışında da kullanılabileceği yönünde olsa da bu husus öğretide 

tartışmalıdır.  

Şu hâlde, TTK 208’de haklı sebep unsuruna yer verilmiş olması, anılan hükmün 

uygulanma kabiliyetini, haklı sebebe dayalı çıkarma düzenlemesine nazaran 

azaltmaktadır. Öte yandan, paylı komandit şirkette yalnızca komandite ortakların haklı 

sebeple çıkarılabilmeleri mümkün iken, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı ile bir 

komanditer ortağın da şirketten çıkarılması mümkün hâle gelmiştir. Bu yönüyle ele 

alındığında TTK 208, şirketten çıkarılabilecek ortak çevresini genişleten bir hüküm 

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

III. Çıkarma Hakkı Kullanacak Olan Hâkim Pay Sahibi  

Aşağıdaki başlıklarda hâkim pay sahibi konusunu iki yönden inceleyeceğiz. 

Bunlardan ilki, hâkim pay sahibinin hukukî formu üzerinedir. Bu bağlamda tüzel kişiliği 

haiz olmayan kişi birliklerinin çıkarma hakkını kullanıp kullanamayacakları meselesi 

üzerinde duracağız. Takip eden 2 ve 3 numaralı başlıklarda ise hâkim pay sahibinin sahip 

olması gereken sermaye ve oy çoğunluğu ile bu çoğunluğun ne şekilde hesaplanması 

gerektiğine ilişkin açıklamalara yer vereceğiz. 
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1.  Hak Sahibinin Hukukî  Formu i le  Tüzel  Kiş i l iğ i  Haiz 

Olmayan Kiş i  Birl iklerinin Çıkarma Hakkını  Kullanıp 

Kullanamayacağ ı  

Dördüncü bölümün ilk kısmında, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının 

hakkın kullanılabilmesi için ortada bir şirketler topluluğu ilişkisinin bulunmasına gerek 

olmadığı görüşünde olduğumuzu ifade etmiştik. Bunun anlamı, çıkarma hakkının 

topluluk ilişkisine dâhil olmayan münferit bir şirkette herhangi bir özel pay sahibi 

tarafından da kullanılabilecek olmasıdır. Bu bağlamda çıkarma hakkı, hakkın 

kullanılacağı şirkete iştirak eden bir ticaret şirketi tarafından kullanılabileceği gibi, iştirak 

etmiş olduğu şirkete katılmak dışında başka bir iktisadî menfaate sahip olmayan bir 

teşebbüs tarafından da kullanılabilir. Hukukî form açısından bakıldığında ise teşebbüs 

kavramının; gerçek kişileri, her türlü tüzel kişiyi ve tüzel kişiliği haiz olmayan oluşumları 

kapsadığını tekrar ifade edelim870. Bu doğrultuda doğrudan ya da dolaylı olarak bir 

sermaye şirketinin sermayesi ve oy haklarının en az %90’ını temsil eden paylara sahip 

olan gerçek kişiler, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kişi birliklerinin (daha 

doğru bir deyişle onlara üye/ortak olan kişilerin) çıkarma hakkını kullanmalarının 

mümkün olduğu söylenebilecektir. 

Tüzel kişiliği haiz olmayan oluşumların hak ehliyetine sahip olmamaları 

sebebiyle bir sermaye şirketinde doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi sıfatını 

taşıyamayacakları; bu bağlamda çıkarma hakkının süjesi olamayacakları söylenebilir. 

Gerçekten de bir adî şirketin ya da kanunen meydana gelen bir miras şirketinin hak 

ehliyeti bulunmadığından, bu oluşumların kendilerine ait olan bir anonim/limited şirket 

payından da söz edilemeyecektir. Bu bağlamda paya doğrudan ya da dolaylı olarak sahip 

olamayan bir oluşumun, pay sahipliği haklarını da kullanması gündeme gelmeyecektir. 

Ancak adî şirketin ya da miras şirketinin kendisinin hak ehliyetine sahip olmaması, bu 

birlikleri meydana gelen ortakların/mirasçıların birliğin sermayesini/konusunu oluşturan 

ya da birliğe sonradan kazandırılan tüm değerlere elbirliği ile sahip oldukları gerçeğini 

değiştirmez (bkz. BK 638/1, MK 640/2). Ortaklar, şirkete sermaye olarak getirilmiş olan 

tüm değerlere; mirasçılar ise terekeye ait bütün haklara hep birlikte sahip olduklarından, 

bu değerler üzerinde hiçbir ortağın/mirasçının tekil bir hakkı yoktur. 

                                                
870  Bu hususta bkz. TTK 195 gerekçesi. Ayrıca bkz. Okutan Nilsson, s. 78; Tekinalp, Sermaye 

Ortaklıkları Hukuku, N. 23-19a; Kendigelen, İlk Tespitler (2016), s. 179; Aytaç, Bildirim 
Yükümlülüğü, s. 90. 
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Şu hâlde, önemle belirtelim ki “tüzel kişiliği haiz olmayan kişi birliklerinin 

çıkarma hakkını kullanmalarının mümkün olması” ile kastedilen, tüzel kişiliği haiz 

olmayan adî şirket ve miras şirketi gibi kişi topluluklarının sermaye şirketlerinde şeklen 

pay sahibi sıfatına sahip olmaları ve bu şekilde çıkarma hakkını kullanmaları değildir. 

Burada kastedilen, bu kişi topluluğuna üye olanların, elbirliği ile malik sıfatıyla, bir 

sermaye şirketinde pay sahipliğinden doğan haklara sahip olmaları ve bunları birlikte 

kullanmalarıdır.   

Burada Alman hukuku için bir parantez açalım. Alman hukukunda dış adî şirketin 
(Außen-GbR) hak ehliyetine sahip olduğu, Alman Federal Mahkemesi’nin yukarıda871 
zikretmiş olduğumuz kararında kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu hukuk sisteminde dış adî 
şirketin, hâkim pay sahibi olarak çıkarma hakkını kullanabileceği görüşünün kabul 
edildiğini daha önce ifade etmiştik872. Adî şirket için yapılan hak ehliyeti tartışmaları, 
Alman hukukunda miras şirketi için de yapılmaktadır873.  

Türk hukukunda adî şirkete ve miras şirketine hak ehliyeti tanınmadığından 

Alman hukukundaki bu görüşlerin hukukumuza aktarılması mümkün değildir. 

Dolayısıyla Alman hukukundaki eserlere de atıfta bulunarak adî şirketin ve miras 

şirketinin hâkim pay sahibi olabileceği yönünde görüş beyan eden Türk hukukundaki 

kimi yazarların874 bu görüşlerini, yukarıda ele aldığımız şekilde yorumlamak gerekir. 

Anlatılmak istenen, adî şirket ortaklarının ya da mirasçıların, elbirliği ile sahip oldukları 

paylardan kaynaklanan pay sahipliği haklarını, -bu konu özelinde “çıkarma hakkı”nı- 

kullanılabilecek olmalarıdır; yoksa hak ehliyeti bulunmayan bu kişi birliklerinin bir 

sermaye şirketinde çıkarma hakkını kullanabilecek olmaları kastedilmemektedir.   

Anonim şirket paylarına elbirliği hâlinde sahip olunmasının, pay sahipliği 

haklarının kullanılması da dâhil olmak üzere önemli birtakım sonuçları bulunmaktadır. 

                                                
871  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, B, a, bb, metin içi başlık “b”. 
872  Bu görüşteki yazarlar için bkz. Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 5; 

Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 10, 16; Fleischer, 
Großkommentar AktG, § 327a Rn. 9; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 4. 

873  Miras şirketinin bir şirkete kurucu olup olamayacağı hakkında bkz. Heider, Münchener Kommentar 
AktG, § 2 Rn. 19; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 2 Rn. 11. Miras şirketinin, çıkarma hakkı bağlamında 
hâkim pay sahibi sıfatını haiz olup olamayacağı konusunda ise bkz. Koch, Hüffer/Koch AktG, § 
327a Rn. 10; Fuchs, s. 61. Amacı terekenin yönetimi ve paylaştırılması olan; terekenin 
paylaştırılması ile sona eren bir topluluğun, AktG § 327a’da aranan hâkim pay sahibi özelliklerini 
haiz olmadığı yönünde bkz. Moritz, s. 91 vd. 

874  Bkz. Yeşiltepe, s. 68-69. Yazar, Pulaşlı’ya atıfta bulunarak (Pulaşlı, Şerh 2014, C. II, § 37 N. 347, 
dn. 780), tartışmalı olmakla birlikte miras şirketinin de hâkim pay sahibi olabileceğini kabul 
etmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Pulaşlı’nın eserinde Türk hukukuna ilişkin bir 
değerlendirmeye yer verilmemektedir. Bu son yazar, Alman hukukuna ilişkin olarak kaleme aldığı 
başlıkta, yalnızca Alman hukukunda miras ortaklığının hâkim pay sahibi sıfatının tartışmalı 
olduğundan söz etmektedir. Ancak Pulaşlı’nın Alman hukukuna ilişkin bu aktarımından, Türk 
hukuku için gerek adî şirketin gerek miras şirketinin hak ehliyetine sahipmiş gibi dış ilişkide şeklen 
hak sahibi olacağı yönünde bir sonuç çıkarılması mümkün değildir. 
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Her şeyden önce, paya elbirliği ile malik olan birden fazla kişinin her birinin anonim 

şirkete karşı “pay sahibi” sıfatı bulunmaktadır875. Ancak elbirliği ortaklarının her birinin 

“pay sahibi” sıfatına sahip olması, pay sahipliği ilişkisinden doğan hakların her bir ortak 

tarafından münferiden kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Bu kişiler, sahip 

oldukları pay sahipliği haklarını şirkete karşı ancak ortak bir temsilci aracılığıyla 

kullanabilirler (TTK 477/1). Çıkarma hakkının kullanılması bakımından bu kuralın 

uygulama alanı bulup bulmayacağı ise iki sebeple tartışmaya açıktır. İlkin, TTK 208’de 

düzenlenen çıkarma hakkı, şirkete karşı kullanılan bir hak olmayıp, hükümde öngörülen 

haklı sebepleri yaratan pay sahibine karşı, bu pay sahibinin şirketten çıkarılması talebini 

içeren yenilik doğuran bir dava ile kullanılabilmektedir876. Dolayısıyla ortada şirkete karşı 

kullanılabilecek bir hak söz konusu değildir. İkincisi, şirkete karşı kullanılsın ya da 

kullanılmasın, dava yoluyla kullanılabilen bazı pay sahipliği hakları bakımından temsilci 

kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı tartışmaya açıktır. Örneğin, şirkete karşı 

açılacak bir genel kurul kararının iptali davasında, davayı paya elbirliği ile malik olan 

tüm pay sahiplerinin açabileceği, bu anlamda söz konusu hakkın kullanımında temsilci 

atama zorunluluğunun bulunmadığı görüşü öğretide savunulmaktadır877. Anılan bu son 

gerekçe kabul edilmese bile, sadece ilk gerekçe sebebiyle çıkarma hakkının, ortak olarak 

                                                
875  Bu yönde bkz. Barz, Großkommentar AktG, § 69 Anm. 4. Anonim şirkette “pay sahibi” sayısının 

en fazla “pay” sayısı kadar olabileceği yönündeki diğer bir görüş için bkz. von Büren/Stoffel/Weber, 
§ 1 N. 19; Şehirali Çelik/(Kırca/Manavgat), s. 100. Aynı şekilde pay sahipliği mevkiinden fazla 
“pay sahibi” olamayacağı yönünde bkz. Sanwald, 20. Kanaatimizce bu görüşler tartışmaya açıktır. 
Pay üzerinde paylı ya da elbirliği halinde mülkiyet olduğu durumlarda, her ne kadar pay sahipliği 
hakları şirkete karşı bir temsilci aracılığıyla kullanılıyor olsa da kanaatimizce burada paya, paylı ya 
da elbirliği mülkiyeti esasları çerçevesinde sahip olan her bir ortak, anonim şirkette “pay sahibi” 
sıfatını haizdir. Bu durumda, pay sayısı kadar olan “pay sahipliği mevkii”dir, yoksa “pay sahibi 
sayısı” değildir. Bu sebeple bir pay sahipliği mevkiine birden fazla pay sahibinin oturamayacağı 
şeklindeki görüşe katılamıyoruz. Savunmuş olduğumuz bu görüşün ne gibi bir pratik sonucunun 
olduğu da sorgulanabilir. Gerçekten de paya birden fazla kişinin sahip olduğu durumlarda pay 
sahipliği haklarının bir temsilci ile kullanılması zorunluluğunu öngören TTK 477/1 karşısında, bu 
maliklerin her birinin “pay sahibi” sıfatına sahip olduğunun savunulmasının pratik bir öneminin 
bulunmadığı ileri sürülebilir. Zira hakların tümü tekil olarak bu malikler tarafından değil, bir temsilci 
aracılığıyla kullanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki temsilci, “pay sahibi” sıfatını haiz değildir. 
Temsilcinin atanmasında ve azlinde şirketin muhatabı, her zaman paya sahip olan birden çok kişidir. 
Bu anlamda, paya sahip olan kişilerin tümünün “pay sahibi” sıfatının bulunması pratik bir anlam 
taşımaktadır. Çünkü temsilcinin atanması ve azlinde tüm pay sahiplerinin onayı gerekmektedir. Öte 
yandan, pay sahipliğine bağlanan bazı yükümlülükler, esasında her bir malik için öngörülmektedir. 
Örneğin, şirket sırlarını saklama yükümlülüğünün muhatabı bu anlamda paya sahip olan kişilerin 
tümüdür. 

876  Hakkın kullanılma usulü ile ilgili olarak bkz. Beşinci Bölüm, § 9. 
877  Nitekim bu yönde bkz. Domaniç, TTK Şerhi, C. II, s. 891. Haklı sebeple fesih davası bakımından 

benzer bir değerlendirmeye yer veren Hanağası ise pay üzerinde paylı ya da elbirliği ile mülkiyet 
olması durumunda, paylı ya da elbirliği ortaklığının ortaklarının mecburi dava arkadaşı olarak fesih 
davası açabileceklerini kabul etmektedir. Yazara göre, davanın temsilci aracılığıyla açılması 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bkz. Hanağası, Haklı Sebeple Fesih Davası, s. 211. Öte yandan, 
iptal davası açma hakkının da ortak atanan bir temsilci ile kullanılması gerektiği yönündeki diğer 
görüş için bkz. Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 264. 
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atanan bir temsilci vasıtasıyla değil, paya elbirliği ile malik olan pay sahiplerinin 

kendilerinin birlikte açacakları bir dava ile kullanılabileceği görüşü kanaatimizce 

savunulabilir.   

Paya birlikte sahip olanlar bakımından çıkarma hakkının kullanılmasında sorun 

yaratabilecek bir diğer mesele ispata ilişkindir. Çıkarma hakkını kullanacak pay 

sahiplerinin bu sıfata sahip olduklarını ve paylara birlikte malik olduklarını ispatlaması 

gerekmektedir. Anonim şirket pay(lar)ı üzerinde elbirliği mülkiyeti varsa, bu ilişkinin 

ispatında başvurulacak araçlardan biri şüphesiz pay defteridir. Zira elbirliği ile sahip 

olunan çıplak paylar ile senede bağlanmış olan nama yazılı payların, şirket pay defterinde 

tüm ortaklar adına kaydedilmesi icap eder. Kaydın birden fazla kişi adına yapılmış 

olması, bu paylar üzerinde birden fazla kişinin pay sahipliği hakkına sahip olduğuna bir 

karine oluşturmaktadır878. Dolayısıyla bu karineden yararlanılarak pay üzerindeki elbirliği 

mülkiyetinin pay defteri ile ortaya konulması mümkündür. Ancak pay sahipliğinin ve pay 

üzerindeki mülkiyet hakkının müstakil mi yoksa birlikte mi olduğunun ispatlanmasının 

tek vasıtası pay defteri değildir. Pay defterinde kayıtlı olmamakla birlikte şirket 

karşısında pay sahibi olduğunu başka yollarla ispat eden kişilerin de pay sahipliği 

haklarını kullanmaları mümkündür879. Bu durumda, pay üzerindeki elbirliği ile mülkiyete 

ilişkin durumun pay defterine işlenmemiş olduğu bir ihtimalde dahi, paya birlikte malik 

olanların, pay sahipliği ilişkisini diğer yollarla ispat etmeleri ve bu kapsamda TTK 208’de 

düzenlenen çıkarma hakkını kullanabilmeleri söz konusu olabilir.  

Bu başlıkta son olarak, çıkarma hakkını kullanabilecek olan kişi birliğinin kuruluş 

amacı ve süresiyle bağlantı kurmak suretiyle çıkarma hakkının kullanımının dürüstlük 

kuralına aykırılık teşkil edip etmediğini tartışmaya açan bazı görüşlere ve kendi 

görüşümüze yer vermek istiyoruz:  

a) Alman hukuk literatüründe ortaya atılan bir görüş, yalnızca AktG § 327a 

hükmünde düzenlenen çıkarma hakkını kullanmak amacıyla oluşturulmuş geçici 

nitelikteki / kısa süreli kişi birliklerinin, hakkın kötüye kullanılması anlamına 

gelebileceğini880 ya da kanuna karşı hile oluşturabileceğini881 savunmaktadır. Bu 

                                                
878  Pay defterine yapılan kaydın pay sahipliğini ispatta tek araç olmadığı ve bunun karine niteliğinde 

olduğu hususlarında bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 1134, 1144; 
Narbay, s. 146 vd. 

879  Narbay, s. 154. 
880  Bu yönde bkz. Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 20; Fleischer, 

Großkommentar AktG, § 327a Rn. 35 ve 79; Moritz, s. 271 vd.; Fuchs, s. 445-446; Maslo, s. 164-
165. 

881  Bu yönde bkz. P. Baums, Ausschluss von Minderheitsaktionären, s. 143-144; P. Baums, 
Einzelfragen, s. 1846 vd. 
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bağlamda, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan sermaye oranını temsil eden 

payların yalnızca bu amaçla kurulmuş bir şirkete devredilmesi ve çıkarmanın 

gerçekleşmesini takiben bu payların tekrar eski sahiplerine intikal ettirilmesinin dürüstlük 

kuralına aykırılık oluşturabileceği ifade edilmektedir882. Yine bu görüşü savunan 

yazarların bir kısmı, squeeze-out’un amaçlarından biri olan “azınlığın sebep olduğu 

masrafların ortadan kaldırılması” amacına vurgu yaparak bir gerekçelendirme yoluna 

gitmektedirler. Bu gerekçeyi ileri sürenlere göre, § 327a hükmünün en önemli 

amaçlarından birisi, azınlığın şirketten uzaklaştırılarak şirketteki bazı masrafların 

azaltılmasıdır. Hâlbuki bazı pay sahiplerinin bir araya gelerek azınlıkta kalan bir başka 

pay sahibini çıkarması neticesinde şirkette yine birden çok pay sahibi kalmış olacağından, 

bu yolla masraf kalemlerinin azaltılması amacına ulaşılamayacaktır. Dolayısıyla tercih 

edilen yöntemin hükmün amacına uygun olmadığı ileri sürülmektedir883.  

Ancak belirtelim ki bu görüşü savunan yazarlar, pay sahiplerinin bir araya gelmek 

suretiyle çıkarma hakkını kullandığı her durumu da hakkın kötüye kullanılması olarak 

nitelendirmemektedirler. Birden çok pay sahibinin paylarını birleştirmelerinde, çıkarma 

amacını gerçekleştirmenin ötesinde işletmesel bir faaliyetin/amacın (unternehmerische 

Initiative) bulunması yahut çıkarmayı takiben hâkim pay sahibinin tüm paylarını makul 

bir (kontrol) primi karşılığında üçüncü bir kişiye devretmesi durumlarında artık hakkın 

kötüye kullanılmasından söz edilemeyeceği kabul edilmektedir884. 

Bir diğer husus, bu görüşlerin Alman hukukunda yalnızca adî şirketle sınırlı 

olarak ileri sürülmemiş olmasıdır. İster dış adî şirket şeklinde ister tüzel kişiliği bulunan 

diğer bir şirket şeklinde tecessüm etsin, yegâne amacı çıkarmayı gerçekleştirmek olan ve 

bu amacı gerçekleştirdikten sonra işlevini yitiren özel amaçlı bir şirketin dürüstlük 

kuralına aykırı olduğu kabul edilmektedir.  

Ancak bu görüşlerden bir kısmının, hukukî niteliği kimi zaman bir adî şirket olan pay 
sahipleri ve oy sözleşmeleri (Konsortial- und Stimmrechtspoolverträge) arasında da bir 
ayrıma yer verdiği görülmektedir885. Buna göre, pay mülkiyetinin pay sahiplerinde 
kaldığı ancak oy hakkının belirli bir yönde kullanılması hususunda bir anlaşmanın söz 
konusu olduğu hâllerde, adî şirket niteliğinde de olsa söz konusu oy konsorsiyumunun 

                                                
882  Örneğin Fleischer, payların çıkarmayı takiben hemen geri alınmış olmasının, dürüstlük kuralına 

aykırılık oluşturduğu yönünde fiilî bir karineye vücut vereceğinden söz etmektedir. Bkz. Fleischer, 
Großkommentar AktG, § 327a Rn. 79. Ayrıca bkz. Maslo, s. 164-165. 

883  P. Baums, Einzelfragen, s. 1845. 
884  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 79; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a 

Rn. 20; Fuchs, s. 447. 
885  Bu ayrım için bkz. Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a 

Rn. 35; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 16; Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 5; 
Böhler, s. 69 vd. 
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hâkim pay sahibi olarak çıkarma hakkını kullanamayacağı çoğunlukla kabul 
edilmektedir886. Zira bu ihtimalde %95 oranındaki sermayeyi temsil eden paylar, oy 
konsorsiyumunun kendisine ait değildir. Burada hukukî niteliği adî şirket olmakla 
birlikte, dışa karşı var olmayan bir iç adî şirket söz konusu olmaktadır. İç şirkette 
ortakların elbirliğiyle hak sahibi oldukları bir şirket malvarlığından da söz edilemez; 
amacı gerçekleştirmek üzere kullanılan malvarlığı, dışa karşı görünen aktif ortağın 
mülkiyetindedir887. Öte yandan, payların mülkiyetinin -Alman hukukunda hak ehliyeti 
olduğu kabul edilen- dış adî şirket niteliğinde olan bir oy konsorsiyumuna devredilmesi 
hâlinde, hak ehliyetini haiz bu oluşumun da çıkarma hakkını kullanabileceği kabul 
edilmektedir. Bu ihtimalde dışa karşı var olan ve şirket malvarlığı üzerinde elbirliği ile 
mülkiyetin tesis edilmiş olduğu bir adî şirket söz konusu olmaktadır.  

Son olarak, bu görüş kapsamında dürüstlük kuralına aykırı olduğu iddia edilen bir 

çıkarma işleminin akıbeti ile ilgili olarak bilgi verelim: Alman hukukunda AktG § 327a 

vd. maddelerinde düzenlenen çıkarma hakkının hüküm ve sonuç doğurabilmesi için 

çıkarmanın gerçekleşeceği şirkette bir genel kurul kararı alınması gerektiğinden daha 

önce söz etmiştik. Dolayısıyla bu ilk görüş kapsamında, dürüstlük kuralına aykırılık 

gerekçesiyle söz konusu genel kurul kararının iptali talep edilebilecektir. Çıkarma 

hakkının dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanıldığının azınlık pay sahiplerince ispatının 

güç olması sebebiyle, belirli durumlarda ispat yükünün azınlık lehine olacak şekilde 

hâkim pay sahipleri üzerinde olması gerektiği savunulmaktadır. Buna göre, çıkarma 

hakkını kullanan şirketin hakkın kullanılmasından kısa bir süre önce kurulmuş olduğu 

durumlarda, bu şirketin salt çıkarma amacına hizmet etmediğinin, hâkim pay sahibi olan 

bu şirket tarafından ispatlanması gerektiği kabul edilmektedir888.  

b) Bu konudaki diğer görüş ise çıkarma hakkını kullanmak için oluşturulmuş 

geçici nitelikteki kişi birliklerinin hakkın kötüye kullanılması anlamına gelmeyeceğini 

savunmaktadır889.  

Bu görüş taraftarlarınca ileri sürülen ilk argüman, çıkarma hakkını kullanabilmek 

için gerekli olan sermaye çoğunluğuna belirli bir süre sahip olunması gerektiğine ilişkin 

bir kurala AktG § 327a hükmünde yer verilmemiş olduğudur. Bu bağlamda, geçici 

                                                
886  Ancak aksi yönde görüşler de mevcuttur. Buna göre, payların mülkiyetinin konsorsiyuma katılan 

ortakların kendilerinde kaldığı bir oy konsorsiyumunda da ortakların AktG § 327a’daki çıkarma 
hakkını kullanabileceği savunulmaktadır. Birlikte hareket eden pay sahipleri bakımından bu görüşte 
bkz. Mertens, s. 379 vd. Salt çıkarma amacına yönelmiş geçici bir birlik olmaması kaydıyla aynı 
görüşte olduğu anlaşılan P. Baums, Einzelfragen, s. 1846. 

887  Bu hususta bkz. Barlas, s. 117 ve iç şirketin bir türü olaran gizli şirket bakımından aynı yönde bkz. 
Şener, Adi Ortaklık, s. 146; Bilgili, Gizli Ortaklık, s. 64. 

888  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 79; Fuchs, s. 446-447. 
889  Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; Schnorbus, Schmidt/Lutter AktG, § 327a Rn. 13-15; Koch, 

Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 16 ve 22; Amberger, s. 89-90; Rößler, s. 66-68, 70-72. 
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nitelikte de olsa, gerekli sermaye çoğunluğunu temsil eden paylara sahip olan bir 

oluşumun, hükümde aranan şartları yerine getirmeye elverişli olduğu kabul edilmektedir.  

İkinci olarak bazı yazarlar, ilk görüş taraftarlarınca savunulan, geçici nitelikteki 

kişi birlikleri ile çıkarmanın gerçekleştirilmesinin squeeze-out’un “azınlığın sebep 

olduğu masrafların ortadan kaldırılması” amacıyla çeliştiği yönündeki argümana da 

katılmamaktadırlar. Karşı bir argüman olarak, AktG § 327a hükmünün temel amacının, 

hâkim pay sahibinin işletmesel faaliyetlerine esneklik sağlamak olduğu; azınlık pay 

sahiplerinin yarattığı masraflardan kurtulmanın bu ana amaç yanında tâlî nitelikte kaldığı 

ileri sürülmektedir890. Ayrıca azınlığın çıkarılması ile elde edilecek tasarrufun genellikle 

ihmal edilebilir düzeyde düşük bir miktarda kaldığı; kuruluş ya da sermaye artırımı 

aşamasında getirmiş olduğu sermaye payına ihtiyaç duyulan yatırımcıların neden 

birdenbire maliyet kalemi olarak görüldüklerinin anlaşılması güç olduğu ifade 

edilmektedir891.  

Nihayet üçüncü bir argüman olarak, “hâkim pay sahibinin işletmesel faaliyetlerine 

esneklik sağlamak” ya da daha genel bir ifadeyle “kurumsal bir amacı gerçekleştirme” 

düşüncesinin, birden fazla pay sahibince oluşturulmuş bir yapı tarafından 

gerçekleştiriliyor olmasının hükmün amacına aykırı düşmeyeceği fikri 

savunulmaktadır892. Her şeyden önce kanun koyucu, “işletmesel faaliyet/amaç” ya da 

“kurumsal amaç” kavramını tanımlamamıştır. Bu anlamda, birden çok pay sahibinin bir 

araya gelmek suretiyle, şirketin çalışmasını engelleyen ya da sorun çıkarması muhtemel 

olan bir pay sahibini şirketten çıkarmaları için birlik oluşturmalarının da 

“işletmesel/kurumsal amaç” kapsamı içinde kaldığı fikri ileri sürülmektedir893. Tezimizin 

ikinci bölümünde de açıklamış olduğumuz üzere, “haklı sebep” unsurunu squeeze-out 

hakkının kullanılması için bir ön şart olarak aramayan ülkelerin hukuklarında dahi ilgili 

hükümlerin gerekçelerinde “bugüne kadarki uygulamada azınlık pay sahiplerinin 

genellikle pay sahipliği haklarını kötüye kullandıklarından” söz edilmektedir. Dolayısıyla 

her ne kadar bu ülkelerin hukuklarında çıkarma hakkı, sebepsiz olarak kullanılabilir bir 

hak olarak düzenlenmiş olsa da hakkın kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olmasının 

altında yer alan sebepler arasında, şirkette küçük bir miktarda paya sahip olan bazı pay 

sahiplerinin şirketin işleyişinde yaratmaları muhtemel olan sıkıntıya da işaret edilmiştir. 

Sonuç olarak, azınlık pay sahiplerinin şirketteki mevcudiyetlerinin dahi kurumsal bir 

                                                
890  Amberger, s. 85-86. 
891  Amberger, s. 86. 
892  Amberger, s. 90-91. 
893  Amberger, s. 91. 
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amacı gerçekleştirme önünde engel teşkil ettiği ileri sürülerek, birden fazla pay sahibinin 

bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları kişi birliğinin, sorun yaratan ya da yaratması 

muhtemel olan bir pay sahibini şirketten çıkarmasının “işletmesel/kurumsal amaç” ile 

çelişmediği; bu tür bir uygulamanın hakkın kötüye kullanılması anlamına gelmeyeceği 

kabul edilmektedir. 

c) Görüşümüz: Tüm bu görüşler çerçevesinde bizim de TTK 208 bakımından 

varmış olduğumuz sonuç, birden fazla pay sahibinin anılan hükümde aranan %90’lık 

oranı temsil eden paylara elbirliği ile malik olmaları hâlinde çıkarma hakkını birlikte 

kullanabilecekleri ve çıkarma hakkının bu şekilde kullanılmasının kural olarak hakkın 

kötüye kullanılması oluşturmayacağı yönündedir. Bu görüş, paya elbirliği ile malik 

olunan tüm hâller için geçerlidir. Pay sahipleri ister iradî olarak (dış) adî şirket şeklindeki 

bir yapılanma ile, ister kanunen meydana gelen bir miras şirketi aracılığıyla bir araya 

gelsinler, her iki durumunda da çıkarma hakkının kullanılabilmesi mümkün olmalıdır. Bu 

hususta şu değerlendirmeler yapılabilir:  

c1) Hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin tartışmaya geçmeden önce, hükmün 

lafzında yer alan tekil ifadenin, çıkarma hakkının birden çok pay sahibinin oluşturduğu 

bir kişi birliğince kullanılmasına engel teşkil edip etmediğine değinelim. Kanaatimizce, 

her ne kadar hükmün lafzında hâkim pay sahibinin tek bir pay sahibi olacağı izlenimini 

uyandıracak şekilde “hâkim şirket” ifadesine yer verilmişse de bu ifadenin genel olarak 

hakkın sahibini belirtmek üzere tekil biçimde kullanıldığı söylenebilir. Söz konusu tekil 

ifadenin, çıkarma hakkının birden çok pay sahibinin oluşturduğu bir elbirliği ortaklığınca 

kullanılmasına engel teşkil etmediği kanaatindeyiz.  

Gerçekten de TTK’nın topluluk hukukuna ait hükümlerinde kullanılan tekil 

ifadeler, hak sahiplerini ya da bu hükümler ile sorumlu kılınan kişileri genel olarak ve 

kişi sayısından soyut bir biçimde düzenlemekte olup; dolaylı hâkimiyet ya da birlikte 

hâkimiyet durumları sebebiyle ortaya çıkabilecek “hâkim pay sahibinin birden çok 

olabileceği” ihtimalleri (çoklu hâkimiyet hâllerini) ya da hâkimiyeti bahşeden paylar 

üzerinde elbirliği mülkiyetinin olduğu durumları bertaraf etmemektedir.  

Örneğin, TTK 202’de hâkimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılması hâlinde hâkim 
şirketin sorumluluğu düzenlenmiştir. Ancak hükümdeki tekil ifade, birlikte hâkimiyetin 
olduğu bir durumda birlikte hâkim olanların tümünün hâkim şirket olarak 
sorumluluklarının doğmasına engel teşkil etmemektedir. Aynı sonuç, kural olarak, 
birlikte hâkim olanların sahip oldukları haklar için de geçerli olmalıdır. Bu ihtimalde 
birlikte hâkim olanların her biri hâkimiyetin sağladığı haklardan yararlanabilecektir. 
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Sonuç olarak, hâkimiyeti birlikte kullananların her biri ile bağlı şirket arasındaki ilişkiye, 
hâkimiyete ilişkin hükümler uygulanacaktır894.   

Çoklu hâkimiyete ilişkin hâllere aşağıda başka bir başlık altında yer 

verileceğinden895, bu başlıkta yalnızca paylara elbirliği ile malik olan birden fazla pay 

sahibinin durumu üzerinde durulmuştur.   

Çıkarma hakkının sahibinin, Alman hukukunda olduğu gibi dış adî şirketin 

kendisi mi olduğu yoksa ortakların tümünün mü olduğu ise bir nitelendirme problemidir. 

Alman hukukunda dış adî şirketin hak ehliyetini haiz olması sebebiyle, çıkarma hakkının 

süjesi de adî şirketin kendisi olarak kabul edilmektedir. Hukukumuzda ise adî şirkete bu 

türden bir hak ehliyeti tanınmamış olduğundan, adî şirketin ortaklarının tümü haklara -

kural olarak- elbirliği ile sahip olmaktadır. Bir sermaye şirketinin payları üzerinde 

elbirliği mülkiyetinin tesis edilmiş olduğu hâllerde, bu sermaye şirketindeki pay 

sahipliği/ortaklık hakları da paylara elbirliği ile malik olan birden fazla pay sahibine ait 

olacaktır. Bu ihtimalde pay sahibi sayısı birden çoktur; ancak paya bağlı haklar, şirkete 

karşı ancak paya elbirliği ile sahip olan kişilerin atayacakları bir temsilci aracılığıyla 

kullanılabilmektedir (TTK 477/1, 599/2). Elbirliği ortaklığının ortaklarının sermaye 

şirketindeki pay sahipliği/ortaklık haklarını şirkete karşı münferiden kullanmaları 

mümkün değildir. Ancak şirkete ya da diğer bir pay sahibine karşı dava yoluyla 

kullanılabilen haklarda, paya elbirliği ile malik olanların, bir vekil atamaya gerek 

olmaksızın ilgili hakkı kullanabilecekleri görüşündeyiz.  

c2) Pay sahiplerinin adî şirket şeklindeki bir yapılanma ile bir araya gelmeleri ve 

çıkarma hakkının bu şekilde kullanılmasının dürüstlük kuralına aykırılık oluşturup 

oluşturmayacağı hususunda ise esas olarak, çıkarma hakkının amacından hareket ederek 

soruya olumsuz yanıt verilebileceği kanaatindeyiz. Bu soruya cevap ararken, squeeze-out 

dışında kalan diğer bazı çıkarma düzenlemelerinde öngörülen karar alma usullerinin ne 

şekilde olduğunun ortaya konulmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Kollektif ve 

limited şirketler için öngörülen haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinin 

ortak bir noktası, çıkarma sürecinde tüm (ya da çıkarılmak istenen ortak dışında kalan 

tüm) ortakların karar alma sürecine katılıyor olmalarıdır. Kollektif şirkette çıkarmanın 

                                                
894  Bu hususta bkz. Okutan Nilsson, s. 152. 
895  Çoklu hâkimiyet hâllerinde hâkim pay sahibinin kim olduğu konusunun daha iyi anlaşılabilmesi 

için, bazı hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Ön mesele olarak ele alınması gereken 
ilk konu, TTK 208 kapsamında pay ve oy hakkı “sahipliği”nden ne anlaşılması gerektiği konusudur. 
Diğer mesele ise dolaylı hâkimiyet ilişkilerinde pay ve oy oranlarının ne şekilde hesaplanması 
gerektiğine ilişkindir. Her iki meseleye de aşağıda (bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C ile § 7, III, 
3, B, a) yer verildikten sonra, çoklu hâkimiyet hâllerinde hâkim pay sahibinin ne şekilde tespit 
edileceğine değinilecektir (bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 4). 
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hüküm ve sonuç doğurabilmesi için yalnızca ortaklar kurulu kararı yeterli olmakta; 

limited şirkette ise bu usulü tamamlayacak şekilde bir de mahkeme kararına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde takip edilen bu 

usul, pek çok durumda ortaklar kurulu kararının alınabilmesi için birden fazla pay 

sahibinin katılımını gerekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle, birden fazla pay sahibinin diğer 

bir pay sahibini çıkarmak için karar almasının dürüstlük kuralına aykırılığı şöyle dursun, 

pek çok durumda gerekli karar nisabını sağlamak için pay sahiplerinin bir araya gelmeleri 

zarurî olmaktadır. Şu hâlde, çıkarma düzenlemelerinin tatbikinde, birden çok pay 

sahibinin “salt” çıkarma kararı almak üzere toplanmalarının dürüstlük kuralına aykırılığı 

gibi bir durumdan söz edilemeyecektir; zira pay sahiplerinin bir araya gelmelerinin amacı 

ve alınan kararın konusu zaten bu olmaktadır. 

Kanaatimizce hukukî niteliği “şirketten çıkarma” olan squeeze-out kurumu için 

de diğer çıkarma düzenlemeleri için yapmış olduğumuz bu tespitten yararlanılabilir. 

Squeeze-out’un işleyişinde çıkarma usulünün bir ortaklar kurulu kararını gerektirmiyor 

olması buna engel teşkil etmemelidir. Çıkarma hakkının kullanılması ile hedeflenen amaç 

göz önünde bulundurulduğunda, bu amacı gerçekleştirecek olanın yalnızca bir hâkim pay 

sahibi ya da birden çok pay sahibi olması arasında fark gözetilmemesi gerekir. Tezimizin 

ikinci bölümünde squeeze-out için söz konusu olan kurumsal nitelikteki amaçları ele 

almıştık. Belirtelim ki çıkarma hakkının kullanılması ile birbirinden farklı olan bu 

amaçların tümünün aynı somut olayda gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi, bir arada 

gerçekleşmesi imkân dâhilinde olan bazı amaçların da her somut olayda aynı anda ortaya 

çıkması gerekli değildir. Örneğin, hâkim pay sahibi, TTK 208’deki hakkını kullanarak 

şirketi tek pay sahipli bir yapıya kavuşturabilir. Ancak çıkarma hakkının kullanıldığı her 

somut olayda şirketin tek pay sahipli bir yapıya kavuşturulması gibi bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. Çıkarma hakkı ile ulaşılmak istenen amaçlarından biri olan “tam 

hâkimiyetin tesis edilmesi” amacı doğrultusunda değerlendirildiğinde, şirketin tek pay 

sahipli bir yapıya kavuşturulması bir gereklilik olmakla birlikte, hakkın sahibine sağladığı 

yararlar bununla sınırlı değildir. Pekâlâ çıkarma hakkını kullanan kişi, tek pay sahipli bir 

yapıya ve bu şekilde tam hâkimiyete ulaşmadan da topluluk ilişkisi içindeki yönetimi 

etkin kılabilir. Bu anlamda, birlikte hareket eden birden çok hâkim pay sahibi ile de 

topluluk yönetimi etkin bir şekilde sürdürülebilir896. Burada özellikle TTK 208’de aranan 

“haklı sebep” unsurunun, karşılaştırmalı hukuktaki tipik squeeze-out düzenlemelerinde 

olduğunun aksine, hâkim pay sahibini selektif (seçmeli) bir çıkarmaya mecbur bıraktığını 

                                                
896  Bkz. Mertens, s. 380. 
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da hatırlatmak gerekir897. Şirkette çok küçük bir miktar paya sahip olan birden çok pay 

sahibi bulunsa bile bu pay sahiplerinin TTK 208 gereğince çıkarılabilmesi için hükümde 

öngörülen türde bir haklı sebebin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu ise azınlıkta 

kalan tüm pay sahiplerinin şirketten çıkarılması gibi bir zorunluluğun bulunmadığını 

göstermenin yanı sıra, çıkarma neticesinde şirkette tek bir pay sahibi kalmasının zorunlu 

olmadığı anlamına da gelmektedir. Diğer bir deyişle, haklı sebebi yaratmamış olan pay 

sahiplerinin şirketten çıkarılmaları mümkün olmayacağından, tam hâkimiyeti sağlamak 

her zaman mümkün olmayacaktır.  

Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için azınlığın haklı sebep yaratması şartının 

aranmış olduğu hukukumuzda, hakkın azınlık pay sahiplerinin tümüne karşı kullanılması 

şeklinde bir zorunluluktan söz edilemeyecektir. Buradan ise şu sonuca ulaşmaktayız: 

Haklı sebebi yaratan bir pay sahibinin çıkarılması ile şirketin daha iyi yönetilmesi 

mümkün ise kalan pay sahiplerinin bir adî şirket oluşturmaları ve çıkarma hakkını bu 

şekilde bir birlik şeklinde kullanmaları, dürüstlük kuralına aykırılık olarak 

değerlendirilemez. Burada, kuramsal temelinde “haklı sebep” olgusu bulunan diğer 

çıkarma düzenlemelerine benzer şekilde, şirketin işleyişinde sıkıntı yaratan bir ortağın 

şirketten ihracı söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bir kısım pay sahibinin gerekli olan 

hâkimiyet oranına ulaşmak için bir kişi birliği oluşturmalarının, çıkarma hakkının 

amacına aykırılık teşkil etmediği düşünülmektedir.   

Belirtelim ki bu sonuca varırken başvurduğumuz tek gerekçe TTK 208’de aranan 

“haklı sebep” şartı değildir. Çıkarma hakkı için “haklı sebep” şartının aranmadığı ülke 

hukuklarında da pek çok yazarca aynı sonuca varıldığını yukarıda ifade etmiştik. Bu 

görüş doğrultusunda, bazı pay sahiplerinin bir araya gelmek suretiyle çıkarma hakkı için 

aranan hâkimiyet oranına ulaşmalarının, hak ile ulaşılmak istenen “işletmesel/kurumsal 

bir amacı gerçekleştirme” amacıyla çelişmediği kabul edilmektedir.  

2.  Hâkim Pay Sahibinin Ş irket Sermayesinin ve Oy Haklarının 

%90’ını  Temsi l  Eden Paylara Sahip Olması  Gerekt iğ i  

A. Sermaye ve Oy Hakkına Bağlanmış Olan Çift Eşik Kuralı 

Squeeze-out düzenlemelerindeki hâkimiyet eşiği, kimi zaman yalnızca sahip 

olunan esas sermaye payı ile, kimi zaman şirketteki oy hakları ile, kimi zaman da bu ikisi 

                                                
897  TTK 208’in atipik bir squeeze-out düzenlemesi olması sonucunu doğuran “haklı sebep” şartının 

daha esnek yorumlanması gerektiğine ilişkin değerlendirmemiz için bkz. Dördüncü Bölüm, § 8, IV, 
2. 
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ile birlikte ilişkilendirilmektedir. Hatırlanacağı üzere, karşılaştırmalı hukuka ilişkin 

bölümde incelemiş olduğumuz ülke hukuklarının squeeze-out düzenlemelerinde farklı 

örnekler bulunmaktaydı. 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi hem oy hakkı veren 

sermayenin hem de oy haklarının %90’ına sahip olunması şartını ararken898, Alman 

hukukundaki AktG ve WpÜG düzenlemelerinde esas sermayenin belirli bir çoğunluğuna 

sahip olunması yeterli görülmüştür. AktG § 327a düzenlemesi, çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için tüm esas sermayenin (Grundkapital) %95’ini temsil eden paylara 

sahip olunmasını gerekli görmekteyken, WpÜG § 39a düzenlemesi “oy hakkı veren 

(payların oluşturduğu) sermaye”nin (stimmberechtigte Grundkapital) %95’ini temsil 

eden paylara sahip olunmasını aramaktadır.  

İki düzenleme arasındaki ifade farkına ve bunun yarattığı sonuçlara yukarıda 
değinmiştik899. Alman hukukunda oyda imtiyazlı paylar yasaklanmış olduğundan900 
(bkz. AktG § 12), sermayenin belirli bir çoğunluğuna sahip olmak ile oy haklarının 
belirli bir çoğunluğuna sahip olmak arasındaki fark büyük ölçüde ortadan kalkmış 
olmaktadır. Zira oyda imtiyazın olmadığı bir sistemde, sahip olunan oy hakkı miktarı, 
sermayeye katılım ölçüsüne göre belirlenmektedir. Ancak sahip olunan sermaye payı ile 
oy hakkı miktarı ilişkisi her zaman bu şekilde paralel olmayabilir. Bu ikisi arasındaki 
ilişkide kural olarak geçerli olan oransallık ilkesinden sapılmasını gerektiren başka 
düzenlemeler de mevcuttur. Örneğin, halka kapalı şirketlerde birden çok paya sahip olan 
pay sahiplerinin oy haklarının sınırlandırılması mümkündür (AktG § 134/1). Şayet AktG 
§ 327a hükmü, şirketteki oy haklarının belirli bir çoğunluğuna sahip olmayı da 
gerektirecek şekilde kaleme alınmış olsaydı, oy hakkına ilişkin hesaplamada AktG § 
134/1’in de dikkate alınması gerekecekti. Böyle bir ihtimalde ise sahip olunan sermaye 
ile oy hakkı miktarı arasında oransal bir farklılık mümkün olabilecektir.  

İsviçre hukukunda ise FinfraG 137’deki squeeze-out düzenlemesinde yalnızca oy 

haklarının belirli bir çoğunluğunu temsil eden paylara sahip olmak, hakkın kullanımı için 

gerekli ve yeterli görülmüştür901. Anılan hükümde çıkarma hakkının kullanılmasında 

belirli sermayeye sahip olunması koşulu aranmamıştır. İsviçre kanun koyucu, söz konusu 

tercihin sebebini açıklamamıştır. Ancak çıkarma hakkının kullanılabileceği halka açık 

şirketlerde genellikle oyda imtiyazlı payların tercih edilmiyor olması, yapılan bu tercihte 

belirleyici rol oynamış olabilir. Zira İsviçre’de halka açık şirket uygulamasındaki trendin 

“bir pay-bir oy” şeklinde olduğu, uygulamada seyrek de olsa oyda imtiyazlı paylara yer 

verildiği ifade edilmektedir902. Öte yandan, oyda imtiyaz mevcut olsa bile, çıkarma 

                                                
898  Bkz. yukarıda dn. 594. 
899  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, b. 
900  Bkz. yukarıda dn. 594. 
901  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3, metin içi başlık “b2”. 
902  Bu yönde bkz. Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, § 16 N. 380. 
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hakkının kullanılabilmesi için aranan %98’lik yüksek eşik nedeniyle, sahip olunan 

sermaye payı oranı ile oy oranı arasında büyük bir dengesizliğin ortaya çıkmayacağı da 

söylenebilir.  

Bir örnek verelim: Anonim şirkette iki grup pay söz konusu olsun. (A) grubu payların 
her birinin itibarî değeri 100 Frank olup, bu payların sahibine 1 oy hakkı verdiğini 
düşünelim. (B) grubu payların her biri ise 1000 Frank değerinde olup, bu paylar da 
sahibine 1 oy hakkı vermektedir. Bu durumda (A) grubu paylar, OR 693 gereğince 
imtiyazlıdır; zira on misli az olan itibarî değerine rağmen (B) grubu paylar ile aynı oy 
hakkını vermektedir903. Şirkette 500 adet (A) grubu, 50 adet ise (B) grubu pay olduğu 
varsayımında; (A) grubu paylar toplamda 500 oy (500 adet x 1 oy), (B) grubu paylar ise 
toplamda 50 oy (50 adet x 1 oy) verecektir. Şu durumda, FinfraG 137 gereğince çıkarma 
hakkının kullanılabilmesi için toplam oy hakkı olan 550 adet oyun, %98’inden fazlasına 
sahip olunması gerekmektedir. Bu ise 540 oya (550 x 98/100 = 539 oyun aşılması 
gerekir) tekabül eder. Bu örnekte, (A) grubu payların tamamına sahip bir kişinin çıkarma 
hakkını kullanabilmesi için (B) grubu payların da bir kısmına (540-500 = 40 adet) sahip 
olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu denklemde (A) grubu payların tamamına sahip 
olan bir pay sahibinin, (B) grubu paylara sahip olan pay sahiplerini şirketten 
çıkarabilmesi için, bu grup içindeki oy haklarının da çoğunluğuna (azınlığın çoğunluğu: 
(B) grubu payların verdiği 50 adet oyun 40 adedi) sahip olması gerekli olmaktadır. 
Ancak aynı şey sermaye payı için söylenemeyecektir. 540 adet oya sahip olan bir pay 
sahibinin olduğu bir ihtimalde, bu pay sahibinin, 90.000 Frank’lık [(500 adet A grubu 
pay x 100 Frank) + (40 adet B grubu pay x 1000 Frank)] sermayeyi temsil eden paylara 
sahip olduğu görülecektir. Bu ise 100.000 Frank’lık toplam sermayenin %90’ına tekabül 
eder. Şu hâlde bu örnekte, oy haklarının %98’ini aşması itibarıyla çıkarma hakkını 
kullanabilen bir pay sahibinin sahip olduğu sermayenin, şirket sermayesinin yalnızca 
%90’ını temsil ettiği görülmektedir.  

TTK 208’in benimsemiş olduğu sistem ise hem sermayenin hem de oy haklarının 

belirli bir çoğunluğuna sahip olunmasını gerektirmektedir. Ancak çift eşik kuralı, 

hükmün lafzında iyi ifade edilememiştir. Hüküm gereğince hâkim pay sahibi, “doğrudan 

veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının en az yüzde 

doksanına sahipse” çıkarma hakkını kullanabilecektir. Hükümde sermaye şirketinin 

“paylarının” yüzde doksanına sahip olmaktan söz edilmiş ise de bu ifadenin, “sermayenin 

yüzde doksanını temsil eden paylar” olarak anlaşılması gerekir. Zira sermaye 

şirketlerinde pay sahipliği haklarından yararlanmada kural oransallık ilkesi olup; 

buradaki ölçü pay sahibinin sermayeye katılım oranıdır. TTK 208’in lafzının bu anlamda 

sıkıntılı olduğu söylenebilir. Zira “payların yüzde doksanına sahip olmak” ifadesi, toplam 

pay sayısı içinde sahip olunan pay sayısı anlamına gelip, sadece “pay sayısının” niceliksel 

                                                
903  Örneğimizi, OR 693’ün izin vermiş olduğu maksimum katsayı üzerinden verdihk. Bu hüküm 

gereğince, imtiyazsız olan ve itibarî değeri yüksek olan payların değeri, imtiyazlı olan ve itibarî 
değeri daha düşük olan payların değerinin on mislinden fazla olamaz. 
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olarak belirli bir oranın üstünde olmasını ifade eder. Bu ifade biçimi, şahıs şirketlerindeki 

ortaklık haklarından yararlanmaya ilişkin yaklaşımı temsil etmektedir. Hâlbuki TTK 

208’de düzenlenen çıkarma hakkı sadece sermaye şirketlerinde kullanılabilmektedir. Bu 

bakımdan hükümde geçen “paylarının” ifadesinin “temsil ettiği sermaye” ile 

ilişkilendirilerek anlaşılması gerekmektedir. Bu yapılmadığında, şu tablo ortaya 

çıkmaktadır:  

Bir anonim şirkette 100 adet 100 TL itibarî değeri taşıyan, 400 adet ise 200 TL 
itibarî değeri taşıyan payların olduğunu düşünelim. TTK 208’de “payların %90’ına sahip 
olunmasından” söz edilmektedir. Hükümde geçen pay ifadesinin “temsil ettiği sermaye” 
ile ilişkilendirilmemesi hâlinde, şirketteki toplam 500 adet payın 450 adedine sahip olan 
bir pay sahibinin, hükümde geçen “payların %90’ına sahip olunması” koşulunu yerine 
getirmiş olduğu iddia edilebilir. Bu düşünce şekliyle, itibarî değeri 100 TL olan payların 
tamamına, 200 TL olan payların ise 350 adedine sahip olan bir pay sahibinin, toplamda 
450 adet paya sahip olduğu için çıkarma hakkını kullanabileceği ileri sürülebilirdi. Zira 
500 adet paydan 450’si %90’a tekabül etmektedir. Hâlbuki vermiş olduğumuz bu 
örnekte pay sahibi, toplam sermayenin yalnızca % 88,8’ine [(100x100TL) + (350x200 
TL) = 80.000 TL / toplam sermaye: 90.000 TL] sahiptir. Payların itibarî değerlerinin 
farklı olması bu sonucu yaratmıştır.  

TTK 208’deki ifadenin “esas sermayenin %90’ını temsil eden paylar” olarak 
anlaşılması gerekmektedir. Toplam sermaye 90.000 TL olduğuna göre, bunun %90’ını 
oluşturan 81.000 TL’yi temsil eden paylara sahip olunması şarttır. Gerekli olan sermaye 
oranının ise hangi pay grubundan karşılandığının bir önemi yoktur.  

B. Türk Hukukunda Pay Kategorisini Esas Alan Bir Çıkarmanın Mümkün 

Olmaması  

2004/25/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi, üye devletlerin iç hukuklarında her bir 

pay kategorisinde ayrı olarak kullanılabilen bir çıkarma hakkını öngörebilecekleri 

düzenlenmiştir (md. 15/3/c.2). Bu ihtimalde, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

gerekli olan hâkimiyet eşiğine, hakkın kullanılacağı pay grubunda ulaşılması yeterli 

olmaktadır. Örneğin, şirkette (A) ve (B) grubunu temsil eden paylar söz konusu ise 

çıkarma hakkının yalnızca (A) grubu paylar için kullanılması mümkün olup, hakkın 

kullanılabilmesi için bu pay grubunun temsil ettiği sermayenin ve/veya oy haklarının 

belirlenen eşiğe ulaşması gerekmektedir. Yukarıda, Alman hukukunda WpÜG § 39a 

düzenlemesinde Direktif’de öngörülen sisteme benzer bir sistemin benimsenmiş 

olduğunu, ancak bunun tam olarak pay kategorisini esas alan bir çıkarma düzenlemesi 
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olmadığını ifade etmiştik904. Bu türden, pay kategorisini esas alan bir çıkarma 

düzenlemesine İngiliz hukukunda yer verilmiştir905.  

TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı ise her bir pay grubunda müstakil olarak 

kullanılabilir türden bir çıkarma hakkı değildir. Pay kategorisini esas almaması itibarıyla, 

TTK 208’deki sermaye ve oy oranlarının tüm paylar esas alınarak hesaplanması 

gerekmektedir. Squeeze-out kurumunun hizmet ettiği amaçlar göz önünde 

bulundurulduğunda, pay kategorisi ile ilişkilendirilmemiş olan bu türden bir çıkarma 

hakkının amaca daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. Zira hakkın hizmet ettiği temel 

amaçlardan biri olan “azınlığın mevcudiyetinin sebep olduğu masrafların ve risklerin 

azaltılması” amacı, yalnızca bir pay kategorisinin yarattığı masrafları azaltmaya yönelik 

değildir906.  

C. Paylara ve Oy Haklarına “Sahip Olunması”nın Anlamı 

TTK 208 gereğince çıkarma hakkının kullanılabilmesi için, hâkim pay sahibinin 

doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının en az 

yüzde doksanına sahip olması gerekmektedir. Bu başlık altında, hükümde sözü edilen 

“sahip olma” eyleminin hangi anlama geldiğini inceleyeceğiz. “Sahip olma” eyleminin 

anlamı, iştirakin doğrudan ya da dolaylı olup olmamasına göre farklılaşacağından 

incelememizi iki başlık altında yapacağız.  

a. Doğrudan Hâkimiyet İlişkisinde “Sahiplik” 

Bir ticaret şirketi ya da teşebbüsün bir başka ticaret şirketi üzerinde, başkalarının 

aracılığına ihtiyaç duymadan tesis etmiş olduğu hâkimiyete doğrudan hâkimiyet907; bu 

şekilde paya sahip olmak suretiyle tesis edilmiş olan hâkimiyet ilişkisine ise doğrudan 

iştirak denilmektedir. “Sahiplik” konusunda iki hususun açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. Bunlardan ilki, “sahip olma”nın ne anlama geldiğidir. İkincisi ise yalnızca 

oy hakları bakımından gündeme gelen bir mesele olup, sahip olunması gereken oy 

haklarının yine sahip olunması gereken paylardan mı doğması gerektiği yoksa paylara 

sahip olunmadan çeşitli yollarla elde edilen (sahip olunan?) oy haklarının da TTK 208 

bağlamında yeterli olup olmayacağı üzerinedir.  

                                                
904  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, b, metin içi başlık “b”. 
905  Bkz. Companies Act 2006, Section 979/3. 
906  Bu yönde bkz. Fuchs, s. 66. 
907  Türk hukuku literatüründe bkz. Okutan Nilsson, s. 143; Alman hukuku literatüründe bkz. 

Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 26; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 17 Rn. 6. 
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Hükümde geçen sahip olmak ifadesinin anlamı ile başlayalım. Sahip olmak, 

kelime anlamı itibarıyla “herhangi bir şeyin mülkiyetini elinde bulundurmak”, “malik 

olmak” anlamlarına geldiği gibi; “bir şeyi hükmü altına almak, gerektiği gibi kullanmak, 

tasarruf etmek”, “elinde bulundurmak” anlamlarına da gelmektedir908. Hukukî açıdan 

değerlendirildiğinde ise sahip olmak eyleminin, sözcük anlamında olduğu gibi birden 

fazla kavramı kucaklayacak şekilde farklı anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Sahip 

olmak eylemi, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun pek çok hükmünde 

mülkiyet kavramını ifade etmek üzere kullanılmaktadır909. 
Burada mülkiyet kavramının kapsamına ilişkin bir hususu açıklığa kavuşturmak 

gerekiyor. Mülkiyet kavramı, özel hukuk ve kamu hukukunda, hatta özel hukukun farklı 
alanlarında farklı anlamları haizdir. Farklılığın ortaya çıktığı bir husus da mülkiyet 
hakkının maddî kapsamına ilişkindir. Anayasal mülkiyet hakkının maddî kapsamına her 
türlü ekonomik değer girmektedir910. Bu anlamda anayasal mülkiyet hakkı, eşya 
hukukundaki mülkiyet kavramıyla örtüşmemektedir. Eşya hukuku anlamında haklar, 
kural olarak mülkiyet hakkına konu olamazlar911. Ancak bu kuralın eşya hukukunda da 
bazı istisnaları bulunmaktadır. Örneğin TMK 704 gereğince, tapu kütüğünde ayrı 
sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar da taşınmaz mülkiyetinin konusunu 
oluşturmaktadır. Sözü edilen haklar bu anlamda eşya niteliğindedir912. Ancak bu 
istisnalar bir yana bırakılacak olursa, eşya hukukundaki ana kural, “hakların mülkiyete 
konu olamayacağı”dır. Anayasal mülkiyet hakkı ise sadece eşya hukuku anlamında 
“eşya”ları değil aynı zamanda “haklar”ı da koruma şemşiyesi altına almaktadır. 

Kavramsal farklılık, özel hukukun farklı disiplinleri içinde de devam etmektedir. 
Örneğin, “sınaî mülkiyet” ya da “fikir ve sanat eserleri üzerinde mülkiyet” deyimlerinde 
geçen “mülkiyet”in eşya hukuku anlamında teknik olarak mülkiyet kavramını 
karşılamadığı, bunların teknik anlamda mülkiyet gibi herkese karşı ileri sürülebilen 
mutlak haklardan oldukları kabul edilmektedir913. Benzer bir durum, eşya niteliği 
bulunmayan anonim şirket (çıplak) payı ve bu kapsamda bir hak ve borçlar bütünü olan 
pay sahipliği ilişkisi için de söz konusudur. Anonim şirketler hukukunda birden fazla 
anlamda kullanılan “pay”; “pay (hisse) senedi” ya da “pay sahipliği hakkı”nı ifade etmek 
üzere de kullanılmaktadır. “Pay senedi” anlamında kullanıldığında “pay”ın eşya niteliği 
bulunmaktadır. Ancak pay sahipliği (ortaklık) ilişkisi anlamına gelen “pay”ın eşya 
niteliği bulunmamaktadır; bu yüzden “pay sahipliği hakkının” eşya hukuku anlamında 
mülkiyete konu olması mümkün olmamaktadır. Tüm bu açıklamalara rağmen belirtelim 

                                                
908  Bkz. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (sozluk.gov.tr); Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 
909  Ör. bkz. TMK 257/2, 640/2, 688/3, 715, 767, 776; TTK 140/3, 151/1/c, 186/2/d, 189/1/c, 

195/1/a/(1), 196/2, 197, 198/1, 208. 
910  Anayasal mülkiyet hakkı ve bunun maddî kapsamı hususunda bkz. Gemalmaz, s. 124 vd. Özellikle 

şirket payı bakımından bkz. age, s. 245. 
911  Bu hususlarda bkz. Akipek, s. 15-18; Tekinay, Eşya Hukuku, s. 325; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 396 vd. 

Hakların, eşyaların aksine, üzerinde “aitlik hakkı” kurulmasına yol açacak bir işleme gereksinimi 
yoktur; hak her zaman sahibine ait olarak ortaya çıkmaktadır. Eşya üzerinde bir mülkiyet hakkı 
kurulması için ise “aitliği” (Zuordnung) sağlayacak bir işleme ihtiyaç vardır. Bu yönde bkz. 
Wieling/Finkenauer, s. 9, N. 12. 

912  Akipek, s. 15-18; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 396 vd. 
913  Gürsoy/Eren/Cansel, s. 397. 
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ki bir pay senedinde cisimleştirilmiş olmasa da pay sahipliği ilişkisi anlamına gelen 
(çıplak) “pay”ın da bir hukukî şey, nesne (Rechtsgegenstand) olduğu söylenebilir914. Bu 
hukukî şey üzerinde mülkiyetin tesis edilebileceği özel olarak ticaret hukuku kurallarıyla 
düzenlenmiştir. Gerçekten de TTK’nın çeşitli hükümleri incelendiğinde “pay üzerinde 
mülkiyet”ten söz edildiği görülmektedir (Bkz. TTK 432/1, 477/1, 494/1, 599). Sözü 
edilen hükümlerde “pay”, hem bir eşya olan “pay senedi”ni hem de bir hak olan “pay 
sahipliği”ni kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Şu hâlde, şirketler hukuku 
düzenlemelerinde (çıplak) “pay” üzerinde mülkiyet hakkı kurulması mümkün 
kılınmıştır915. Bazı kaynaklarda sözü edilen sahiplik hakkının, eşya hukuku anlamında 
“mülkiyet benzeri mutlak bir hak” olduğu ifade edilmektedir916. Ancak kavram 
kargaşasına vücut vermemek adına, pay üzerinde elde edilen sahiplik hakkının eşya 
hukuku anlamında mülkiyet hakkından farklı olmadığını belirtmek gerekir. “Mülkiyet - 
mülkiyet benzeri” gibi sunî bir ayrıma gitmek, tıpkı pek çok eşya hukuku kitabında yer 
bulan “aynî hak-aynî hak benzeri” ayrımı gibi belirsizlik yaratan ve pratik olarak ne gibi 
farklılıkları olduğu açık olmayan bir ayrımı daha hukuk dünyasına kazandırmak 
anlamına gelecektir. Bu yüzden kanaatimizce (çıplak) pay üzerindeki mülkiyetin, eşya 
hukuku anlamında “hak üzerinde mülkiyet”in özel bir türü olduğunu kabul etmek daha 
isabetli bir çözüm olarak görünmektedir.       

Sahip olmak eyleminin mevzuatta yalnızca bir eşya ya da -istisnaî nitelikte de olsa 

TMK 704’de olduğu gibi- eşya niteliğini haiz bir hak üzerinde mülkiyet hakkını ifade 

etmek üzere kullanılmadığını da belirtmek gerekir. Mülkiyet hakkına konu olamayacak 

diğer haklar açısından ele alındığında sahip olmak eylemi aynı zamanda “bir hakkı elinde 

bulundurmak, onu kullanmaya muktedir olmak” anlamına da gelmektedir917. Nihayet 

TMK ve TTK’nın zilyetliğe hüküm ve sonuç bağlayan çeşitli hükümleri incelendiğinde, 

bu hükümlerde zilyetliği ifade etmek üzere ya açık bir şekilde “zilyet olma” durumundan 

                                                
914  Ortaklık ilişkisini hukukî bir nesne, şey olarak ele alan bir Alman İmparatorluk Mahkemesi 

kararından söz eden Lutter, Mitgliedschaft, s. 98, dn. 63. 
915  Eşya hukuku anlamında “pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmak mümkün müdür?” sorusunu, 

“hak üzerinde hak” (Recht am Recht) teorisi çerçevesinde de cevaplandırmak mümkün 
görünmemektedir. Belirtelim ki bu teori, aynî haklar bakımından ele alındığında, yalnızca intifa ve 
rehin gibi sınırlı aynî hakların durumunu açıklamaktadır. Bir alacak hakkı üzerinde yahut pay 
sahipliği ilişkisini ifade etmek üzere kullanılan “pay” (pay sahipliği hakkı) üzerinde kurulan rehin 
ya da intifa hakkı bu teorinin konusunu oluşturmaktadır. Eşya hukukunda haklar üzerinde mülkiyet 
hakkının söz konusu olamayacağını yukarıda ifade etmiştik. Dolayısıyla “hak üzerinde hak” teorisi 
denildiğinde bir hak üzerinde kurulacak mülkiyet hakkından değil, sınırlı aynî haklardan söz edilmiş 
olmaktadır. Bu teori hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Wilhelm, Sachenrecht, s. 78, N. 121 vd.; 
Wieling/Finkenauer, s. 9, N. 12; Hauck, s. 38 vd. Türk hukukunda bir kaynak için bkz. Kendigelen, 
İntifa Hakkı, s. 13 vd. 

916  Alman Federal Mahkemesi, 1968 tarihli bir kararında (BGH, 25.04.1968 - II ZR 149/67), limited 
şirket payı üzerindeki sahipliğin “mülkiyet benzeri mutlak bir hak” olduğu (Eigentum 
vergleichbares absolutes Recht) tespitinde bulunmaktadır. Bu hususta bkz. Habersack, 
Mitgliedschaft, s. 58. Ayrıca “sınaî mülkiyet” kavmında geçen “mülkiyet” ifadesi için aynı yönde 
bir tespit bkz. Gürsoy/Eren/Cansel, s. 397. 

917  Ör. bkz. TMK 716: “…mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan 
kimse…”; TMK 740: “…bu dallarda yetişen meyvaları toplama hakkına sahip olur…”; TTK 258: 
“…sahip olduğu itiraz veya fesih hakkını kullanır…”. 
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söz edildiği ya da kimi zaman bu anlama gelecek şekilde “elinde bulundurma” ifadesine918 

yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla sahip olmak eylemi, bu kanunlarda zilyetliği 

ifade etmek üzere kullanılmamıştır.  

Şu hâlde, TMK ve TTK’daki çeşitli kullanımları dikkate alındığında, sahip olmak 

eyleminin genel olarak ya bir eşya/hak/hukukî şey (nesne) üzerinde söz konusu olan 

mülkiyet hakkını ifade etmek üzere ya da mülkiyet hakkına konu olmayan diğer haklar 

üzerinde elde edilen “hakkı kullanmaya muktedir olma, hakkı elinde bulundurma” 

durumunu ifade etmek üzere kullanıldığı söylenebilir.  

TTK’nın şirketler topluluğu kısmı altında düzenlenen pek çok hükmünde de sahip 

olmak eyleminden söz edilmektedir. Hâkimiyetin ne şekilde tesis edileceği 

düzenlenirken, TTK 195/1/a/1’de oy haklarının çoğunluğuna sahip olmaktan, TTK 

195/2’de ise payların çoğunluğuna sahip olmaktan söz edilmektedir. Karşılıklı iştirake 

ilişkin TTK 197’de “birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye 

şirketleri”nin karşılıklı iştirak durumunda olacağı düzenlenmektedir. TTK 198, bir 

sermaye şirketinde hükümde belirtilen oranlarda paylara sahip olan teşebbüslere bildirim 

yükümlülüğü getirmektedir. TTK 203, tam hâkimiyetin tanımını, “bir ticaret şirketinin 

bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 

yüzüne sahip olması” şeklinde vermektedir. Nihayet çıkarma hakkının düzenlendiği TTK 

208’de doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının 

en az yüzde doksanına sahip olunmasından söz edilmektedir.  

Öncelikle belirtelim ki sözü edilen hükümlerin bir kısmında paylara, bir kısmında 

oy haklarına, bir kısmında ise her ikisine de sahip olunmasından söz edilmektedir. Burada 

akla ilk olarak sahip olmak eyleminin, özellikle oy hakkı özelinde düşünüldüğünde, 

mülkiyet kavramı dışında “bir hakkı kullanmaya muktedir olma, hakkı elinde 

bulundurma” anlamlarını da kucaklayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı sorusu 

gelmektedir. Acaba pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olunmadan, onun vermiş olduğu 

oy hakkı üzerinde tasarrufta bulunulabilmesi, topluluk hükümlerinin uygulanmasında 

sahip olma şartını karşılamış olmakta mıdır? Örneğin, pay üzerinde intifa hakkı tesis 

edilmek suretiyle oy hakkının intifa hakkı sahibine bırakılması, intifa hakkı sahibinin bu 

oylara sahip olduğu anlamına gelmekte midir? Benzer şekilde, bir oy sözleşmesi 

aracılığıyla elde bulundurulan oy hakları, TTK 195/1/a/1 anlamında oy haklarına sahip 

olunduğunu göstermekte midir? 

                                                
918  Ör. bkz. TMK 637, 683, 989; TTK 119, 686, 1005. 
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Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sahip olma eylemi, yalnızca bir eşya ya da 

istisnaî nitelikte de olsa (eşya niteliğini haiz) bir hak üzerindeki mülkiyet hakkını ifade 

etmemekte; kimi zaman mülkiyet hakkına konu olmayan bir hakkı kullanmaya muktedir 

olma anlamına da gelmektedir. Bu ikinci anlamı ile kullanıldığında, pay üzerinde 

mülkiyet hakkına sahip olunmadan da “oy hakkı”na sahip olunmasının mümkün 

olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Ancak kanaatimizce sahip olmak eylemi, şirketler 

topluluğu hukukunda kural olarak mülkiyet kavramını ifade etmek üzere 

kullanılmaktadır. Buna ilişkin gerekçelerimizi ve bazı hususlardaki tartışmalı noktaları 

ortaya koyalım: 

 a) İlk olarak TTK 195’in “hâkimiyet” kavramına olan yaklaşımından kısaca söz 

edelim. Bu yaklaşım, “sahip olmak” eyleminin anlamını belirlemek açısından bizce 

önemlidir. TTK 195, hem hâkimiyetin türlerini hem de hâkimiyet araçlarını düzenleyen 

temel normdur. Hükümde düzenlenen hâkimiyet araçlarının farklı ayrımlara tâbi 

tutulması mümkün olmakla birlikte, kanaatimizce konumuz açısından önem arz 

edebilecek bir ayrım, hâkimiyetin “mülkiyet” kaynaklı olup olmadığı üzerinedir. Bu 

ayrım şu şekildedir: 

- Hâkimiyet araçlarının bir kısmı “mülkiyet” kaynaklıdır. Mülkiyet kaynaklı 

hâkimiyetin en tipik hâli, bir şirkete belirli bir oranda iştirak edilmesi yoluyla ortaya çıkan 

hâkimiyet şeklidir919. Bir şirkete iştirak etmek, o şirketin paylarının mülkiyetine sahip 

olmayı, diğer bir deyişle o şirkette pay sahibi olmayı gerektirmektedir920. Pay üzerinde 

sahip olunan başka bir hak (ör. rehin, intifa yahut borçlar hukuku temelli sözleşmesel bir 

hak), şirkete iştirak neticesini yaratmamaktadır. TTK 195’in ikinci fıkrasında düzenlenen 

bir şirketin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda 

paylarına sahip olmak hâli ile ilk fıkrasının (a)-1 bendinde düzenlenen oy haklarının 

çoğunluğuna sahip olmak hâli, “mülkiyet” kaynaklı hâkimiyet araçlarındandır.  

Mülkiyet kaynaklı hâkimiyet araçları, “çoğunluk iştiraki” ile sınırlı değildir. Bir 

şirkette elde edilen iştirak oranı o şirkette hâkimiyet tesis etmeye elverişli olmasa bile, 

şirket sözleşmesiyle ortaklara tanınmış olan bazı özel haklar sayesinde hâkimiyet 

kurulması mümkündür. Örneğin TTK 195/1/a/2’de düzenlenen “şirket sözleşmesi 

                                                
919  AktG § 16’da düzenlenen çoğunluk iştirakinin (Mehrheitsbeteiligung), mülkiyet temelli/kaynaklı 

bir hâkimiyetin (eigentumsinduzierten Kontrolle) tipik bir hâli olduğu yönünde bkz. Windbichler, 
Großkommentar AktG, § 17 Rn. 13. 

920  AktG § 16’da kullanılan “gehören” (ait olmak) ifadesinin de pay üzerindeki “mülkiyet hakkı”nı 
ifade ettiği hususunda bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 21; Koch, Hüffer/Koch 
AktG, § 16 Rn. 6; Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 24; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG 
§ 16 Rn. 5. 
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uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin 

seçimini sağlayabilmek hakkını haiz” olmak hâli, bu anlamda mülkiyet temelli ancak 

çoğunluk iştiraki gerektirmeyen bir hâkimiyet aracıdır. TTK 360’da düzenlenen “grup 

imtiyazı” bu türden bir hâkimiyet aracı olarak şirket sözleşmesinde yer bulabilir. Anılan 

bu son hüküm gereğince, anonim şirket esas sözleşmesi ile “belirli pay gruplarına, özellik 

ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa” yönetim kurulunda 

temsil edilme hakkı tanınabilir. Belirli pay grupları ya da pay sahiplerine tanınmış olan 

bu türden bir imtiyaz, imtiyazın düzenlenme biçimine göre, sözü edilen paylara/pay 

sahiplerine şirketin yönetim kurulunda karar alabilecek çoğunluğu seçtirme hakkını 

sağlayabilir. Böyle bir durumda da yine “pay mülkiyeti”nden kaynaklı, ancak odağında 

“payların/oy haklarının çoğunluğuna sahip olma (çoğunluk iştiraki)” sebebinin 

bulunmadığı bir hâkimiyet aracı söz konusu olmaktadır. Şirket sözleşmesi ile tanınmış 

olan imtiyazın yine paya sahip olan bir kişiye tanınması gerektiğinden bu tür hâkimiyet 

aracının da mülkiyet kaynaklı olarak nitelendirilmesi mümkündür.  

- Hâkimiyet araçlarının diğer bir kısmı ise “mülkiyet” kaynaklı değildir. Bu tür 

hâkimiyet araçlarında (bağlı) şirket üzerindeki belirleyici etki, o şirkete iştirak etmek ya 

da paya sahip olmak sebebiyle elde edilen diğer haklardan değil, başka sebeplerden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin, TTK 195/1/b’de düzenlenen “bir ticaret şirketi[nin], diğer 

bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında 

tut[ması]” hâli, bir ticaret şirketine belirli bir oranda iştirak edilmesini gerektirmeden o 

şirket üzerinde hâkimiyetin tesis edilebildiği bir hâl olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hükümde kastedilen sözleşmeler, hâkimiyet sözleşmesi ve bunun türevleri olup, bu 

sözleşmeler ile ya bir şirketin yönetimi başka bir şirkete bırakılmakta ya bu şirketin kârı 

diğer bir şirkete aktarılmakta ya da bu şirketin işletmelerinin kullanımı başka bir şirkete 

devredilmektedir921. Hükümde sözü edilen “başka yolla hâkimiyet” ise bir şirketin 

yönetimi üzerinde belirleyici etkiye sahip olmanın çeşitli hâkimiyet araçları kullanılarak 

mümkün olabileceği göstermekte; bu anlamda hâkimiyet araçlarının sınırlı sayıda 

olmadığına işaret etmektedir922.  

Nihayet bu ayrıma ilişkin olarak şunu da ekleyelim: Mülkiyet kaynaklı bir 

hâkimiyet aracının bir diğer hâkimiyet aracıyla birlikte kullanılması ve bu şekilde 

                                                
921  Hâkimiyet sözleşmesi ve Alman hukukunda sözleşmesel konzern ilişkisi oluşturan diğer 

sözleşmeler hakkında Türkçe bir kaynak için bkz. Yanlı, s. 164 vd.; Boyacıoğlu, s. 292 vd.; Okutan 
Nilsson, s. 134-138; 36-39; Can, s. 21 vd. 

922  “Başka yolla hâkimiyet” hakkında bilgi için bkz. Okutan Nilsson, s. 138-142. 
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hâkimiyetin baştan tesis edilmesi ya da var olan hâkim durumun kuvvetlendirilmesi 

mümkündür. 

b) “Oy hakkına sahip olmak” ile neyin kastedildiği sorusunun, kanaatimizce -

kural olarak- yine oy hakkının kaynağını oluşturan pay ile ilişkilendirilerek 

cevaplandırılması gerekmektedir. Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy 

hakkının yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin TTK 196/2, “ticaret şirketinin o sermaye 

şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının” 

hesaplamada ölçü alınacağını düzenlemektedir. Yukarıda, paylara sahip olmak ile 

kastedilenin, payların mülkiyetini elinde bulundurmak olduğunu ifade etmiştik. TTK 

196/2’deki kural ile birlikte değerlendirildiğinde, topluluk hukukuna ilişkin çeşitli 

hükümlerde sözü edilen “oy hakkına sahip olmak” ifadesinin de bu doğrultuda “oy 

hakkına, onun kaynağını oluşturan payın mülkiyetiyle birlikte sahip olmak” şeklinde 

yorumlanması gerekir. Diğer bir deyişle, “oy hakkına sahip olmak” ifadesinde geçen 

“sahiplik” yine pay üzerindeki mülkiyet hakkıyla birlikte anlamlandırılmalıdır. Bu 

tespitimizin önemli bir sonucu, payın mülkiyetine sahip olunmadan elde edilen oy 

haklarının, sahiplik kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Örneğin, bir oy sözleşmesi 

ile elde edilmiş olan oy hakları, TTK 195/1/a/1 kapsamında “sahip olunan” oy hakları 

olarak değerlendirilemez. Bunlar ancak TTK 195/1/a/3 gereğince hâkimiyetin tespitinde 

dikkate alınabilir. Dikkat edilecek olursa, hükmün ilk fıkrasının (a)-1 bendinde bir ticaret 

şirketinin başka bir ticaret şirketinin oy haklarına sahip olmasından, (a)-3 bendinde ise 

başka bir ticaret şirketinde “kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek 

başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu 

oluştur[ması]”ndan söz edilmektedir. Anılan bu son bentte zikredilen “kendi oy hakları” 

esasında ilk bentte sözü edilen sahip olunan paylardan doğan oy haklarıdır. Eğer şirket 

bu oy haklarının yanı sıra, kendisinin sahip olmadığı paylardan doğan diğer oy haklarını 

da bir sözleşmeyle elde etmişse (burada artık sahip olmaktan söz edilemeyecektir!), bu 

oy hakları da hâkimiyetin tespitinde dikkate alınır. 

Paylar üzerinde sınırlı bir aynî hakkın tesis edilip de oy hakkının sınırlı aynî hak 

sahibi tarafından kullanıldığı durumlar için ise konu tartışmaya açıktır. Burada her şeyden 

önce, pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olunmadan yalnızca sınırlı bir aynî hakka 

sahip olunduğu durumlarda paya “sahip olmaktan” söz edilemeyeceği konusunda bir 

tartışmanın bulunmadığını ifade edelim923. Paya sahip olmak, mülkiyet hakkını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla “pay” oranının hesaplamasına ilişkin tartışmalı bir durum 

                                                
923  Bu yönde bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 28. 
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yoktur. Tartışma, oy hakkı “sahipliği” ve bu bağlamda oy hakkının hesaplanmasına 

ilişkindir. Bilindiği üzere pay üzerinde tesis edilen bazı sınırlı aynî haklar bakımından oy 

hakkını kullanma yetkisi aynî hak sahibine ait olmaktadır. İntifa hakkı sahibinin durumu 

bu şekildedir. TTK 432 gereğince, aksi kararlaştırılmadığı sürece oy hakkı, intifa hakkı 

sahibi tarafından kullanılır. Bu şekilde kullanımı sınırlı aynî hak sahibine bırakılmış olan 

oy haklarının, “sahip”lik kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise 

belirsizdir.  

Yukarıda savunmuş olduğumuz bakış açısıyla, söz konusu oy hakları “sahip 

olunan paylardan doğan oy hakkı” olarak nitelendirilemeyeceği için, intifa hakkı sahibini 

de TTK 195/1/a/1 kapsamında “oy haklarına sahip olan” konumunda ele almak mümkün 

olmamalıdır. Burada yanlış bir anlaşılmayı önlemek adına şunu da ekleyelim: Elbette pay 

üzerinde intifa hakkı sahibi olan bir kişinin de TTK 195 anlamında hâkim konumda 

bulunması ihtimali gündeme gelebilir. Ancak sözü edilen bakış açısıyla 

değerlendirildiğinde bu ihtimal, hükmün (a)-1 bendinden kaynaklanamaz. Zira TTK 

196/2 hükmü ile birlikte ele alındığında, (a)-1 bendinin uygulama alanı bulabilmesi için 

oy hakkına pay aracılığıyla sahip olunması gerekmektedir. Böyle kabul edildiğinde, 

intifa hakkı sahibinin hâkimiyeti haiz olması, yalnızca TTK 195/1/b hükmünden 

kaynaklanabilir. Bu hüküm, bir ticaret şirketinin, diğer bir ticaret şirketini, “bir sözleşme 

gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tut[masını]” düzenlemektedir. Şu hâlde 

bu bakış açısıyla ele alındığında, intifa hakkı sahibinin “oy hakkına sahip olmak” 

sebebiyle olmasa da “oy hakkını bir sözleşme (intifa hakkının tesisine ilişkin sözleşme) 

gereğince elinde bulundurmak” sebebiyle hâkim konumda olması mümkün olabilir. 

Ancak meseleye başka bir bakış açısıyla daha yaklaşılabileceğini belirtelim. 

Alman öğretisindeki bazı eserlerde tesadüf ettiğimiz bu ikinci bakış açısı, oy hakkının 

intifa hakkı sahibince kullanılacağı görüşünün benimsenmesi hâlinde, artık söz konusu 

oy haklarının AktG § 16 kapsamında intifa hakkı sahibine “ait olduğunu” kabul 

etmektedir. Diğer bir deyişle bu bakış açısında intifa hakkı bakımından oy hakkı 

sahipliği, paya sahip olmayı gerektirmemektedir.   

Bu yaklaşımı daha iyi anlayabilmek için, öncelikle pay üzerinde intifa hakkı 

bulunması hâlinde oy hakkını kimin kullanacağına ilişkin olarak Alman öğretisinde ileri 

sürülen görüşlere kısaca değinmek istiyoruz. Pay üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde 

oy hakkını kimin kullanacağına ilişkin açık bir düzenlemeye -Türk hukukunda olduğunun 

aksine- Alman hukukunda yer verilmemiştir. Alman öğretisinde hâkim görüş, oy 
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hakkının pay sahibinde olduğu yönündedir924. Bu görüş çerçevesinde pay sahibinin, oy 

hakkını, intifa hakkı sahibinin menfaatlerini gözetecek şekilde kullanması gerektiği 

savunulmaktadır. Ancak diğer bir görüşe göre, oy hakkını kimin kullanacağı, alınacak 

kararın konusuna göre değişir. Konuya göre bir bölüşüm yapıldığında olağan yönetimi 

aşan konularda pay sahibinin, olağan yönetime ilişkin konularda ise intifa hakkı sahibinin 

oy hakkını kullanacağı ifade edilmektedir925. Nihayet oy hakkının birlikte kullanılması 

gerektiğini926 ya da intifa hakkı sahibine ait olduğunu927 savunan görüşler de 

bulunmaktadır.  

İşte, oy hakkını kullanma yetkisinin -tekil ya da pay sahibiyle birlikte- intifa hakkı 

sahibinde olduğu görüşünün benimsenmesi hâlinde, AktG § 16/3 gereğince yapılacak 

olan oy hakkı hesaplamasında da oy hakkının intifa hakkı sahibine “ait olduğu”nun 

kabulü gerekeceği ifade edilmektedir928. Üstelik bu görüş, AktG § 16/3’de geçen 

“…Stimmrechte, die es aus den ihm gehörenden Anteilen ausüben kann…” (sahip olduğu 

paylardan doğan kullanılabilen oy hakları) ifadesine rağmen savunulmaktadır. 

Gerçekten de hükümde geçen bu ifade karşısında, payın mülkiyetine sahip olmayan intifa 

hakkı sahibinin, oy hakkına da sahip olamayacağı şeklinde bir görüşün savunulması 

beklenirdi. Ancak sözünü ettiğimiz yaklaşımı benimsemiş olan yazarlar, oy hakkı 

bakımından “sahipliği”, paya sahip olmak ile ilişkilendirmek suretiyle 

anlamlandırmamaktadırlar. Bu görüşün intifa hakkının aynî hak olması özelliğinden ileri 

geldiği söylenebilir. Bu anlamda, bir borçlar hukuku sözleşmesi ile elde bulundurulan oy 

hakları ile aynî hakka dayalı olarak elde bulundurulan (bu görüş uyarınca “sahip olunan”) 

oy hakları arasında ayrım yapılmış olmaktadır.  

Bu görüşün -şahsî fikrimiz, aşağıda belirteceğimiz üzere farklı olsa da- Türk 

hukukuna aktarılması mümkün olabilir. Zira Türk hukukunda zaten TTK 432 gereğince 

oy hakkını kural olarak intifa hakkı sahibi kullanmaktadır. Her ne kadar intifa hakkı ile 

elde edilmiş olan oy hakkı, TTK 196/2’nin lafzına uygun olarak “sahip olunan” bir 

paydan doğmuyor olsa da söz konusu oy hakkı, bir oy sözleşmesi kapsamında elde edilen 

                                                
924  Alman hukukundaki bu görüşler için genel olarak bkz. Wedemann, s. 800 vd. Görüşleri kapsamlı 

bir şekilde ele alan Türkçe bir kaynak için bkz. Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 211 vd. 
925  Wedemann, s. 802-803; Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 215. 
926  Wedemann, s. 803; Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 215 vd. 
927  Wedemann, s. 804; Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 211 vd. 
928  Bu hususta bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 42; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 16 

Rn. 31; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 16 Rn. 44. Öte yandan, pay üzerinde intifa 
hakkının tesis edilmiş olması durumunda, Alman hukukundaki hâkim görüş uyarınca oy hakkının 
pay sahibinde kalacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu görüşün benimsenmesi hâlinde, zaten 
intifa hakkı sahibi için AktG § 16/3’e göre hesaplanması gereken bir “oy hakkı” miktarından söz 
edilemeyecektir. 
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oylarda olduğu gibi borçlar hukuku karakterli bir sözleşmeye değil, pay üzerindeki aynî 

bir hakka dayanmaktadır. Oy sözleşmesi ile elde edilmiş bir oy hakkı ile intifa hakkı ile 

elde edilmiş olan oy hakkı arasında bir ayrım yapılması şu açıdan anlamlıdır: Oy 

sözleşmeleri kapsamında elde edilmiş olan oy hakları bakımından, oy hakkının 

sözleşmeye aykırı olarak kullanılabileceği riski her zaman bulunmaktadır. Sözleşmeye 

aykırı olarak kullanılan oy hakları ise korporatif düzlemde geçerliliğini korur. Bu 

bakımdan söz konusu oy haklarının hesaplamada dikkate alınmaması gerektiği kabul 

edilmektedir929. İntifa hakkı kapsamında elde edilmiş oy hakları bakımından ise böyle bir 

tehlike mevcut değildir. İntifa hakkı devam ettiği sürece, Türk hukukunda oy hakkının 

sahibi -kural olarak- intifa hakkı sahibidir.      
Burada “sahip olmak” ifadesi ile ilgili olarak, pay alım teklifi hukukunda yapılan 

bazı tartışmalara da değinelim. Şirketler topluluğu hukuku hükümlerinde geçen “sahip 
olmak” ifadesinin anlamının ortaya çıkartılmasında, pay alım teklifi hukuku alanında 
yapılan tartışmaların da göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.   

(Mülga) Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında 
Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar 
Tebliği’nin 17. maddesi gereğince çağrıda bulunma yükümlülüğü doğuran hâllerden 
birisi de şirketin “sermayesinin ve oy haklarının %25’ine veya daha fazlasına…sahip 
ol[mak]” idi. Bu dönemde kaleme alınan bazı eserlerde “sahip olmak” ifadesinin dar 
yorumlanarak, pay üzerinde “mülkiyet hakkı” sahipliği olarak anlaşılması gerektiği ileri 
sürülmüştür930. Bu doğrultuda, pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmayan şahsî hak 

                                                
929  Bkz. aşağıda dn. 939’da zikredilen eserler. 
930  Bu yönde bkz. Kolcuoğlu, s. 72-73; Paslı, s. 442. Ancak belirtmek gerekir ki Kolcuoğlu, eserinin 

bir yerinde “…‘sahip olmak’ ifadesi oya ilişkin şahsi hakları da içine alacak şekilde 
yorumlanmamalı, aksine dar yorumlanarak mülkiyet hakkının, diğer bir ifadeyle herkese karşı ileri 
sürülebilen mutlak bir hakkın varlığı aranmalıdır...” diyerek “sahip olma” ifadesinin kapsamına 
yalnızca mülkiyet hakkını dâhil etmektedir (bkz. age, s. 73). Yine bu ifadeye paralel olarak yazar, 
“…‘oy hakkına sahip olunması’ şeklindeki düzenleme oy hakkının bağlı olduğu pay üzerinde 
mülkiyet hakkına sahip olmak şeklinde anlaşılmalıdır…” şeklinde bir ifadeye yer vermektedir (bkz. 
age, s. 74). Bu ifadelerden anlaşılan, yazarın oy hakkı üzerinde şahsi hakka ya da sınırlı aynî hakka 
sahip olan kişileri “oy hakkının sahibi” olarak görmediğidir. Yazar, eserinin bir başka yerinde ise 
intifa hakkı sahibini, oy hakkının “sahibi” olarak nitelendirmektedir (bkz. age, s. 75-76). Ancak 
burada yazarın “sahip(lik)” ifadesini, oy hakkının bağlı olduğu pay üzerinde sahip olunan mülkiyet 
hakkını karşılayacak şekilde kullanmadığı; yalnızca “bir hakkı kullanmaya muktedir olma” 
anlamında kullandığı söylenebilir. Zira yazarın, eserinin bir önceki sayfasında savunduğu ana fikir, 
“oy hakkına sahip olma” durumunun, oy hakkının bağlı olduğu “pay”a da sahip olmayı, diğer bir 
deyişle pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmayı gerektirdiğidir. İntifa hakkı sahibi, pay üzerinde 
mülkiyet hakkına sahip olmadığına göre, bu kapsamda oy hakkına da “sahip” olduğu -teknik 
anlamda- söylenemeyecektir. 

 Nihayet yazarın daha sonraki açıklamalarından, “sahip olma” ifadesini yalnızca payın mülkiyetine 
sahip olmak ile ilişkilendirerek anlamlandırdığı görülmektedir. Gerçekten de Kolcuoğlu, eserinin 
77. sayfasında Taslak Tebliğ’de “…ortaklığın sermaye veya oy haklarının %25’ine veya daha 
fazlasına…sahip olanlar”ın pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne tâbi tutulduğunu 
belirttikten sonra, bu düzenlemenin, paya sahip olmasa bile oy hakkına sahip olan intifa hakkı 
sahipleri bakımından pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün bulunduğu şeklinde anlaşılmaya 
müsait olduğunun altını çizmektedir. Taslak metinde kullanılan “veya” ifadesi bu düşünceyi 
desteklemektedir. Ancak yazar, intifa hakkı sahibi bakımından böyle bir yükümlülüğün doğmaması 
gerektiği görüşünü benimsemektedir. Şu hâlde yazarın, eserinin 75. sayfasında intifa hakkı sahibinin 
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sahipleri ile sınırlı aynî hak sahipleri bakımından pay alım teklifinde bulunma 
yükümlülüğünün doğmayacağı savunulmuştur. Bu görüşün savunulduğu dönemde pay 
alım teklifi yükümlülüğü için aranan “sermaye ve oy haklarının %25’ine sahip olma” 
koşulunda geçen “ve” ifadesi de intifa hakkı ya da diğer bir sınırlı aynî hak sahibinin pay 
alım teklifi yükümlüsü olamayacağına gösterilecek kuvvetli bir gerekçeydi. Zira “oy 
hakkı sahipliği”nde geçen “sahiplik” ifadesi, “mülkiyet” dışında “oy hakkı üzerinde 
tasarrufta bulunmak” şeklinde anlaşılmaya müsait olsa da “sermayeye sahip olma”nın 
“pay” üzerindeki mülkiyet hakkına sahip olmak dışında başka bir anlamı 
bulunmamaktadır. Şu hâlde eski mevzuat döneminde “sahip olmak” ifadesine en azından 
“oy hakları” bakımından yüklenecek olan anlam mülkiyet ile bağlantılı olmasa bile, 
Tebliğ’de kullanılan “ve” bağlacı sebebiyle pay alım teklifi yükümlülüğünün paylara 
malik olmayan kişiler hakkında doğması mümkün görünmemekteydi. 

2009 yılında yeniden düzenlenen (Mülga) Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla 
Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nde ise 6. madde gereğince 
“bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler” pay alım 
teklifinde bulunmakla yükümlü kılınmış; 5. maddede ise yönetim kontrolünün elde 
edildiği bir hâl olarak “ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının %50 ve daha 
fazlasına…sahip olunması…” durumu gösterilmiştir. Dikkat edilecek olursa, sözü edilen 
hükümlerden ilki kontrolün elde edilmesi için gerekli olan aracı, ikincisi ise yönetim 
kontrolünün elde edilmesi için gerekli olan ölçüyü belirlemektedir931. Araç, payların 
iktisap edilmesi, diğer bir deyişle mülkiyetinin elde edilmesidir. Kontrol oranına ilişkin 
ölçü ise bu payların temsil ettiği sermaye veya oy haklarına göre belirlenmiştir. Şu hâlde, 
“oy haklarının %50 ve daha fazlasına sahip olunması” ifadesinde geçen “sahipliğin” 
burada “pay”a sahip olmak ile ilişkilendirilerek anlamlandırılması gerekmektedir. Paya 
sahip olunmadan “elde edilen” oy haklarının kanaatimizce yönetim kontrolünün 
tespitinde dikkate alınmaması icap eder932.  

Nihayet, yürürlükte olan SerPK’nın 26. maddesinin ikinci fıkrasında “ortaklığın oy 
haklarının yüzde ellisinden fazlasına … sahip olunması” yönetim kontrolünün elde 
edilmesinin ölçülerinden biri olarak belirlenmiş; yine aynı maddede pay alım teklifi 
yükümlülüğünün, hem ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy 
haklarını iktisap edenler için (f.1) hem de ortaklığın pay sahipliğinde herhangi bir 
değişiklik olmasa dahi, ortakların kendi aralarında yapacakları özel yazılı anlaşmalarla 
yönetim kontrolünü ele geçirenler için (f.3) doğacağı düzenlenmiştir933. Öğretideki bir 
görüş, 26. maddenin ilk fıkrasının yazım şeklinden hareket ederek, pay alım teklifi 
yükümlülüğü için “pay”a sahip olunmasının gerekli olmadığını; “oy hakkı”nın paydan 

                                                
oy hakkının “sahibi olduğu” ile kastettiği şey, bu kişinin, payların mülkiyetine sahip olmadan oy 
haklarını kullanmaya muktedir olması durumudur. 

931  Bu hususta bkz. Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 287. 
932  Bu Tebliğ döneminde kaleme alınan bazı eserlerde ise eTTK 360/4 hükmü uyarınca oy hakkının 

intifa hakkı sahibine bırakıldığı, bu sebeple intifa hakkı sahibinin şirketteki yönetim kontrolü 
gücünün belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu yönde bkz. Manavgat, 
Yönetim Kontrolü Ölçütleri, s. 1460. Yazarın, intifa hakkı sahibinin pay alım teklifi yükümlüsü olup 
olmayacağı konusundaki görüşü kanaatimizce belirsizdir. Zira yazarın “intifa hakkı sahibinin 
şirketteki yönetim kontrolü gücünün belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği” yönündeki 
tespitini, bu kişi hakkında bir pay alım teklifi yükümlülüğünün doğup doğmadığını belirlemek 
açısından mı yoksa pay alım teklifi yükümlüsü olabilecek “pay sahibi”nin sahip olduğu oy 
haklarının sayısını belirlemek açısından mı ortaya koyduğu belirsizdir. 

933  Bkz. II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği md. 11 ve 12. 
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müstakil olarak elde edilmesiyle de bu yükümlülüğün doğacağını kabul etmektedir934. 
Bu görüş kapsamında, SerPK 26/2’de kullanılan “sahip olma” ifadesi, yalnızca yönetim 
kontrolünün elde edilebilmesi için gerekli olan oy oranını “elinde bulundurmak” 
anlamında kullanılmakta; bunun ötesinde, kontrol araçlarından olan özellikle “pay” 
üzerindeki mülkiyet hakkı sahipliğini ifade etmemektedir. Bu konudaki diğer görüş ise 
gerek Kanun’daki gerekse Tebliğ’deki ifade biçimini eleştirerek, sözü edilen 
hükümlerin, oy hakkının paydan müstakil olarak devredilebilen ve iktisap edilebilen bir 
hak olduğu izlenimini yaratması sebebiyle hatalı bir şekilde kaleme alındıklarını ileri 
sürmektedir935. 

Görüşümüz: Pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerdeki ifade 
zâfiyetleri, Türk hukuk öğretisini meşgul etmekte ve mesele hakkında net bir görüş 
ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır. SerPK 26’da bir yandan kontrol araçlarının 
“iktisap edilmesi”nden, diğer yandan yönetim kontrolünün elde edilmesi için gereken 
ölçülerden biri olarak “oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına … sahip olunması”ndan 
söz edilmektedir. Gerek iktisap etme gerekse sahip olma fiilleri, payın mülkiyetine sahip 
olunması gerektiği yönünde bir izlenim uyandırmaktadır. Diğer yandan, “iktisap” 
ifadesinin, pay üzerindeki mülkiyet hakkından bağımsız olarak, oy hakkı üzerinde 
tasarrufta bulunulabilme hakkının edinilmesi olarak anlaşılması da mümkündür. Bu 
şekilde anlaşıldığında, artık SerPK 26/2’de kullanılan “sahip olma” ifadesinin de 
yalnızca yönetim kontrolünün elde edilebilmesi için gerekli olan oy oranını “elde 
bulundurmak” anlamında kullanıldığı; bunun ötesinde, kontrol araçlarından olan “pay” 
üzerindeki mülkiyet hakkı sahipliğini ifade etmek üzere kullanılmadığı 
söylenebilecektir.  

Kanaatimizce, pay alım teklifi zorunluluğunda esas olan, “(mülkiyetine) sahip 
olunan” paylardan doğan oy hakları olmalıdır. Sahiplik, mülkiyet hakkının varlığını 
gerektirir. Mülkiyetine sahip olunmayan paylardan doğan oy haklarının pay alım teklifi 
yükümlülüğünün doğup doğmadığının hesabında dikkate alınabilmesi için, bu oy 
haklarının belirli bir pay sahibine atfedilmesini öngören özel düzenlemelere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu özel düzenlemelerden birine SerPK 26/3’de yer verilmiştir. Anılan 
hüküm gereğince “ortaklığın pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa bile, ... 
bazı ortakların kendi aralarında yapacakları özel anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele 
geçirmeleri” sonucunda da pay alım teklifi yükümlülüğü doğar. Hüküm, “sahip 
olunmayan” paylardan doğan oy haklarının, yapılacak özel anlaşmalar yoluyla kontrolün 
tespitinde dikkate alınmasına imkân tanımaktadır. Bu yönüyle hüküm, pay alım teklifi 
yükümlülüğünün tespitinde mülkiyet kaynaklı olmayan kontrol araçlarını da göz önünde 
bulundurmaktadır. “Sahip olunmayan” ancak pay sahibinin kullanımına bir oy 
sözleşmesiyle “bırakılan” ya da “belirli bir yönde kullanılacağı taahhüt edilen” oy 

                                                
934  Bu yönde bkz. Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 287. Yazar, kontrol oranının hangi işlemlerle 

aşılacağına ilişkin hükümde “pay” iktisabı ile ilgili bir sınırlandırma yapılmadığını; bu sebeple oy 
sözleşmeleri yoluyla ya da pay üzerinde intifa hakkı tanınması suretiyle de pay alım teklifi 
yükümlülüğünün doğacağını savunmaktadır. Şu hâlde yazara göre, kontrol araçları “pay” ya da “oy 
hakkı” olup, oy hakkının paydan müsatakil olarak iktisap edilmesi mümkündür. 

935  Bu yönde bkz. Erişir Karacan/Karacan, Pay Alım Teklifi, s. 279. Yazarlar bu doğrultuda SerPK 
26/2’deki düzenlemenin “Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olan payları 
tek başına veya birlikte…” şeklinde değiştirilmesini teklif etmektedirler. Ancak bu öneriye rağmen 
yazarlar, olan hukukta, intifa hakkı sahibinin de pay alım teklifi yükümlüsü olabileceğini kabul 
etmekte; bu durumun pay alım teklifi yükümlülüğünün amacına ve menfaatler dengesine uygun 
olmayan sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğunun altını çizmektedirler. Bkz. age, s. 286-287. 
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hakları, bu hüküm gereğince oy hakkı kendisine bırakılmış olan pay sahibine 
atfedilecektir. Benzer şekilde, bir başka ortak lehine kurulan intifa hakkı sayesinde, 
paydan doğan oy hakları, lehine intifa hakkı tanınmış ortağa ait olacaktır (atfedilecektir). 
Burada da “sahip olunmayan” bir paydan doğan oy hakkının bir başka ortağa bırakılması 
durumu söz konusudur. Ancak intifa hakkı sahibi aynı zamanda pay sahibi değilse, 
SerPK 26/3’ün uygulama alanı bulması mümkün görünmemektedir. Zira anılan hüküm 
yalnızca ortakların kendi aralarında yapacakları anlaşmalardan söz etmektedir. Şu hâlde, 
bir ortağın şirket dışında üçüncü bir kişi lehine intifa hakkı tanıması durumunda SerPK 
26/3 uygulama alanı bulmayacaktır.  

Bu ara notu sonlandırmadan, benzer tartışmaların Alman öğretisinde de yapıldığını 
belirtelim. Pay alım teklifleri bakımından yönetim kontrolü kavramını tanımlayan 
WpÜG § 29’da “halten” (elinde bulundurmak/sahip olmak) (2004/25 sayılı Direktif’te 
de yine ing. “hold” - alm. “halten”) ifadesine yer verilmiştir. Hüküm gereğince yönetim 
kontrolü, teklif sahibine ait olan paylardan doğan ya da WpÜG § 30 gereğince teklif 
sahibine atfedilmiş olan hedef şirketteki oy haklarının en az %30’una sahip 
olunması/elde bulundurulmasıdır. WpÜG § 29’da geçen “halten” ifadesinin yalnızca 
mülkiyet hakkını kapsayacak şekilde kullanılmadığı, bunun ötesinde daha geniş bir 
anlamı haiz olduğu hususunda görüşler936 olduğu gibi; bunun tam tersine, bu ifadenin 
pay üzerinde mülkiyet hakkını gerektirdiği, diğer bir deyişle mülkiyet hakkı sahipliğini 
ifade ettiği yönünde görüşler de bulunmaktadır937. Bu ifade zâfiyetine rağmen Alman 
düzenlemesinin Türk hukukundaki düzenlemeye nazaran daha açık olduğu söylenebilir. 
Zira hüküm, pay alım teklifi yükümlülüğü bakımından oy hakkını ikiye ayırmaktadır: 
“Sahip olunan paylardan doğan oy hakları” ve WpÜG § 30 gereğince teklif sahibine 
“atfedilecek oy hakları”. Atfedilecek oy hakları geniş bir listeyle düzenlenmiş 
olduğundan, “sahiplik” ifadesinin dar anlamda “mülkiyet” kavramını karşılayacak bir 
anlamda kullanılması daha isabetli bir çözüm olarak görünmektedir.       

Sonuç: Yapılan tüm bu açıklamalar bizi şu sonuca ulaştırmaktadır: Gerek şirketler 

topluluğu hukukunda gerekse pay alım teklifi hukukunda hâkimiyet/kontrol araçları, 

“mülkiyet kaynaklı” bir sistemle sınırlı tutulmamış olup, üzerinde hâkimiyet kurulacak 

şirkete iştirak edilmesini gerektirmeyen sözleşmesel birtakım araçlar ile de 

hâkimiyet/kontrol ilişkisi tesis edilebilecektir. Mülkiyet kaynaklı hâkimiyet/kontrol 

araçları, hâkimiyetin/kontrolün en tipik şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. “Sahip 

olmak” ifadesi de kanaatimizce mevzuatta teknik ve hukukî anlamda mülkiyet kavramını 

karşılamak üzere kullanılmaktadır. “Paya (doğrudan) sahip olmak” her zaman bir şirkete 

iştirak etmeyi; diğer bir deyişle o şirketin paylarının mülkiyetine sahip olmayı 

                                                
936  Bu yönde bkz. Wackerbarth, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 29 Rn. 42-43. “Halten” ve 

“gehören” ifadelerinin eş anlamlı olmadığı ve WpÜG § 39a’da kullanılan “gehören” ifadesi 
karşısında çıkarma hakkının kullanılabilmesi için pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olunması 
gerektiği hususunda ayrıca bkz. Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39a Rn. 43 ve 46. 
Yazar pek tabii, dolaylı olarak sahip olunan payları da mülkiyet hakkına sahip olunan pay 
kapsamında ele almaktadır. Zira bu paylar üzerinde bağlı şirketin ya da hesaba tutan kişinin mülkiyet 
hakkı söz konusu olmaktadır. Yazarın, “sahip olmak” ifadesi dışında tuttuğu hâl, WpÜG § 30/2’de 
sözü edilen bir anlaşmaya dayalı olarak elde bulundurulan paylardır. 

937  Harbarth, s. 323; Faden, s. 28-29. 
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gerektirmektedir. “Oy hakkına sahip olmak” ise daha farklı yorumlara tâbi tutulabilmekle 

birlikte, kanaatimizce burada kastedilen TTK 196/2 kapsamında “sahip olunan paylardan 

doğan oy hakkı”dır.  

Belirtelim ki TTK 196/2’nin mehazını oluşturan AktG § 16/3’te de aynı ifadeye yer 
verilmiştir: “…Stimmrechte, die es aus den ihm gehörenden Anteilen ausüben kann…” 
(sahip olduğu paylardan doğan kullanılabilen oy hakları). Literatürde oy sözleşmeleri 
ile elde edilen oy haklarının da bu hüküm kapsamında ele alınması ve bu oy haklarının 
da hâkim işletme hesabına yazılması gerektiği yönünde görüşler bulunsa da bu 
görüşlerin azınlıkta olduğu söylenebilir938. Alman hukukunda hâkim görüş, sözleşmesel 
ilişkiler ile elde edilen oy haklarının “sahip olunan paylar”dan doğmadığını, bu yüzden 
hesaplamada dikkate alınmaması gerektiğini kabul etmektedir939. Gerçekten de sahip 
olunmayan paylardan elde edilmiş olan oy haklarının hangi şartlarda kullanılabileceği 
meselesi, ilgili sözleşmenin içeriğinin incelenmesini gerektirmektedir. Bu tür bir 
inceleme, oy hakkı ile ilişkilendirilmiş olan hâkimiyet karinesinin ortaya konulmasını 
güçleştirebilecektir940.   

TTK 208 özelinde bir değerlendirmede bulunacak olursak; hâkim pay sahibinin 

hükümde aranan sermaye ve oy çoğunluğunu temsil eden paylara doğrudan sahip olması 

demek, onun bu paylara malik olması anlamına gelmektedir. Bir sermaye şirketinin 

paylarına “doğrudan sahip olma” ile kastedilen, hukukî anlamda mülkiyettir. Bu anlamda, 

payların mülkiyetinin geçirilmesine yönelik sözleşmesel bir talep hakkı941 ya da paylar 

üzerinde sınırlı bir aynî hakka sahip olunması, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

yeterli değildir. 

b. Dolaylı Hâkimiyet İlişkisinde “Sahiplik” 

TTK 208, bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının en az yüzde 

doksanına dolaylı olarak sahip olunması hâlinde de uygulama alanı bulmaktadır. 

Hükmün dolaylı hâkimiyete de sonuç bağlanmış olması karşısında, sahip olmak 

eyleminin yalnızca doğrudan iştirak ilişkisi ve bu çerçevede hukukî anlamda mülkiyeti 

ifade etmek üzere değil; bunun ötesinde ekonomik anlamda mülkiyeti de kapsayacak bir 

anlamda kullanıldığını söylemek gerekir.  

                                                
938  Bkz. bu yönde Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 41 ve 48, karş. Rn. 24; 

Emmerich/Habersack, § 16 Rn. 25; Grigoleit, Grigoleit AktG, § 16 Rn. 19. Yazarlar, normun 
amacından hareket ederek genişletici yorum yoluna gitmektedirler. 

939  Bkz. bu yönde Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 37 vd.; Koppensteiner, Kölner 
Kommentar AktG, § 16 Rn. 43-44; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 13; Schall, Spindler/Stilz 
AktG, § 16 Rn. 34; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG § 16 Rn. 14. 

940  Bu hususta bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 39. 
941  Bu hususlarda bkz. Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 16; Grunewald, Münchener Kommentar 

AktG, § 327a Rn. 6; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 34; Rühland, s. 187; Fuchs, s. 
93. 
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Dolaylı hâkimiyet, hâkim konumda bulunan şirket ya da teşebbüsün, hâkimiyeti 

tesis eden araçlara doğrudan kendisinin sahip olmayıp, hâkimiyeti üçüncü kişiler 

aracılığıyla tesis etmesi durumudur942. Dolaylı hâkimiyet ilişkisi tesis etmenin en tipik 

yolu, TTK 195/3’de sözü edilen bağlı şirket aracılığıyla tesis edilen hâkimiyet (ve iştirak) 

ilişkisidir. Öğretide dar anlamda dolaylı hâkimiyet943 (ve iştirak) ilişkisi olarak da 

adlandırılan bağlı şirket aracılığıyla tesis edilen hâkimiyet ilişkisi şu şekilde 

somutlaştırılabilir: (A) şirketi, (B) şirketinin; (B) şirketi ise (C) şirketinin paylarının 

çoğunluğuna sahipse (A) şirketi, (C) şirketine dolaylı olarak iştirak etmekte ve aynı 

zamanda bu şirket üzerinde dolaylı hâkimiyet tesis etmiş olmaktadır. Bu örnekte (A) 

şirketi, yavrusu olan (B) şirketine doğrudan iştirak etmekte iken; yavrunun yavrusu (torun 

şirket) olan (C) şirketine doğrudan iştirak etmesine gerek olmadan, bu şirket üzerinde 

dolaylı hâkimiyete sahip olmaktadır.  

Vermiş olduğumuz örnekte (A) şirketi ile (B) şirketi arasındaki bağlılık ilişkisi, 
“pay çoğunluğuna sahip olma” sebebine binaen kurulmuştur. Öğretide verilen örnekler 
de genellikle hâkimiyetin, bağlı şirketin oy ya da sermaye çoğunluğuna sahip olunması 
şeklinde tesis edildiği örneklerdir. Ancak (A) şirketi, (B) şirketi üzerinde başka yollar ile 
de hâkimiyet tesis edebilir. Örneğin bu iki şirket arasında akdedilmiş bir hâkimiyet 
sözleşmesi de (B)’yi bağlı şirket konumuna sokabilir. Şu hâlde, dolaylı hâkimiyet 
ilişkisinden söz ederken, yalnızca oy ya da sermaye çoğunluğu elde bulundurulan bağlı 
şirketler aracılığıyla sahip olunan paylar kastedilmemektedir. (A) şirketinin herhangi bir 
sebebe dayalı olarak (B) şirketi üzerinde hâkimiyet tesis etmesi durumunda, (B) şirketi 
bağlı şirket hâline gelmekte; bunun neticesinde (B)’nin başka şirketlerde sahip olduğu 
paylar ve oy hakları, dolaylı olarak (A) şirketine izafe edilmiş olmaktadır.  

Bu tespit aynı zamanda, dolaylı hâkimiyet ilişkisinde pay oranının ne şekilde 
hesaplaması gerektiği hususunda aşağıda ortaya koyacağımız görüşün gerekçelerinden 
birini oluşturmaktadır944. 

Dolaylı hâkimiyet ilişkisinin bağlı şirket dışında kalan üçüncü kişiler aracılığıyla 

da tesis edilmesi mümkündür. Bu ihtimalde üçüncü kişi ile hâkim şirket/teşebbüs arasında 

bir bağlılık ilişkisi bulunmamakta; üçüncü kişi yalnızca başka bir şirket üzerinde sahip 

olduğu hâkimiyet araçlarını, hâkim şirketin talimatları doğrultusunda kullanmayı kabul 

etmiş olmaktadır945. Türk öğretisinde geniş anlamda dolaylı hâkimiyet olarak da ifade 

bulan946 bu tür dolaylı hâkimiyete şu örnekler verilebilir: a) Üçüncü kişinin bir şirkette 

                                                
942  Türk hukuku literatüründe bkz. Okutan Nilsson, s. 145; Alman hukuku literatüründe bkz. Bayer, 

Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 73; Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 57; 
Schall, Spindler/Stilz AktG, § 17 Rn. 14; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG § 17 Rn. 18. 

943  Okutan Nilsson, s. 144. 
944  Bu hususta bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, a. 
945  Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 76; Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 26. 
946  Okutan Nilsson, s. 144-145. 
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sahip olduğu çoğunluk paylarından doğan oy haklarını, yapmış olduğu bir oy 

sözleşmesiyle bir başka şirketin talimatı altında kullanması, oy sözleşmesinin tarafı olan 

şirketi dolaylı hâkim konumuna getirir. b) TTK 196/3’de sözü edilen bir ticaret şirketinin 

“hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elindeki paylar” da bu kapsamda değerlendirilir. 

Bir başkasının hesabına elde bulundurmanın tipik bir örneğini, inançlı işlem ilişkisi 

(Treuhandverhältnisse) oluşturmaktadır947. Bu ihtimalde üzerinde hâkimiyet kurulan 

şirketin payları, inanılan kişi tarafından inanan hesabına elde bulundurulmakta; böylece 

inanan taraf dolaylı hâkim konumuna gelmektedir.  

Dolaylı hâkimiyet hâllerinin tümünün mü yoksa yalnızca dar anlamda dolaylı 

iştirak hâlinin mi TTK 208 kapsamında kalacağı hususunda Türk öğretisinde bir tartışma 

bulunmaktadır. Öğretide Okutan Nilsson, TTK 208’in amacının tam hâkimiyete 

ulaşılmasını sağlamak olduğunu; bu yüzden dolaylı olarak sahip olma kavramının, tıpkı 

tam hâkimiyetin tespitinde olduğu gibi sadece bağlı şirketler aracılığıyla sahip olunan 

payları kapsaması gerektiğini ileri sürmektedir948. Yazar, tam hâkimiyet durumunun 

ortaya çıkabilmesi için, üzerinde hâkimiyet kurulacak şirketin paylarına dolaylı olarak 

sahip olunmasına aracılık eden bağlı şirketin paylarının da yüzde yüzünün (tam) hâkim 

şirkete ait olması gerektiğini ileri sürmektedir949. Yazarın tam hâkimiyete ilişkin bu 

açıklamaları dikkate alındığında ortaya iki sonuç çıkmaktadır. Birincisi yazar, TTK 208 

bağlamında dolaylı sahip olmayı, yalnızca dar anlamda dolaylı iştirak ilişkisi ile sınırlı 

tutmaktadır. İkinci sonuç, yazarın tam hâkimiyet için aramış olduğu “hâkim şirketin 

dolaylı iştirak ilişkisinin kurulmasına yol açan aracı şirket üzerinde de yüzde yüz 

hâkimiyete sahip olması gerektiği” şartının TTK 208’deki dolaylı sahiplik bakımından da 

uygulanacak olmasıdır. Bu ikinci sonuca ilişkin olarak yazar, eserinin TTK 208’e ilişkin 

kısmında herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. Ancak TTK 208 ve tam hâkimiyete 

ilişkin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde yazarın, TTK 208’de aranan dolaylı 

sahiplik kavramı bakımından da bu şartı aradığı sonucu çıkarılabilmektedir. Zira hâkim 

şirketin bağlı şirkette yüzde yüz iştirake sahip olmadığı her ihtimalde, çıkarma hakkının 

kullanılacağı (diğer) bağlı şirkette de tam hâkimiyete ulaşılamayacaktır. Böylece yazarın 

TTK 208 bakımından aramış olduğu “tam hâkimiyete ulaşılmasını sağlama” amacına da 

ulaşılamamış olacaktır.  

                                                
947  Bu hususta bkz. Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 26; Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 

75. 
948  Okutan Nilsson, s. 438; ayrıca bkz. s. 156-157. 
949  Okutan Nilsson, s. 158. 
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Ancak bir başka bakış açısıyla, Okutan Nilsson’un TTK 208 bakımından “hâkim şirketin 
dolaylı iştirak ilişkisinin kurulmasına yol açan aracı şirket üzerinde de yüzde yüz 
hâkimiyete sahip olması gerektiği” şartını aramadığı sonucuna da varılabilir. Zira yazar, 
TTK 208’e ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda pay oranının hesabında, hâkim şirketin 
bağlı şirkette sahip olduğu pay oranı ile bağlı şirketin (çıkarma hakkının kullanılacağı) 
hedef şirkette sahip olduğu pay oranının çarpılması gerektiğini savunmaktadır. 
Denilebilir ki yazar “hâkim şirketin aracı şirket olan bağlı şirket üzerinde de yüzde yüz 
hâkimiyete sahip olması gerektiği” görüşünde olsaydı, pay oranının çarpılması şeklinde 
bir görüşe hiç yer vermezdi. Çünkü bağlı şirket üzerinde yüzde yüz hâkimiyete sahip 
olunan her ihtimalde, yüzde yüz ile çarpım neticesinde oran değişmeyecek; bağlı şirketin 
hedef şirkette sahip olduğu pay oranı ne ise hâkim şirket de o orana sahip olacaktır. Yine 
de belirtmek gerekir ki böyle bir bakış açısıyla, yazarın tam hâkimiyet durumunun 
tespitinde de “pay çarpımı”ndan hiç söz etmemesi gerekirdi. Çünkü yazarın tam 
hâkimiyet bakımından görüşü, “hâkim şirketin dolaylı iştirak ilişkisinin kurulmasına yol 
açan aracı şirket üzerinde de yüzde yüz hâkimiyete sahip olması gerektiği” olduğuna 
göre, burada da çarpma işleminin bir anlamı olmayacaktır.   

Değerlendirmelerimize geçmeden önce Okutan Nilsson’un savunmuş olduğu 

görüş kapsamında nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını somutlaştıralım. Belirtelim ki 

vereceğimiz örneği, yazarın, “hâkim şirketin dolaylı iştirak ilişkisinin kurulmasına yol 

açan aracı şirket üzerinde de yüzde yüz hâkimiyete sahip olması gerektiği” şartını aramış 

olduğu varsayımıyla kurgulamaktayız.  
1. İhtimal  

 
 

2. İhtimal 

 
İlk ihtimalde çıkarma hakkının kullanılacağı (C) şirketinde dolaylı olarak sahip 

konumunda olan iki kişi vardır: Bunlardan biri, (C) şirketinde aynı zamanda %80 

oranında doğrudan iştirake sahip olan (A) şirketidir. (A) şirketi, (C) şirketine (B) 

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi

% 90

C Anonim 
Şirketi

% 85

% 10

D % 10 Azınlık

% 5

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi

% 100

C Anonim 
Şirketi

% 85

% 10

Azınlık

% 5
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aracılığıyla dolaylı olarak da katılmaktadır. (C) şirketine dolaylı olarak katılan diğer pay 

sahibi ise (D)’dir.  

İkinci ihtimalde değişen tek şey, (D)’nin iştirakinin olmamasıdır. Bu örnekte (C) 

şirketine dolaylı olarak iştirak eden tek kişi (A) şirketidir.  

Okutan Nilsson’un tam hâkimiyete ilişkin açıklamalarıyla TTK 208’e ilişkin 

açıklamalarından bizim anladığımız, yazarın görüşünün, ilk ihtimalde (A) şirketinin (C) 

şirketindeki azınlık pay sahiplerini çıkaramayacağı yönünde olduğudur. Zira aracı şirket 

olan (B) anonim şirketinde azınlık konumunda olan (D) şirketten çıkarılmadığı sürece, 

(A) şirketi, (B) şirketi üzerinde yüzde yüz hâkimiyete sahip olamayacak; bunun 

sonucunda (C) şirketinde de tam hâkim konumuna gelemeyecektir. (D)’nin aracı şirket 

olan (B) şirketinde pay sahipliği konumunun devam ettiği her ihtimal, (A) şirketinin (C) 

şirketi üzerinde de tam hâkim olmasını engelleyecektir950.  

Okutan Nilsson’un bu görüşü savunduğu kabul edildiğinde, ikinci ihtimaldeki 

sonuç ise şu şekilde olacaktır: (A) şirketi, aracı şirket olan (B)’nin tam hâkimi 

olduğundan, (C) şirketindeki azınlık pay sahiplerini çıkartabilecektir. Bu ihtimalde (B) 

şirketine katılan başka bir pay sahibi olmadığından, çıkarmanın gerçekleşeceği (C) 

şirketinde de hiçbir şekilde grup dışı bir pay sahibi kalmayacaktır951.  

Şimdi, tam hâkimiyet ve onunla bağlantılı olarak TTK 208’e ilişkin olarak ileri 

sürülmüş olan bu görüşü inceleyelim. Öncelikle, geniş anlamda dolaylı hâkimiyet 

hâllerinin tam hâkimiyetin tespitine ilişkin hesaplamada dikkate alınmaması gerektiği 

yönündeki görüşün hangi gerekçeyle savunulduğunu açıklayalım. TTK 203, “bir ticaret 

şirketi[nin] bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı 

olarak yüzde yüzüne sahip [olması]” hâlinde uygulama alanı bulmaktadır. Hüküm, 

dolaylı hâkimiyet hâlinde de tam hâkimiyetin ortaya çıkabileceğini düzenlemektedir. 

Ancak tam hâkimiyet hâlinin önemli bir özelliği, üzerinde hâkimiyet kurulan bağlı 

                                                
950  Önemle belirtelim ki yazarın görüşü bizim anladığımız şekilde olmayıp, yukarıdaki ara notta işaret 

etmiş olduğumuz gibiyse, artık ilk ihtimalde de çıkarma hakkı kullanılabilecektir. Burada dolaylı 
iştirak ilişkisinin oranının belirlenmesi için, yazarın görüşü doğrultusunda bir pay çarpımı 
yapılacaktır (bkz. Okutan Nilsson, s. 438). Bu görüş çerçevesinde ilk örnekte (A)’nın (C) 
şirketindeki pay sahipliği oranı şu şekilde olacaktır: [%85 (doğrudan iştirak oranı)] + [%10’luk 
katılım oranının %90’ı olan %9 (dolaylı iştirak oranı)] = %94. Bu ihtimalde (A), %5 oranındaki 
azınlığı şirketten çıkarabilecektir. Ancak tekrar hatırlatalım ki bu görüşte olduğu kabul edilecek 
olursa, yazarın TTK 208 bakımından savunmuş olduğu, hükmün “tam hâkimiyete ulaşılmayı 
sağlama amacı”na ulaşılamamış olacaktır. Zira (C) şirketinde dolaylı da olsa %1 oranında azınlık 
pay sahini kalmış olacaktır [%10’luk katılım oranının %10’ı olan %1 (D’nin dolaylı iştirak oranı)]. 

951  Yazarın görüşünün ne yönde olduğu, bu ikinci ihtimal bakımından pratik fark yaratmamaktadır. 
Örnek bakımından (A)’nın (C) şirketindeki pay sahipliği oranı şu şekilde olacaktır: [%85 (doğrudan 
iştirak oranı)] + [%10’luk katılım oranının %100’ü olan %10 (dolaylı iştirak oranı)] = %95. Bu 
ihtimalde (A), çıkarma hakkını kullanabilecektir. 
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şirkette grup dışı pay sahibi kalmamış olmasıdır952. TTK 203’de sözü edilen dolaylı 

hâkimiyet hâlinin yalnızca “bağlı şirketler aracılığıyla sahip olunan paylar”dan 

kaynaklanabileceği yönünde ortaya atılan görüşün temel gerekçesi de tam hâkimiyetin bu 

özelliğine dayanmaktadır. Bağlı şirket dışında kalan üçüncü kişilerin, elinde 

bulundurdukları payları kendi hesaplarına mı yoksa hâkim şirket hesabına mı 

tuttuklarının tespiti bazı güçlükler yaratabilir. Bu güçlük nedeniyle, kimin hesabına 

tutulduğu hususunda birtakım belirsizlikleri bünyesinde barındıran “hesaben elde 

bulundurulan paylar”ın hesaplamada dikkate alınmaması gerektiği fikri ileri 

sürülmektedir. Bu görüş, tam hakimiyet hâlinin varlığı için gerekli olan “grup dışı pay 

sahibinin kalmamış olması” unsurunun daha belirgin kriterlerle tespit edilmesi gerektiği 

fikrinden hareket etmekte; bu doğrultuda dolaylı hâkimiyet ilişkisi doğuran hâllerden 

yalnızca “(yüzde yüzüne sahip olunan) bağlı şirketler aracılığıyla sahip olunan paylar”ı 

dikkate almaktadır.  

Burada Alman hukuku için bir parantez açalım. Tam hâkimiyet hâline benzeyen, ancak 
onun daha ileri bir safhası olarak tanımlanabilecek olan “ilhak-bütünleşme” 
(Eingliederung) müessesesi bakımından Alman kanun koyucu, yalnızca doğrudan 
hâkimiyeti esas almaktadır (bkz. AktG § 319). Hükmün gerekçesinde, ilhak kararının 
alınabilmesi için mutlaka ilhak edilecek şirketin paylarına doğrudan sahip olunması 
gerektiği; yüzde yüzüne sahip olunan (diğer) bir yavru şirket aracılığıyla sahip olunan 
payların dahi ilhak durumunun tespitinde dikkate alınmayacağı belirtilmektedir. Bunun 
esas sebebi hukukî belirliliği sağlamaktır953. Dolaylı hâkimiyet ilişkileri, ilhak için 
gerekli olan “payların tamamını elde bulundurmak954” şartının varlığının devam ettirilip 
ettirilmediğinin tespitinde sorun çıkartabilecektir. Özellikle hâkim şirketin, ilhak edilen 
şirket üzerinde dolaylı hâkimiyet kurmasını sağlayan (diğer) yavru şirketindeki payların 
bir kısmını devretmesi hâlinde, yavru şirketin paylarını devralarak şirkete yeni giren pay 
sahipleri, ilhak edilen şirkette dolaylı olarak azınlık konumuna geleceklerdir955. Böylece 
ilhak edilen şirkette -dolaylı da olsa- grup dışı bir pay sahibi yer almış olacaktır. 

Görüldüğü üzere dolaylı iştirak ilişkisinin, tam hâkimiyet ilişkisinin tespitinde dar 

yorumlanmasının ya da Alman hukukunda tam hâkimiyete benzeyen ilhak durumunun 

                                                
952  Okutan Nilsson, s. 156-157. 
953  Bu hususta bkz. Kropff, s. 423. Ayrıca bkz. Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 319 Rn. 

12; Emmerich/Habersack, § 319 Rn. 8. 
954  AktG’in ilhaka ilişkin § 319 ve 320. maddelerinde “elde bulundurmak” anlamına gelecek şekilde 

“in der Hand” ifadesinin kullanıldığı; bunun AktG § 20, 21, 327a gibi maddelerde kullanılan 
“gehören” (ait olmak) ifadesinden farklı olduğu; dolayısıyla ilhak bakımından AktG § 16/4’de 
düzenlenen “payın atfedilmesi” kurumunun gündeme gelmeyeceği; ilhak durumunun oluşabilmesi 
için payların aracısız bir şekilde tamamının elde bulundurulmasının gerekli olduğu ifade 
edilmektedir. Bu yönde bkz. Mülbert, Großkommentar AktG, § 293b Rn. 11. Ayrıca bkz. 
Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 319 Rn. 12; Emmerich/Habersack, § 319 Rn. 8; Koch, 
Hüffer/Koch AktG, § 319 Rn. 4b. 

955  Kropff, s. 422-423. 
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oluşup oluşmadığının tespitinde hiç dikkate alınmıyor olmasının temel sebebi, kimi 

zaman bu tür iştirak ilişkilerinin mevcudiyetinin kimi zaman da bu ilişkilerde meydana 

gelen değişikliklerin ortaya konulmasının güçlüğüdür.  

Şimdi asıl sorumuza dönelim. TTK 208’in uygulamasında da aynı yorum şekli 

benimsenmeli midir? Diğer bir deyişle, TTK 208’deki dolaylı iştirak ilişkisi de dar 

anlamda iştirak ilişkisi olarak mı anlaşılmalıdır?  

Hemen belirtelim ki TTK 208 bakımından ortaya çıkabilecek tüm tartışmaların 

önüne geçmenin en basit yolu, maddede bir atıf hükmüne yer vermektir. Alman 

hukukunda squeeze-out’a ilişkin AktG § 327a düzenlemesinde hâkim pay sahibinin sahip 

olduğu sermaye oranının hesaplanmasında AktG § 16’nın 2 ve 4. fıkralarına atıfta 

bulunulmuştur. Bu atıf sayesinde hangi payların toplam sermayeden düşüleceği ve hangi 

payların hâkim pay sahibi hesabına yazılacağı hususları açıklığa kavuşturulmuş 

olmaktadır. AktG §16/4’e yapılan atıf gereğince, a) hâkim pay sahibinin bağlı 

şirketlerinin sahip olduğu paylar; b) hâkim pay sahibi hesabına üçüncü kişiler tarafından 

elde bulundurulan paylar; c) hâkim pay sahibinin bağlı şirketlerinin hesabına üçüncü 

kişiler tarafından elde bulundurulan paylar ve nihayet d) hâkim pay sahibinin tacir olduğu 

durumlarda bu kişinin özel malvarlığında bulunan paylar956, hâkim pay sahibinin sahip 

olduğu paylardan sayılacaktır. Görüldüğü üzere Alman hukukunda çıkarma hakkını 

kullanacak olan hâkim pay sahibine ait sayılan pay kategorisi, ne sadece bağlı 

şirketlerinin sahip olduğu paylar ile (dar anlamda dolaylı iştirak ilişkisi ile) sınırlı 

tutulmuş ne de tüm dolaylı hâkimiyet hâllerini kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. 

AktG § 327a bakımından herhangi bir özellik arz etmeyen “hâkim pay sahibinin tacir 

olduğu durumlarda bu kişinin özel malvarlığında bulunan paylar” kategorisi bir kenara 

bırakılırsa, geniş anlamda dolaylı iştirak hâllerinden yalnızca “hesaben elde 

bulundurulan/tutulan paylar” dikkate alınmaktadır. Bir pay, “hesaben elde 

bulundurulan/tutulan pay” olarak değerlendirilmediği sürece hesaplamada dikkate 

alınmayacaktır.  

Örneğin, payın devri hususundaki sözleşmesel bir talep hakkının, “hesaben elde 
bulundurma” kavramının şartlarını karşılamayacağı kabul edilmektedir957. Üçüncü 

                                                
956  AktG § 16/4’te zikredilen bu son hâlin, AktG § 327a uygulamasında herhangi bir özelliğinin 

olmadığı hususunda bkz. Böhler, s. 284. 
957  Böhler, s. 280. Yazar ayrıca, bildirim yükümlülüğüne ilişkin AktG § 20/2’nin ilk bendine dikkat 

çekmektedir. Anılan hüküm, payların devrine yönelik bir talep hakkının da bildirim 
yükümlülüğünün doğup doğmadığının tespitinde dikkate alınacağı düzenlenmektedir. Bu örnek, 
“hesaba yazılacak paylar/oy hakları” hususunda her düzenlemenin farklı içerik sunabileceğini 
göstermektedir. Bazı düzenlemelerde hâkim pay sahibinin hesabına yazılacak olan pay/oy hakları 
bakımından “hesaba yazılma/sayılma” kavramı daha geniş bir anlama sahip olmaktadır. Ör. AktG § 
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kişilerle yapılan oy sözleşmeleri aracılığıyla elde edilen oy haklarının da “hesaben elde 
bulundurma” kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir958; zira 
burada pay değil yalnızca oy hakkı elde edilmiş olmaktadır. Bir oy sözleşmesi, dolaylı 
hâkimiyet ilişkisinin tesisinde ya da var olan bir ilişki içerisinde hâkimiyet oranının 
artırılmasında işlevsel olabilirse de959 bu sözleşmenin, hâkim pay sahibi hesabına elde 
bulundurulan pay hesaplamasında bir işlevi bulunmamaktadır.     

Avusturya hukukunda da mesele bir kanun hükmüyle açıklığa kavuşturulmuştur. 

GesAusG § 1/3 gereğince, hâkim pay sahibinin bağlı işletmesinin çıkarma hakkının 

kullanılacağı şirkette sahip olduğu paylar da hâkim pay sahibine ait sayılacaktır. 

Dolayısıyla Avusturya hukukunda çıkarma eşiği hesaplaması, yalnızca dar anlamda 

dolaylı hâkimiyet ilişkisi dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak bağlı şirket paylarının 

hâkim pay sahibi hesabına yazılabilmesi için, hâkim pay sahibi ile bağlı işletme 

arasındaki ilişkinin, hedef şirkette çıkarma kararın alındığı tarihten önceki bir yıl içinde 

tesis edilmiş olması şartı aranmaktadır. Bu şart ile, çıkarma hakkının kötüye 

kullanılmasının önüne geçilmek istenmiştir.    

Peki TTK 208’in atıf hükmüne yer vermiyor ya da hangi payların hâkim pay 

sahibi hesabına yazılacağını açık bir şekilde düzenlemiyor olması karşısında mesele ne 

şekilde hâlledilmelidir? Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere bir görüş, TTK 208 

uygulamasında dolaylı hâkimiyet hâllerini sınırlama eğilimi içerisindedir. Bu görüş 

çerçevesinde hâkim pay sahibinin yalnızca (üzerinde tam hâkimiyet kurmuş olduğu) bağlı 

şirketler aracılığıyla sahip olduğu paylar çıkarma eşiğinin hesabında dikkate alınmalıdır. 

Esasında bir bakış açısıyla, dolaylı hâkimiyet hâllerinin bu şekilde dar yorumlanması, 

azınlık pay sahiplerinin menfaatleriyle daha çok bağdaşmaktadır. Gerçekten de dolaylı 

hâkimiyet hâlleri ne kadar geniş tutulursa, hâkim pay sahibinin hesabına yazılacak pay 

sayısı da o kadar artacak; bu doğrultuda azınlığı çıkarabilme ihtimali de artmış olacaktır. 

Bu düşünceye paralel olarak Alman hukukunda da bir görüş, AktG § 16/4’de sözü edilen 

“hesaben elde bulundurma” kavramını, AktG § 327a bakımından yapılacak olan çıkarma 

eşiği hesaplamasında dar yorumlamaktadır960. Buradaki benzerlik, Türk hukukundaki 

görüşün dolaylı hâkimiyet hâllerini bir bütün olarak TTK 208 bakımından dar 

yorumlaması; Alman hukukundaki görüşün ise dolaylı hâkimiyet hâllerinden biri olan 

“hesaben elde bulundurma”yı AktG § 327a bakımından dar yorumluyor olmasıdır. 

                                                
20/2’deki düzenlemede kavram geniş bir anlama sahiptir. Ancak AktG § 16/4 bakımından “hesaba 
yazılma/sayılma” kavramı daha dar yorumlanmaktadır. 

958  Böhler, s. 280. 
959  Bu hususlarda bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 53, 55 ve 58. 
960  Bu yönde bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 49; Fuchs, s. 112; Maslo, s. 167. 
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Alman hukukunda AktG § 327a bakımından dar yorumu savunan yazarlar, 

hesaplamaya ilişkin AktG § 16/4’ün uygulama alanı bulacağı konzern hukuku 

hükümlerinin farklı amaçları haiz olabileceği noktasından hareket etmektedirler. AktG § 

16/4’de düzenlenen “hesaben elde bulundurma” kavramının, konzern hukukunun pek çok 

temel hükmünün uygulanmasında geniş yoruma tâbi tutulması, bu hükümlerin 

dolanılmasını önlemeye hizmet etmektedir961. “Hesaben elde bulundurulan pay” 

kavramının kapsamı ne kadar geniş tutulursa hâkimiyetin tespitinde ilgili kişiye 

atfedilecek pay sayısı da o kadar artmakta; nihayetinde bu kişinin konzern hukukunun 

öngörmüş olduğu emredici düzenden sıyrılması da o kadar zorlaşmaktadır. Ancak bazı 

yazarlar, geniş yorumun sebebini teşkil eden bu amacın, konzern hukukundan bağımsız 

karakteri haiz olan AktG § 327a bakımından geçerli olmayacağını ifade etmektedirler962. 

Buna göre, AktG § 327a hükmü bakımından yapılacak olan çıkarma eşiği hesaplamasında 

bilâkis dar yorum tercih edilmelidir. Zira “hesaben elde bulundurma” kavramının geniş 

yorumlanması, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını daha kolay kullanabilmesine imkân 

verecektir.  

Bu konudaki diğer görüş ise AktG § 327a gereğince yapılacak olan çıkarma eşiği 

hesaplamasında AktG § 16/4’ün dar yoruma tâbi tutulmasına karşı çıkmaktadır963. Bu 

görüşe göre, AktG § 16/4’ün çıkarma hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde 

yorumlanması gerekir. AktG § 327a ile birlikte değerlendirildiğinde AktG § 16/4’ün 

işlevi, hâkim pay sahibi hesabına yazılacak olan payları belirlemektir. Bu hüküm 

olmasaydı hâkim pay sahibi, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet 

eşiğine ulaşmak maksadıyla, “hesabına tutulan payları” tekrar kendi uhdesine almak 

zorunda kalacak; böylece ortaya ekonomik olarak anlamsız ve zaman alıcı bir “payların 

yeniden tahsisi” (Umhängen von Beteiligungen) işlemi çıkacaktı964. Bununla kastedilen, 

“hesaben tutulan” payların, hesabına tutulan kişilere geri verilmesi ve bu şekilde kimin 

ne kadar iştirake sahip olduğunun yeniden belirlenmesidir. Bu ikinci görüş gereğince 

AktG § 16/4, bu türden gereksiz bir işlemin yapılmasının önüne geçmektedir. AktG § 

                                                
961  AktG § 16/4’ün gerekçesinde hükmün amacının, aynı maddenin ilk fıkrasında düzenlenen hâkimiyet 

karinesinin dolanılmasını engellemek olduğu ifade edilmiştir. Gerekçe için bkz. Kropff, s. 30. 
“Hükümlerin dolanılmasını engelleme” amacı yanı sıra hükmün diğer alanlarda da işlevsel olduğu 
yönünde bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 24. 

962  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 49; Fuchs, s. 112; Maslo, s. 167. 
963  Grzimek, Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, AktG §327a Rn. 46. 
964  Grzimek, Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, AktG §327a Rn. 45-46. 
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327a’nın gerekçesinde de AktG § 16/4’e yapılan atfın sebebi bu şekilde 

açıklanmaktadır965.   

“Hesaben elde bulundurulan/tutulan paylar”a ilişkin ortaya atılan her iki görüşün 

de dolaylı hâkimiyet hâllerinin tümü için Türk hukukuna aktarılması ve savunulması 

mümkündür. Her iki görüşün de kendi içinde tutarlı olduğu yanlar bulunmaktadır. Ancak 

kanaatimizce TTK 208 bakımından dolaylı hâkimiyet hâlleri, yalnızca “bağlı şirketler 

aracılığıyla tutulan paylar”a indirgenmemeli; bunun dışında kalan bazı dolaylı hâkimiyet 

hâlleri de hesaplamada dikkate alınmalıdır. Buna ilişkin gerekçelerimizi ortaya koyalım:  

Ortaya koyacağımız gerekçelerden ilki, TTK 208 ile TTK 203 arasında mutlak bir 

bağ olmadığı üzerinedir. Bu hususun açıklığa kavuşturulması, TTK 208’deki dolaylı 

iştirak ilişkisinin, TTK 203’deki olduğu gibi anlamlandırılması zorunluluğunu da ortadan 

kaldırmaktadır. Diğer bir deyişle, bu iki madde arasında zorunlu bir sebep-sonuç 

ilişkisinin olmadığının ortaya konulması, dolaylı hâkimiyete ilişkin olarak TTK 203 

bakımından yapılan dar yorumun, TTK 208 için de yapılması gerekliliğini ortadan 

kaldırmaktadır. Ortaya koyacağımız ikinci gerekçe, TTK 208’in topluluk hukukundan 

bağımsız bir yapıya sahip olmasına ilişkindir. Son gerekçemiz ise “hesaba 

yazılacak/atfedilecek pay” kavramıyla ilgilidir. Burada, “hesaben yazma/atfetme” 

müessesesinin amacı doğrultusunda, TTK 208’de sözü edilen dolaylı iştirak ilişkisinin 

kapsamı konusunda dar yoruma başvurmanın isabetli olmayabileceğini izah etmeye 

çalışacağız. Nihayet bu başlığı, kendi görüşümüze yer vererek sonlandıracağız.          

a) TTK 208 ile tam hâkimiyet hâline ilişkin TTK 203 arasında mutlak bir sebep-

sonuç ilişkisinin olmadığı gerekçesi:  

İlk olarak, TTK 208’in tam hâkimiyete ulaşılmasında önemli bir işlevi 

bulunmakla birlikte, hükmün yegâne amacı bu değildir. Çıkarma hakkı, hâkim pay 

sahibinin birtakım kurumsal/işletmesel amaçları gerçekleştirebilmesi için öngölmüştür. 

Ancak bu kurumsal amaç her zaman şirketin tek pay sahipli bir yapıya bürünmesi ve 

çıkarmanın gerçekleştiği şirket üzerinde tam hâkimiyet kurulması şeklinde bir sonuç 

ortaya çıkarmayabilir. Gerçekten de hâkimiyet kimi zaman birlikte hâkimiyet şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda -genel olarak kabul edildiği üzere- şirkette birden 

fazla hâkim pay sahibi bulunmaktadır966. Bu pay sahipleri birlikte hareket etmekte ve 

hâkimiyetlerini ortak bir şekilde kullanmaktadırlar. Böyle bir durumda, azınlık pay 

                                                
965  BT-Drucksache 14/7034, s. 72. 
966  Birlikte hâkim olan kişilerin oluşturmuş olduğu adî şirketin mi yoksa bunun ortaklarının her birinin 

mi hâkim konumda sayılacağı hususundaki tartışma için bkz. Okutan Nilsson, s. 150 vd. 



 
 

 
   

344 
  

 

sahiplerinin hepsi bağlı şirketten çıkarılacak olsa bile şirket tek pay sahipli bir yapıya 

bürünmeyecek ve tam hâkimiyetin sonuçları doğmayacaktır. Benzer bir durum, birlikte 

hâkimiyetin olmadığı ancak paylar üzerinde elbirliğiyle mülkiyetin olduğu bir ihtimalde 

de gerçekleşecektir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, paylar üzerinde elbirliğiyle 

mülkiyetin olduğu hâllerde pay sahipliği haklarının bir temsilci aracılığıyla kullanılması 

zorunluluğu bulunsa da elbirliği ortaklığının ortaklarının tümü anonim şirkete karşı pay 

sahibi sıfatını haizdir967. Dolayısıyla TTK 208’de aranan çoğunluğu temsil eden paylara 

elbirliği ile malik olan pay sahiplerinin, azınlık pay sahiplerinin tümünü bağlı şirketten 

çıkardıkları bir ihtimalde de tam hâkimiyetin şartlarının oluşmayacağı; zira şirkette yine 

birden fazla pay sahibinin kalacağı söylenebilir. Özet olarak, “kurumsal bir amacı 

gerçekleştirme” düşüncesinin, birden fazla pay sahibince oluşturulmuş bir yapı tarafından 

gerçekleştiriliyor olmasının her durumda hükmün amacına aykırılık teşkil etmeyeceği 

söylenebilir968.  

Çıkarma hakkının kullanılmasını takiben tam hâkimiyet hâlinin oluşmasına engel 

oluşturmaya müsait bir diğer husus ise TTK 208’de aranan “haklı sebep” şartıdır. 

Karşılaştırmalı hukukta örneği bulunmayan ve squeeze-out düzenlemelerinin bünyesine 

uygun olmadığını düşündüğümüz “haklı sebep” şartı, çıkarmayı mecburî olarak selektif 

(seçmeli) hâle getirmektedir. TTK 208’de sözü edilen türde bir haklı sebebi yaratmayan 

bir pay sahibinin şirketten çıkarılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda, çıkarma 

hakkının kullanılması neticesinde azınlıkta kalan tüm pay sahiplerinin şirketten 

çıkarılmamış olduğu bir tablo ile karşı karşıya kalınması kuvvetle muhtemeldir. O hâlde, 

TTK 208’de öngörülen “haklı sebep” şartı, zaten pek çok durumda çıkarma hakkının 

kullanıldığı bağlı şirket üzerinde tam hâkimiyet kurulmasına engel oluşturacak 

niteliktedir. 

Bu iki gerekçe göstermektedir ki çıkarma hakkının kullanıldığı her durumda şirket 

tek pay sahipli bir yapıya dönüşmeyebilir ve tam hâkimiyet durumu ortaya çıkmayabilir. 

TTK 208 ve 203 arasında mutlak bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. O hâlde, TTK 

208’de sözü edilen dolaylı iştirak ilişkisinin, tam hâkimiyet durumundaki dolaylı iştirak 

ilişkisinin yorumunda olduğu gibi dar yoruma tâbi tutulması gerekliliği 

bulunmamaktadır. 

                                                
967  Bkz. yukarıda dn. 875. 
968  Bu hususta bkz. yukarıda Dördüncü Bölüm, § 7, III, 1. 
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 b) TTK 208’in topluluk hukukundan bağımsız karakteri haiz bir hüküm olduğu 

gerekçesi: Yukarıda da işaret etmiş olduğumuz üzere969, bizim savunmuş olduğumuz 

görüş, TTK 208’in şirketler topluluğu hukukundan bağımsız karakteri haiz bir hüküm 

olduğu yönündedir. Çıkarma hakkının şirketler topluluğu yapılanması içinde kullanılması 

ihtimali olmakla birlikte, topluluk yapısı dışında kalan müstakil bir şirkette de 

kullanılabilmesi gerekir. Bu görüş, hakkın “kurumsal/işletmesel bir amacı 

gerçekleştirme” işleviyle de çelişmemektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, 

çıkarma hakkının kullanılmasının mutlak surette konzern hukukuna ilişkin bir sonuç 

doğurmasının gerekli olmaması bir yana970; hakkın topluluk ilişkisi dışında müstakil bir 

şirkette kullanılıyor olması da tek başına kurumsal nitelikte bir amacın bulunmadığı 

anlamına gelmemektedir. Müstakil bir şirkette kullanılan çıkarma hakkı, şirketin bir 

konzern ilişkisine dâhil olmasını kolaylaştırabileceği gibi; bu şirketin yakın zamanda 

gerçekleşecek olan bir devralma ya da birleşme işlemine daha kolay katılmasını da 

sağlayabilir.  

c) “Hesaba yazılacak/Atfedilecek pay” kavramı çerçevesinde dar yorumun 

isabetli olmadığı gerekçesi: TTK 196/3, bağlı şirket payları dışında, bir ticaret şirketinin 

(teşebbüsün) hesabına alınmış olup da üçüncü kişiler elinde bulunan payların da iştirak 

oranının hesaplanmasında dikkate alınacağını düzenlemektedir. Böylece hâkimiyetin 

tespitinde, ekonomik risk ve masrafları hâkim pay sahibine olup da şeklen üçüncü kişiler 

elinde bulundurulan paylar da hesaplamaya dâhil edilmektedir. Yukarıda da açıklamış 

olduğumuz üzere, payların “hesaba yazılmasının / atfedilmesi”nin temel amacı, şirketler 

topluluğuna ilişkin hükümlerin yaygın bir şekilde uygulama alanı bulabilmesi; diğer bir 

deyişle bu hükümlerin dolanılmasının önüne geçilmesini sağlamaktır. Zira sırf ekonomik 

anlamda malik olunup da şeklen (hukukî olarak) malik olunmayan paylar ilgili kişiye 

atfedilmiyor olsaydı, bu kişinin şirketler topluluğu hükümlerine tâbi olmaktan kurtulması 

ihtimali gündeme gelebilirdi. Payların ilgilisine atfedilmesi, ekonomik gerçekliğin şeklen 

de tezahür etmesini sağlamaktadır.  

İştirak ilişkisinin gerçek durumunun ortaya konulmasına hizmet etmenin yanı sıra, 

payların hesaben yazılması / atfedilmesi, çıkarma hakkının kullanılmasında zaman ve 

masraflardan tasarruf edilmesini de sağlamaktadır. Şayet TTK 208 kapsamında dolaylı 

iştirak ilişkisinin tespitinde yalnızca “bağlı şirketler aracılığıyla tutulan paylar” dikkate 

                                                
969  Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda Dördüncü Bölüm, § 7, I. 
970  Bu hususta Alman hukukuna ilişkin olarak yapmış olduğumuz açıklamalara da bkz. Üçüncü Bölüm, 

§ 6, II, 1, B, a, aa. 
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alınacak olsaydı, dolaylı iştirak ilişkisi yaratan diğer hâllerin doğrudan iştirak ilişkisi 

şekline dönüştürülmesi gerekecekti. Örneğin, inançlı bir işlem ilişkisi çerçevesinde 

üçüncü kişilerce hâkim pay sahibi hesabına tutulan paylar varsa, öncelikle bu inançlı 

işlem ilişkisinin ortadan kaldırılması ve payların hukuken, ekonomik anlamda malik olan 

hâkim pay sahibine devredilmesi gerekecektir. Pay sahipliğinin inanan ve inanılan 

arasındaki ilişki içerisinde şeklî anlamda yeniden oluşturulması, diğer bir deyişle payın 

hukukî anlamda (şeklen) ekonomik malike “yeniden tahsis edilmesi” işlemi, zaman alıcı 

ve masraf yaratan bir işlemdir. TTK 196/3 gibi “hesaba yazma/atfetme” hükümleri içeren 

düzenlemelerin bir amacı da bu gibi işlem maliyetlerini asgariye indirmektir.          

Görüşümüz: Kanaatimizce TTK 208 anlamında “dolaylı olarak sahip olma”, 

yalnızca bağlı şirketler aracılığıyla sahip olunan payları değil, TTK 196/3’de sözü edilen 

hâkim pay sahibinin hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elinde bulunan payları da 

kapsamalıdır. Diğer bir deyişle, TTK 208 gereğince yapılacak hesaplamada bu paylar da 

hâkim pay sahibine ait sayılacak şekilde dikkate alınmalıdır. 

İlk olarak, TTK 208’in tam hâkimiyete ulaşılmasında önemli bir işlevi 

bulunmakla birlikte, hükmün tek işlevinin bu olmadığını yukarıda izah etmiştik. Bu 

doğrultuda “dolaylı olarak sahip olma” kavramının tam hâkimiyete ilişkin TTK 203’ün 

uygulamasında olduğu gibi dar yorumlanmasına lüzum bulunmamaktadır.  

İkinci olarak, dolaylı iştirak kavramının, azınlık pay sahiplerinin lehine olacağı 

gerekçesiyle dar yorumlanması gerektiği fikri de bizce isabetli görünmemektedir. 

Topluluk hukukundaki hükümlerin ve kavramların hizmet ettikleri amaca göre farklı 

yorumlanmaları pek tabii mümkündür. Bunun bir örneğini, yukarıda “işletme ve 

teşebbüs” kavramlarına verilen farklı anlamları incelerken görmüştük971. Ancak çıkarma 

hakkının kullanım şartlarının yorumunda “azınlık pay sahipleri lehine yorum” şeklinde 

bir yorum tarzının benimsenmesinin “amaçsal yorum” ile bağdaşmadığı fikrindeyiz. Zira 

TTK 208’deki çıkarma hakkının öngörülmüş olmasındaki temel amaç, hâkim pay 

sahiplerinin kurumsal amaçlarını gerçekleştirebilmelerine olanak tanımaktır. Elbette 

çıkarma düzenlemelerinin tümünde azınlık pay sahiplerininin korunması adına çeşitli 

önlemlere yer verilmektedir. TTK 208 özelinde ele alındığında, çıkarmanın yalnızca 

“belirli bir sermaye ve oy çoğunluğuna sahip olma” şartı ile değil, aynı zamanda “haklı 

sebep” şartının da sağlanarak gerçekleşebilmesi; diğer yandan, azınlık pay sahipleri 

lehine hükmedilmesi gereken “âdil bedel” gibi hususlar, azınlık pay sahiplerini koruyan 

kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kurallar yalnızca hâkim pay sahibi ile 

                                                
971  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, I, 1, metin içi başlık “b”. 
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azınlığın menfaatlerini dengelemeye hizmet etmektedir. Bir bütün olarak bakıldığında, 

TTK 208’in azınlık pay sahiplerinin menfaatlerini korumak amacıyla getirilmiş bir 

hüküm olduğu ileri sürülemez. Gerçekten de herhangi bir çıkarma düzenlemesinin 

çıkarılacak kişinin menfaatine olduğu söylenemeyecektir. Tüm bu açıklamalar 

doğrultusunda, hükümde düzenlenen herhangi bir hususun “azınlık pay sahipleri lehine 

yorumlanması” şeklinde genel bir ilkenin benimsenmesi kanaatimizce mümkün 

olmamalıdır. Bu yüzden, “dolaylı olarak sahip olma” kavramının da bu gerekçeyle dar 

yorumlanması gerektiği yönündeki (Alman hukukunda savunulan) görüşe katılamıyoruz. 

Üçüncü olarak, kanaatimizce TTK 196/3’ün TTK 208 bakımından uygulanma 

kabiliyetini haiz bir hüküm olması karşısında, “dolaylı olarak sahip olma” kavramı dar 

yorumlanamayacaktır. Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere TTK 196, topluluk 

hukuku altında düzenlenen pek çok hüküm için genel nitelikte bir hüküm olmakla 

beraber, TTK 196’nın düzenlediği tüm hususların topluluk hukukuna dâhil olan her 

hüküm bakımından uygulanabilir olduğu söylenemeyecektir972. TTK 196’nın diğer 

hükümler bakımından uygulanma kabiliyetini haiz olup olmadığını tespit edebilmek için, 

anılan hüküm ile uygulanacağı hüküm arasında konu ve amaç bakımından bir bağlantının 

olup olmadığına bakmak gerekir. Her şeyden önce, TTK 196/3 ile TTK 208 arasında konu 

bakımından bir bağlantı bulunmaktadır. Zira TTK 196/3, bir şirketin/teşebbüsün bir 

sermaye şirketine olan katılım oranının hesaplanması ve bu hesaplamada hâkim 

şirkete/teşebbüse hangi payların izafe edileceği ile ilgilidir. TTK 208 kapsamında 

hesaplanacak olan husus ise çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibinin hakkın 

kullanılacağı sermaye şirketindeki katılım oranıdır. Hüküm gereğince söz konusu katılım 

oranının hesaplanmasında dolaylı iştirak ilişkisi de dikkate alınacaktır. Konu bakımından 

var olan bu bağlantı dışında, TTK 196/3’ün öngörülme amacının da TTK 208’in amacı 

ile çelişmediğine dikkat çekelim. TTK 196/3’ün iki temel amacı bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, yukarıda AktG § 16/4 bakımından işaret etmiş olduğumuz, 

“konzern/topluluk hukuku hükümlerinin dolanılmasını engelleme” amacıdır. Şirketler 

topluluğu hukukunun özünde şirketler/işletmeler arasında var olan hâkimiyet ilişkisinin, 

diğer bir deyişle ekonomik gerçekliğin ortaya çıkartılması ve bu gerçekliğe göre bazı 

kurallar öngörülmesi düşüncesi yatmaktadır. TTK 196/3’ün de ekonomik gerçekliğin 

ortaya çıkartılmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Buna göre hâkimiyetin tespitinde, 

bir ticaret şirketinin (ya da teşebbüsün) bir sermaye şirketinde sahip olduğu paylar 

hesaplanırken, doğrudan iştirak ilişkisinin yanı sıra ticaret şirketine/teşebbüse “bağlı olan 

                                                
972  Bu hususta bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, b, bb, ccc. 
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şirketlerin sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elindeki 

paylar” da hesaba katılacaktır. Dolaylı iştirak ilişkisinin kapsamının TTK 196/3’de bu 

şekilde geniş kapsamda belirlenmiş olmasının temel amaçlarından birisi de ekonomik 

anlamda sahip olunan bu payların, şeklen de hâkim pay sahibi hesabına yazılmasını 

sağlamak ve böylece topluluk hukuku hükümlerinin dolanılması ihtimalini ortadan 

kaldırmaktır. TTK 196/3’ün diğer amacı ise işlem maliyetlerini asgariye indirmek 

üzerinedir. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere, payların “hesaben 

yazılması/atfetdilmesi” yönünde bir hükme yer verilmiş olmasaydı, hâkim pay sahibinin 

topluluk hukuku içinde kendisine tanınmış olan bazı imkânlardan yararlanabilmesi için 

her durumda bağlı şirketlerinin sahip olduğu ya da üçüncü kişilerce kendi hesabına 

tutulan payları kendi uhdesine almak zorunda kalacaktı. Diğer bir deyişle TTK 196/3 

olmasaydı, hâkim pay sahibinin bazı hakları kullanabilmek için, paylar üzerinde sahip 

olduğu ekonomik mülkiyeti, hukukî anlamda mülkiyete dönüştürmesi gerekecekti. 

Payların “yeniden tahsisi”ne ilişkin bu işlemin zaman alıcı ve maliyetli bir işlem 

olduğunu yukarıda ifade etmiştik.  

TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı bakımından el alındığında TTK 196/3’ün 

bu ikinci amacı ön plâna çıkmaktadır. TTK 208’in çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

“dolaylı olarak sahip olma”yı kabul ediyor olması karşısında, hükmün artık hâkim pay 

sahibine payları “yeniden kendi uhdesine toplamak” yönünde bir külfet yüklemediği 

kabul edilmelidir. Aksi bir yorum, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını kullanabilmek 

için, “kendi hesabına tutulan payları” kendi mülkiyetine geçirmesi gereğini ortaya 

çıkaracaktır. Bu ise hâkim pay sahibinin birtakım kurumsal amaçları gerçekleştirmesine 

hizmet ececek olan çıkarma hakkını kullanmasını zorlaştıracaktır.       

 Bu başlık altında son olarak, dolaylı iştirak ilişkisine sebebiyet vermekle birlikte, 

TTK 208’e ilişkin çıkarma eşiği hesaplamasında dikkate alınmayacak bazı durumlara 

değinelim. Dikkat edilecek olursa, TTK 196/3, hesaben tutulan “pay”lardan söz 

etmektedir. Hükümde “oy hakkının” hesaben yazılması/atfedilmesi hususuna yer 

verilmemektedir. Ancak bir üst başlıkta da ifade ettiğimiz üzere oy hakkı bakımından 

yapılacak olan hesaplamada geçerli olan ana kural, oy hakkının “sahip olunan paylar”dan 

kaynaklanıyor olmasıdır (TTK 196/2). Bu ilke, dolaylı olarak sahip olunan paylar için de 

geçerli olmalıdır. Dolayısıyla, bir paya dolaylı olarak sahip olunuyorsa, o paydan doğan 

oy hakkına da dolaylı olarak sahip olunmakta ve neticede söz konusu oy hakları da 
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yapılacak olan hesaplamalarda hâkim pay sahibi hesabına yazılmaktadır973. TTK 196/3’de 

“oy hakkı”nın atfedilmesinden söz edilmemiş olması pratik olarak bir fark 

yaratmayacaktır.   

 Oy sözleşmeleri ile elde edilen oy hakları, bu anlamda “sahip olunan paylar”dan 

kaynaklanmamaktadır. Gerçekten de bir oy sözleşmesi ile hâkim konumun kazanılması 

ya da kuvvetlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, elde edilmiş olan oy hakları, dolaylı 

olarak sahip olunan paylardan ileri gelmemektedir. Aynı durum pay üzerinde sahip 

olunan intifa hakkı sebebiyle elde edilmiş olan oy hakları için de geçerlidir. Her iki 

durumda da hâkim pay sahibinin hesabına yazılacak, ona atfedilecek bir “pay” 

bulunmamaktadır. Hâkim pay sahibine atfedilecek bir “pay” olmadığı için, elde edilmiş 

olan oy haklarının da “sahiplik” kavramı içinde değerlendirilmeyeceği, diğer bir deyişle 

bu oy haklarının hâkim pay sahibine atfedilemeyeceği kanaatindeyiz974. Yanlış 

anlaşılmaların önüne geçmek açısından bir kez daha yineliyelim ki bu söylediklerimiz 

yalnızca “mülkiyet kaynaklı” hâkimiyet araçları ile tesis edilmiş olan dolaylı hâkimiyet 

bakımından önem arz etmektedir. “Sahiplik” kavramının önem arz etmediği “mülkiyet 

kaynaklı olmayan” hâkimiyet araçları bakımından pek tabii yukarıda sözünü etmiş 

olduğumuz oy sözleşmeleri ve intifa hakkı gibi araçların dolaylı hâkimiyeti tesis etmekte 

önemli bir işlevi bulunmaktadır. 

3.  Çıkarma Hakkının Kullanı labi lmesi  İçin Gerekl i  Olan 

Sermaye ve Oy Oranının Hesaplanması 

A. Çıkarma Hakkının Kullanılacağı Şirkette Ölçü İşlevi Görecek Olan 

Esas/Çıkarılmış Sermaye ve Toplam Oy Sayısının Belirlenmesi   

a. Genel Olarak  

 Hâkim pay sahibinin şirket sermayesinin ve oy haklarının %90’ına sahip olup 

olmadığının tespit edilebilmesi için, öncelikle kendisine iştirak olunan şirketin sermayesi 

                                                
973  TTK 196/3’ün mehazını oluşturan AktG § 16/4’te de “oy hakkı”nın hâkim pay sahibine 

atfedilmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak öğretide, açıkça düzenlenmiş olmasa 
da hükmün, “oy hakkı”nın atfını da kapsadığı ifade edilmektedir. Bkz. Schnorbus, Schmidt/Lutter 
AktG, § 16 Rn. 22; Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 46. Ayrıca önemle belirtelim ki 
atfa konu olan oy haklarının, kullanılabilir olup olmadıklarının bir öneminin olmadığı kabul 
edilmektedir. Zira AktG § 16/4’deki atıf hükmü, somut durumla ilgilenmemekte, soyut olarak 
kanunî bir varsayımdan hareket ederek, atfa konu olan payların (ve oy haklarının) hâkim pay 
sahibine ait sayılacağını düzenlemektedir. Bu hususta bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 
16 Rn. 46. Bu konuya aşağıda tekrar değineceğiz. Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, b. 

974  Oy sözleşmeleri ve intifa hakkı bakımından aksi görüşte bkz. Çelik, s. 229-230; Orak Çelikboya, s. 
113. 
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ve bu şirketteki kullanılabilir tüm oy haklarının ne kadar olduğunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu tespit yapıldıktan sonra, hâkim pay sahibinin doğrudan ya da dolaylı 

olarak sahip olduğu sermaye ve oy hakkı miktarı belirlenmelidir. Hâkim pay sahibinin 

sahip olduğu sermaye ve oy hakkı miktarının, şirketteki esas sermaye ve kullanılabilir oy 

haklarının toplamına oranlanmasıyla TTK 208’de öngörülen %90’lık hâkimiyet eşiğine 

ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilir.  

Şirketler topluluğuna ilişkin hükümler arasında yer alan TTK 196’nın ilk ve ikinci 

fıkralarının ilk cümlelerinde bu oranlamadan söz edilmektedir. Anılan hükümde bir 

ticaret şirketinin (teşebbüsün) bir sermaye şirketindeki katılım oranının ne şekilde 

hesaplanacağı gösterilmektedir.   

TTK 196/1/c.1: “Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o 
sermaye şirketindeki payının veya payların itibarî değerleri toplamının, iştirak olunan 
şirketin sermayesine oranlanmasıyla bulunur.” 

TTK 196/2/c.1: “Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, 
ticaret şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen 
oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm oy haklarının 
toplamına oranlanmasıyla bulunur.”  

Esasında TTK 196’de bu şekilde bir belirlemeye yer verilmemiş olsaydı bile, TTK 

208’de aranan hâkimiyet eşiğinin oluşup oluşmadığının tespitinde aynı usulün işletilmesi 

icap ederdi. Zira TTK 196’nın yukarıda işaret etmiş olduğumuz hükümleri, sermaye 

şirketlerinin “paylara bölünmüş olması”nın en temel hukukî işlevlerinden birisini ortaya 

koymaktadır. Sermayenin paylara bölünmüş olması, bir ölçüyü (birimi) gösterir. Her pay 

bir birimdir. Bu birim ve bunun temsil ettiği değer kullanılarak pay sahibinin şirketteki 

katılım oranı belirlenir. Sahip olunan sermaye miktarının esas sermaye miktarına 

oranlanmasıyla elde edilecek olan oran, oransallık ilkesinin geçerli olduğu pay sahipliği 

hakları ve azınlık hakları gibi sermayenin belirli bir miktarına sahip olmayı gerektiren 

haklar açısından başvurulacak olan orandır. Yapılan oranlamanın ortaya çıkardığı kesirli 

ifadenin pay kısmında kendisine katılınan şirkette sahip olunan sermaye miktarı, payda 

kısmında ise katılınan şirketin sermayesi yer almaktadır. 

Aynı ölçü işlevi oy hakları bakımından da geçerlidir. Burada ise sahip olunan oy 

hakkı miktarının, kendisine katılınan şirketteki kullanılabilir toplam oy hakkı miktarına 

oranlanmasıyla bir oran elde edilir. Şu hâlde, TTK 196/1/c.1 ve 196/2/c.1, sermaye 

şirketlerindeki katılım oranlarının belirlenmesine ilişkin temel kuralı açıklayan bir 

hükümden fazlası değildir. 
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Aşağıda, söz konusu kesirli ifadede paydayı oluşturacak olan “esas sermaye” ve 

“kullanılabilir toplam oy sayısı” ayrı başlıklar altında incelenecektir.  

b. Esas/Çıkarılmış Sermayenin Belirlenmesine İlişkin Kurallar 

aa.  Tescil Edilmiş Olan Esas/Çıkarılmış Sermayenin Ölçü Olması  

Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan oranın tespitinde ölçü işlevi 

görecek olan sermaye, şirketin esas sözleşmesinde gösterilmiş ve tescil edilmiş olan esas 

sermaye ya da çıkarılmış sermaye miktarıdır. Esas/çıkarılmış sermaye miktarı tespit 

edilirken akla şu sorular gelmektedir:  

a) Sermaye payının karşılığının tamamen ödenmemiş olmasının hesaplamaya 

bir etkisi var mıdır? Taahhüt edilmiş olan pay bedellerinin tamamının henüz ödenmemiş 

olmasının, TTK 208 ve TTK 196/1 gereğince yapılacak olan toplam sermaye hesabında 

bir önemi bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, taahhüt edilmiş olan sermaye paylarının 

karşılıkları henüz tamamen ödenmemiş olsa dahi bu paylar toplam sermaye miktarının 

hesabında dikkate alınırlar975. Bu husus TTK 196’nın gerekçesinde ifade edilmiştir. 

Gerekçede yapılan açıklamadan, pay bedelinin ödenmemiş olmasının, hem kendisine 

iştirak edilen şirketin esas sermayesinin tespitinde, diğer bir deyişle “payda”nın 

hesabında hem de iştirak edenin sahip olduğu sermayenin tespitinde, diğer bir deyişle 

“pay”ın hesabında önem arz etmeyeceği anlaşılmaktadır. Gerekçedeki açıklamalara 

paralel olarak TSY 107/7’nin son cümlesinde de “Payların sayısı ve bedellerinin 

tamamının ödenmiş olup olmaması hesaplamada dikkate alınmaz” şeklinde bir hükme 

yer verilmiştir.  

TTK 196’nın gerekçesi ve TTK 107/7/c.4’de benimsenmiş olan çözüm açık olmakla 
birlikte, iştirak eden hâkim pay sahibinin katılım payının tespitinde, bedelleri tamamen 
ödenmemiş olan paylar bakımından TTK 508/1’in uygulama alanı bulup bulmayacağı 
sorusu akla gelebilir. Anılan hüküm gereğince kâr ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye 
için yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanacaktır. TTK 508/1’deki bu kural, 
yalnızca klasik anlamdaki malvarlıksal haklar için geçerlidir. Hâkim pay sahibinin 
çıkarma hakkının ise konularına göre pay sahipliği hakları sınıflandırmasında 
“malvarlıksal haklar” içinde konumlandırılması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla 
hâkim pay sahibinin sahip olduğu payların bedellerinin yalnızca bir kısmını ödemiş 
olması, TTK 208 gereğince yapılacak olan çıkarma eşiği hesaplamasında önem arz 
etmeyecektir.  

                                                
975  Alman hukukunda bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 27; Fuchs, s. 81; Schnorbus, 

Schmidt/Lutter AktG, § 327a Rn. 10; Rühland, s. 195; Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 
Rn. 12; Emmerich/Habersack, § 16 Rn. 10. 
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b) Çıkarma süreci devam ederken yapılan sermaye değişikliklerinin 

hesaplamaya bir etkisi var mıdır? Sermayenin artırılması ya da azaltılmasına ilişkin esas 

sözleşme değişiklikleri tescil ile birlikte hüküm ve sonuç doğuracağından, sermayenin 

değiştirilmiş miktarının da ancak tescil anından sonra hesaplamada dikkate alınması 

gerekmektedir. Ancak burada özellik arz eden bir husus, çıkarma hakkının kullanım 

süreci devam ederken ölçü işlevi görecek olan esas sermayenin değiştirilmiş olmasıdır. 

TTK 208 kapsamında açılmış olan çıkarma davasının976 davacısı, davayı açarken 

hükümde aranan sermaye ve oy oranlarına sahip olmasına rağmen sahip olduğu bu 

oranlar, dava sırasında yapılan bir sermaye artırımı ya da azaltımı ile %90’ın altına 

düşebilir. Bu durumda, dava sırasında şirket sermayesinde yapılmış ve hüküm ifade etmiş 

olan esas sermaye değişikliğinin, hâkimiyet oranının hesabında mahkemece re’sen 

dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan 

hâkimiyet oranını temsil eden paylara sahip olmak, TTK 208 çerçevesinde açılacak dava 

bakımından özel bir dava şartıdır. TTK 208 kapsamında hâkim pay sahibi, tıpkı TTK 

531’de öngörülen haklı sebeple fesih davasının davacısının sahip olması gereken asgari 

sermaye oranında olduğu gibi977, davanın başından sonuna kadar bu konumunu 

korumalıdır. Çıkarma davası sırasında yapılan sermaye değişikliği, hâkim pay sahibinin 

bu konumunu kaybetmiş olması sonucunu doğuruyorsa hâkimin bu hususu re’sen dikkate 

alması gerekir. 

c) Rüçhan hakkı ya da sahibine çeşitli borçlanma senetlerini hisse senediyle 

değiştirme imkânı veren hakların mevcudiyetinin hesaplamaya bir etkisi var mıdır?978 

Anılan hakların kullanılması ve hüküm doğurması neticesinde sermaye kaleminde bir 

artış oluyor ve pay sahiplerinin sermayeye katılım oranlarında bir değişiklik meydana 

geliyorsa bu değişikliğin, davanın hüküm aşamasına kadar dikkate alınması 

gerekmektedir. Zira yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, hakkın kullanılabilmesi için 

gerekli olan hâkimiyet eşiğini temsil eden paylara sahip olunması özel bir dava şartıdır. 

                                                
976  Tezimizin beşinci bölümünde savunmuş olduğumuz görüş çerçevesinde, TTK 208’de düzenlenen 

çıkarma hakkının mahkeme aracılığıyla kullanılabileceğini kabul etmekteyiz. Bkz. Beşinci Bölüm, 
§ 10, II, 1. 

977  Haklı sebeple fesih davası kapsamında sermayeye ilişkin olarak aranan bu gerekliliğin bir dava şartı 
olduğu hususunda bkz. Şahin, s. 345 vd.; Yıldırım, s. 395; Erdem, s. 172; Hanağası, Menfaat, s. 208. 

978  Paylar üzerinde tesis edilen alım ya da opsiyon haklarına ise bu başlık altında değinmeyeceğiz. Zira 
bu hakların kullanılmaları neticesinde yalnızca sermayeye katılım oranlarında değişim meydana 
gelebilmekte, ancak sermaye kaleminde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bu başlık altında 
incelemiş olduğumuz her iki durumda da (rüçhan ya da değiştirme haklarının kullanılmış olması) 
şirketin sermayesinde bir artış olmakta ve buna bağlı olarak sermayeye katılım oranlarında bir 
değişiklik meydana gelebilmektedir. Alım ve opsiyon haklarına ilişkin incelemeye aşağıda, hâkim 
pay sahibinin sahip olduğu payların hesaplanmasına ilişkin başlıkta yer verilecektir. Bu hususta bkz. 
Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, a. 
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Şu hâlde, sermaye değişiklikleri bakımından yukarıda varmış olduğumuz sonuç burada 

da geçerli olmalıdır. 

Burada önemli olan, rüçhan hakkının ya da değiştirme haklarının hüküm ve sonuç 

doğurmuş olmasıdır. Henüz kullanılmamış olan ya da kullanılmış olup da sermaye (ya da 

sermayeye katılım payları) üzerinde herhangi bir değişikliğe yol açmamış olan hakların, 

diğer bir deyişle hüküm ve sonuç doğurmamış olan hakların, kanaatimizce hâkimiyet 

eşiğinin hesaplanmasında dikkate alınmaması gerekir. Öncelikle, henüz kullanılmamış 

olan bir rüçhan ya da değiştirme hakkı, esas sermaye kaleminde ve sermayeye katılım 

oranlarında bir değişikliğe yol açmayacaktır. Zira kullanılmamış olan bir hak hukuk 

dünyasında herhangi bir etki doğurmayacaktır. Sahibi tarafından kullanılmış olan bir 

rüçhan ya da değiştirme hakkının hüküm ve sonuç doğurabilmesi için ise tamamlayıcı bir 

işleme gerek bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, bu hakların kullanılması ile birlikte 

sermaye kalemi kendiliğinden değişmemekte, başka bir hukukî işleme daha ihtiyaç 

duyulmaktadır. Örneğin, bir pay sahipliği hakkı olan rüçhan hakkının somut olarak 

rüçhan talebine, diğer bir deyişle şirkete karşı var olan bir alacak hakkına dönüşebilmesi 

için, ortada şirket genel kurulu tarafından alınmış ve tescil edilmiş bir sermaye artırımı 

kararı olmalıdır. Söz konusu genel kurul kararı olmadan pay sahibinin rüçhan hakkı bir 

alacak hakkına dönüşmeyeceği gibi, burada pay sahibinin bir beklenen hakkından da söz 

edilemez. Zira sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının varlığı ve bunun tescili, 

alacak hakkına dönüşmüş olan rüçhan hakkının iktisabı için gerekli olan kurucu unsurdur. 

Bu unsuru tamamlamak, hak sahibinin iradesine değil, yeni payları oluşturacak olan 

şirketin iradesine bağlı olduğundan, burada pay sahibinin beklenen bir hakkı söz konusu 

olmamaktadır979. Benzer durum, şarta bağlı sermaye artırımı sürecinde de görülmektedir. 

Burada da hisse senediyle değiştirilebilir tahvil sahiplerinin değiştirme haklarını 

kullanmış olması, tek başına sermayenin artması sonucunu doğurmamakta; sermayenin 

kendiliğinden artabilmesi için sermaye borcunun takas veya ödeme yoluyla ifa edilmiş 

olması gerekmektedir (TTK 463/2). Bu borcun yerine getirilebilmesi için yeni payların 

şirket tarafından ihraç edilmiş olması gerekmektedir. Şu hâlde, değiştirme hakkının 

kullanılmış olması tek başına sermaye değişikliğine yol açmamakta; bunun için 

tamamlayıcı bir işleme daha ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu tamamlayıcı işlemin 

                                                
979  Hakkın iktisabı için gerekli olan kurucu unsurun gerçekleşmesinin hakkı devreden veya üçüncü bir 

kişinin iradesine değil, hakkı iktisap edecek kişinin iradesine veya belirli bir sürenin geçmesi şartına 
tabi olduğu durumlarda beklenen haktan söz edilebileceği hususunda bkz. Buz, s. 115. Şu hâlde, 
kurucu unsurun tamamlanması, hakkı devredenin ya da üçüncü bir kişinin iradesine bağlı ise artık 
beklenen haktan söz edilemez. 
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eksikliği sebebiyle henüz sermaye kalemi üzerinde kurucu bir etki doğurmamış olan 

değiştirme hakkının, kullanılmış olsa dahi, hüküm ve sonuç doğurmadan önce sermayeye 

katılım oranlarının hesabında dikkate alınmaması gerekir. 

Henüz kullanılmamış olan ya da kullanılmış olup da hüküm ve sonuç doğurmamış olan 
rüçhan ve değiştirme haklarının sermayeye katılım oranının hesabında dikkate alınıp 
alınmayacağı konusunda Alman hukukunda farklı görüşler bulunmaktadır. Düsseldorf 
Eyalet Mahkemesi’nin 2004 tarihli bir kararında, hâkim pay sahibinin sahip olması 
gereken %95’lik oran hesaplanırken, henüz kullanılmamış olan hisse senediyle 
değiştirilebilir tahviller de hesaplamada dikkate alınmıştır980. Öğretide azınlıkta kalan bir 
görüş ise rüçhan ya da öncelik hakkının kime ait olduğuna göre bir ayrım yapmaktadır. 
Bu görüş gereğince, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibi lehine tesis 
edilmiş olan rüçhan hakları hesaplamada dikkate alınmayacak981; azınlık pay sahipleri 
lehine olanlar ise dikkate alınacaktır982. Bu görüşün çıkış noktasının, azınlık pay 
sahiplerinin korunması gayesi olduğu anlaşılmaktadır. Nihayet öğretideki hâkim görüş, 
rüçhan ya da değiştirme haklarının hesaplamaya dâhil edilebilmesi için bunların hüküm 
ve sonuç doğurmasının gerekli olduğunu kabul etmektedir. Bu kapsamda, henüz 
kullanılmamış ya da hüküm ve sonuç doğurmamış olan haklar, sermaye üzerinde etki 
doğurmayacaklarından, hesaplamada dikkate alınmayacaklardır983. Bu son yaklaşım 
hukukî güvenlik ilkesi ile bağdaşmaktadır984.  

Bu başlık altında son olarak, çıkarma süreci devam ederken kullanılmış olup, 

hüküm ve sonuç doğurmuş olan bir değiştirme hakkının, şirketteki sermaye paylarının 

dağılımı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteren bir örneğe yer verelim: TTK 

208 kapsamında açılan çıkarma davası henüz sonuçlanmadan, hisse senediyle 

değiştirilebilir tahvil sahiplerinin değiştirme haklarını kullanmaları ve buna bağlı olarak 

şarta bağlı sermaye artırımı sürecinde sermayenin kendiliğinden artmış olması (bkz. TTK 

463/2), hâkim pay sahibinin şirketteki %90 oranındaki sermaye ve/veya oy çoğunluğunu 

kaybetmesine yol açabilir. Somutlaştıralım: 100 birimlik esas sermayesi olan bir anonim 

şirkette, sermayenin %10’unu temsil eden büyüklükte değiştirilebilir tahvilin ihraç 

edildiğini ve tahvil sahiplerinin değiştirme haklarını kullandıklarını düşünelim. 

                                                
980  “…Die Existenz der Wandelschuldverschreibungen und der Euro Lyons stand dem 

Übertragungsbeschluss nicht entgegen. Diese Anleihen sind zwar bei der Bestimmung der 95 %-
Grenze nach § 327a Abs. 1 AktG heranzuziehen. Auch nach Abzug des potentiellen Anteils der 
Wandelanleihen von 0,013 % am Grundkapital hatte die Hauptaktionärin einen Anteil von mehr als 
95 % des Grundkapitals…”, LG Düsseldorf, 04.03.2004 - 31 O 144/03. Kararda sermayenin %0,013 
oranına tekabül eden ve henüz kullanılmamış olan hisse senediyle değiştirilebilir tahviller de 
hesaplamaya dâhil edilmiştir. Kararda bu oran düşüldükten sonra bile hâkim pay sahibinin %95’lik 
oranı sağladığından söz edilmiştir. 

981  Sieger/Hasselbach, s. 138. 
982  Sieger/Hasselbach, s. 158. 
983  Bu yönde bkz. Böhler, s. 157 vd.; Engelhardt, s. 103; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 

31; Fuchs, s. 85 vd.; Grunewald, Squeeze-out, s. 18; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 
327f Rn. 6; Moritz, s. 96; Schnorbus, Schmidt/Lutter AktG, § 327a Rn. 8. 

984  Bkz. Fuchs, s. 88. 
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Değiştirme hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu yerine getirildiği anda, sermaye bu 

ölçüde kendiliğinden artacak (TTK 463/2) ve 110 birim olacaktır. 100 birimlik sermayede 

%90 sermaye oranına sahip olan bir pay sahibi, artıştan sonra yalnızca %81,8’lik (100 x 

90 / 110) bir sermaye oranına sahip olacaktır.  Bu durumda, çıkarma davası sırasında 

hüküm ve sonuç doğuran şarta bağlı sermaye artırımı neticesinde hâkim pay sahibi %90 

oranındaki sermaye çoğunluğunu kaybetmiş olacağından çıkarma hakkını da 

kullanamayacaktır.  

bb.  Hesaplamada Esas Sermayeden Düşülecek Olan Paylar  

aaa. Sorunun Ortaya Konulması  

TTK 208, %90’lık hâkimiyet eşiğinin hesaplanmasında ölçü işlevi görecek olan 

esas sermaye ve oy haklarının tespitinde, esas sermaye ile toplam oy miktarından 

düşülecek olan paylara ilişkin özel bir hükme yer vermemiş; bu hususta herhangi bir 

hükme de atıfta bulunmamıştır. Ancak bir şirketin/teşebbüsün bir sermaye şirketindeki 

katılım oranının hesaplanmasına ilişkin TTK 196, şirketin edinmiş olduğu kendi 

paylarının hesaplamaya dâhil edilmeyeceğine ilişkin bir hüküm içermektedir. Yine 

anonim şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin TTK 389, şirket tarafından iktisap edilen 

payların genel kurul toplantı nisaplarının hesabında dikkate alınmayacağını 

düzenlemektedir. Bu durumda, anılan hükümlerin TTK 208 bakımından yapılacak 

hesaplamada uygulama alanı bulup bulmayacağı sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.  

Bu sorunun cevabını ararken, aşağıda meselenin yabancı hukuklarda ne şekilde 

düzenlendiğine ve TTK 196 ile TTK 389’un ne şekilde bir düzenleme getirdiğine yer 

verilecektir. Bunun yanı sıra, temel bir soruya da cevap bulmaya çalışacağız: Sözü edilen 

hükümler, hangi gerekçe ile şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşülmesi gerektiğini 

düzenlemektedirler?  

bbb. Alman ve Avusturya Hukuklarında Durum 

Farklı hukuk sistemlerindeki squeeze-out düzenlemelerinde, hesaplamadan 

düşülecek paylara ilişkin olarak ya ilgili kanundaki diğer bir hükme atıfta bulunulmakta 

ya da mesele doğrudan çıkarmaya ilişkin bir hüküm içerisinde düzenlenmektedir. 

Örneğin Alman hukukunda squeeze-out’a ilişkin AktG § 327a hükmü, hesaplamaya 

ilişkin olarak, yavru ve hâkim şirketi (işletmeyi) düzenleyen AktG § 16 hükmüne (2 ve 

4. fıkralarına) atıfta bulunmakta; Avusturya hukukunda ise squeeze-out’u özel olarak 

düzenleyen bir kanun olan GesAusG’nin 1. maddesinde hangi payların hesaplamadan 
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düşüleceği açıkça düzenlenmektedir. Bu başlığın da dâhil olduğu üst başlığın konusu 

“esas sermaye”den düşülecek olan paylara ilişkin olduğundan, çıkarma hakkının 

kullanılması bakımından sahip olunması gereken hâkimiyet oranını “oy hakkı” ölçüsüne 

göre benimsemiş olan İsviçre sistemine bu başlık altında yer verilmeyecektir.  

Alman hukukunda AktG § 16/2, şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının 

hesaplamada şirket esas sermayesinden düşüleceğini düzenlemektedir. Anılan hüküm, bir 

üçüncü kişinin, şirket hesabına elinde bulundurmuş olduğu şirket paylarını da şirketin 

kendi elinde bulundurduğu paylar ile eş tutmaktadır. Dolayısıyla üçüncü bir kişinin, 

şirketin paylarını yine bu şirket hesabına elinde bulundurması hâlinde bu paylar da 

hesaplamada esas sermaye miktarından düşülecektir.  

Alman hukukunda tartışma yaratan esas mesele, bağlı şirketin hâkim şirketin 

paylarını edinmiş olması ya da bir üçüncü kişinin bağlı şirket hesabına hâkim şirketin 

paylarını edinmiş olması durumlarında gündeme gelmektedir. Sayılan bu son iki durum, 

şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin AktG § 71d’de sayılmaktadır. Öğretideki bir 

görüş, AktG § 327a’da şirketin kendi paylarının iktisabına ilişkin AktG § 71 vd.’ndaki 

hükümlere (özellikle § 71d) atıfta bulunulmadığından hareketle, bu hükümlerin AktG § 

327a bakımından yapılacak hesaplamada uygulama alanı bulmayacağını ileri 

sürmektedir985. Dolayısıyla bu görüş gereğince, çıkarma hakkını kullanacak olan pay 

sahibinin katılım oranının hesaplanmasında sermayeden düşülecek olan paylar, yalnızca 

kendisine atıfta bulunulan AktG § 16/2’de gösterilen “şirketin kendi edinmiş olduğu 

payları” ile “üçüncü kişilerin şirket hesabına edinmiş oldukları paylar” ile sınırlıdır. 

Bunun dışında kalan ve AktG § 71d’de gösterilen “bağlı şirketin hâkim şirkette edinmiş 

olduğu paylar” ile “üçüncü kişilerin bağlı şirket hesabına hâkim şirkette edinmiş oldukları 

paylar” hesaplamadan düşülmeyecektir986. Bu görüşün temel dayanağı, aksi yönde bir 

uygulamanın AktG § 327a’nın lafzına açıkça aykırılık oluşturacak olmasıdır. Başka bir 

gerekçe ise söz konusu uygulamanın azınlık pay sahiplerinin aleyhine sonuçlar doğuracak 

olmasıdır. Gerçekten de aşağıda örneklendireceğimiz üzere, şirketin edinmiş olduğu 

kendi payları ne kadar fazla ise hâkim pay sahibinin de çıkarma hakkını kullanabilmesi 

matematiksel olarak o kadar kolaylaşmaktadır. Bu sebeple öğretide, AktG § 327a’daki 

                                                
985  Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 30; Fuchs, s. 90-91; Moritz, s. 97; Rühland, s. 196. 

Benzer bir çıkarımı AktG § 320 için yapan Emmerich/Habersack, § 320 Rn. 9. 
986  AktG § 71d hükmünde sayılan “yavru şirket payları”nın AktG § 16’da zikredilmemesinin tarihsel 

gerekçesi hakkında bilgi veren Türkçe bir kaynak için bkz. Okutan Nilsson, s. 106-108 ve 120. 
Alman literatüründe bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 13. 
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atfın AktG § 71 vd. hükümlerini kapsayacak şekilde geniş yorumlanmasının azınlık pay 

sahiplerinin aleyhine bir durum yaratacağı ileri sürülmektedir987.  

Öte yandan, öğretideki diğer görüş, AktG § 71d’in kıyasen uygulanabileceğini 

kabul ederek, hükümde gösterilen “bağlı şirketin hâkim şirkette edinmiş olduğu paylar” 

ile “üçüncü kişilerin bağlı şirket hesabına hâkim şirkette edinmiş oldukları paylar”ın da 

AktG § 327a bakımından yapılacak hesaplamada esas sermayeden düşülmesi gerektiğini 

savunmaktadır988. Gerçekten de öğretide, AktG § 327a’nın atıfta bulunduğu AktG § 16/2 

hükmünün, bağlı şirketin hâkim şirkette edinmiş olduğu paylar ile bir üçüncü kişinin 

bağlı şirket hesabına hâkim şirkette edinmiş olduğu payları da kapsaması gerektiği hâkim 

görüş olarak kabul edilmektedir989. 

Şirketin kendi paylarının hesaplamaya dâhil edilmeyeceğini düzenleyen 

hükümler, AktG § 16 ve § 327a ile sınırlı değildir. Bu hükümler dışında, yukarıda 

değinmiş olduğumuz çoğunluk kararı ile ilhâka (bütünleşme) ilişkin AktG § 320990  ile 

konzern içi birleşmelere ilişkin UmwG § 62991 hükümlerinde de şirketin kendi paylarının, 

söz konusu hükümlerin konusunu oluşturan katılım oranlarının hesaplanmasında esas 

sermayeden düşüleceği düzenlenmektedir. 

Burada şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşülmediği diğer ihtimaller için de 
bir parantez açalım. Alman hukukunda şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin 
hükümler AktG § 71 vd. maddelerinde yer almaktadır. AktG § 71b, şirketin edinmiş 
olduğu payların pay sahipliği hakkı vermeyeceğini düzenlemektedir. Ancak anılan 
düzenlemede Türk hukukundan farklı olarak, şirketin kendi paylarının anonim şirket 
toplantı nisaplarının hesaplanmasında düşüleceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. 
Bunun bir nedeni, bu hukuk sisteminde AktG içinde toplantı nisabına yer verilmemiş 
olmasıdır. Ancak toplantı nisabı kavramının mevcut olmaması bir yana, Alman 
hukukundaki genel yaklaşım, şirketin kendi paylarının, sermayenin bir parçası olması 
itibarıyla, kural olarak kanunda öngörülen herhangi bir nisabın992 hesaplanmasında 
dikkate alınacağı yönündedir993. Anılan bu son hukuk sisteminde şirketin kendi 

                                                
987  Bkz. Fuchs, s. 91. 
988  Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327a Rn. 6; Schnorbus, Schmidt/Lutter AktG, § 327a 

Rn. 7; Böhler, s. 196-198. 
989  Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 16 Rn. 25; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 16 Rn. 10; 

Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 34; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 16 Rn. 15; 
Grigoleit, Grigoleit AktG, § 16 Rn. 12; ve bu görüşe katıldığı anlaşılan Emmerich/Habersack, § 16 
Rn. 11. AktG § 16 bakımından daha şekilci bir anlayışı benimseyen ve aksi görüşte olan 
Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 13. 

990  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, A. 
991  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, c. 
992  Burada kastedilen toplantı nisabı olmayıp, kanundaki herhangi bir hükmün uygulanabilmesi için 

gerekli olan pay sahibinin sermayeye katılım nisabıdır. 
993  Alman hukukunda bu yönde açık bir değerlendirme için bkz. Merkt, Großkommentar AktG, § 71b 

Rn. 15-16. Ayrıca bkz. Lutter/Drygala, Kölner Kommentar AktG, § 71b Rn. 6-8. 
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paylarının, yapılacak olan hesaplamalarda dikkate alınıp alınmayacağı hususunda şöyle 
bir ayrıma gidilmektedir: Kanunun yalnızca “esas sermaye” kavramından hareket ederek 
bir nisap belirlediği hâllerde şirketin kendi paylarının nisap hesaplamasında 
düşülmeyeceği ileri sürülmektedir. Zira bu hükümlerde “esas sermaye”nin bir bütün 
olarak ölçü alındığı düşünülmektedir. Kanunda aranan nisabın “temsil edilen 
sermaye”ye göre belirlendiği hâllerde ise şirketin kendi paylarının hesaplamadan 
düşüleceği kabul edilmektedir994. Çünkü burada esas sermayenin temsil edilen kısmı ölçü 
işlevi görmektedir.  

Yapılan bu ayrım dışında, “azınlık” statüsünün tespitinde ölçü olarak şirket esas 
sermayesinin esas alınacağı; şirketin kendi paylarının bu hesaplamada esas sermayeden 
düşülmeyeceği görüşü baskın olarak kabul edilmektedir995. Diğer bir deyişle, azınlık 
konumunun belirlenmesi toplam sermaye üzerinden gerçekleşecektir. Şu hâlde, pay 
sahipliği haklarının donmuş olmasının “azınlık” statüsünün tespitinde belirleyici bir 
rolünün bulunmadığı kabul edilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Alman hukukunda anonim şirketin kendi paylarını iktisap 

etmesi durumunda bu paylar, esas sermayenin bir parçası olarak, kural olarak şirket 

sermayesinin ölçü olarak alındığı hesaplamalarda hesaptan düşülmemektedir. Aynı 

şekilde, azınlık statüsünün tespitinde de şirketin kendi payları hesaplamadan 

düşülmemektedir. AktG § 16/2, 320 ve 327a ve UmwG 62 gibi bazı özel düzenlemelerde 

ise yukarıda anılan iki durumun tam tersine, şirketin iktisap etmiş olduğu kendi payların 

toplam sermayeden düşüleceği düzenlenmektedir. Sözü edilen düzenlemelerde hangi 

gerekçeyle genel kuraldan sapıldığı hususunda ikna edici bir gerekçeye kanunun 

gerekçesinde yer verilmediği gibi, bu konuda açıklama yapan yazar sayısı da yok denecek 

kadar azdır. Öğretide Hefermehl/Bungeroth, kanundaki bazı hükümlerde996 şirketteki 

“net” katılım oranlarının dikkate alındığını ifade ettikten sonra; bu hükümler sayesinde 

anonim şirketin, kendi paylarını iktisap etmek suretiyle, söz konusu hükümlerin 

konusunu oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesine engel olacak bir nevi engelleyici 

                                                
994  Lutter/Drygala, Kölner Kommentar AktG, § 71b Rn. 6-8; ayrıca bkz. Hefermehl/Bungeroth, 

Geßler/Hefermehl/Eckardt/Kropff AktG, § 71b Rn. 6; Block, Heidel (Hrsg.) Aktienrecht und 
Kapitalmarktrecht, § 71b Rn. 4. 

995  Lutter/Drygala, Kölner Kommentar AktG, § 71b Rn. 7; Merkt, Großkommentar AktG, § 71b Rn. 
16. 

996  Yazarlar üç hükümden söz etmektedir. Bunlardan ilki, bugün hâlen AktG içerisinde aynı madde 
numarası ile muhafaza edilen çoğunluk kararı ile ilhaka (bütünleşmeye) ilişkin AktG § 320 
hükmüdür. Konzern ilişkisinde ilhak kararı, tam bütünleşmeyi sağlaması itibarıyla konzern içindeki 
yapıyı düzenlemeye ilişkindir. İkinci hüküm, bugün itibarıyla UmwG içerisinde düzenlenen tür 
değiştirmeye ilişkin AktG (mülga) § 369 hükmüdür. Bu hüküm ise yapısal değişikliklere ilişkindir. 
Nihayet yazarların zikretmiş oldukları son hüküm o dönemde yapısal değişiklik türlerinden yalnızca 
tür değiştirmeleri düzenleyen (mülga) 1969 tarihli UmwG’in [bkz. Bundesgesetzblatt 1969, 11 
November 1969, Nr. 119] 10. maddesidir. Anılan hükümde tür değiştirmenin şartlarının tespitine 
ilişkin hesaplamalarda, şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının şirketteki pay sahiplerine -oransal 
olarak- atfedileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu son hükümde, şirketin kendi paylarının toplam 
sermayeden düşülmesi yerine bu payların hesaben diğer pay sahiplerine atfedilmesi usulü 
benimsenmiştir. 
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azınlık oluşturmasının önüne geçildiğini ileri sürmektedirler997. Gerçekten de yazarların 

sözünü ettikleri yapısal değişiklik işlemleri (ya da benzeri işlemler) bakımından yapılacak 

olan hesaplamalarda şirketin kendi payları hesaplamadan düşülmeyecek olsaydı, bu kez 

anılan işlemleri gerçekleştirmek daha zor olacaktı. Zira şirketin kendi edinmiş olduğu 

paylar ne kadar çok ise şirketteki çoğunluk pay sahiplerinin, bu tür yapısal değişiklik 

işlemleri için gereken çoğunluğu da oluşturması o kadar zorlaşacaktır. Somutlaştıralım: 

AktG § 320’de düzenlenen çoğunluk kararı ile ilhak kararının alınabilmesi için bağlı 

şirket sermayesinin %95’inin hâkim şirkete ait olması gerekmektedir. Bu hükümde 

şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşüleceği düzenlenmiştir. Söz konusu 

düzenleme olmasaydı, bu kez şirketin edinmiş olduğu paylar da hesaplamada dikkate 

alınacak ve şirketin kendi paylarını %5’in üzerinde iktisap etmiş olduğu hiçbir ihtimalde 

ilhak kararı alınamayacaktı. Böylece, hiçbir pay sahipliği hakkı vermeyen bu payların, 

sözü edilen değişikliğin gerçekleşmesini engellemek yönünde olumsuz bir işlevi ortaya 

çıkmış olacak; bu paylar ile şirketin kendisi, adeta engelleyici azınlıkta olduğu gibi 

birtakım değişikliklerin yapılmasına engel olacaktı. İşte bu sebeple, bu tür 

kararlar/işlemlerin koşullarının var olup olmadığına ilişkin yapılacak hesaplamalarda, 

şirketin edinmiş olduğu kendi payları hesaplamadan düşülmekte; pay sahiplerinin “net” 

katılım oranları dikkate alınmaktadır. 

Peki hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının düzenlendiği AktG § 327a 

bakımından durum neden böyledir? Bu hüküm gereğince (AktG § 16 atfıyla) hangi 

nedenle şirketin kendi payları hesaplamadan düşülmektedir? Hefermehl/Bungeroth 

tarafından ortaya konulan yukarıda açıklamış olduğumuz gerekçenin, squeeze-out işlemi 

bakımından kullanılabilir olup olmadığı tartışmaya açılabilir. Zira daha önce de ifade 

ettiğimiz üzere squeeze-out, bir yapısal değişiklik kararı olmadığı gibi; çıkarma hakkının 

kullanılması ve etki doğurmasıyla birlikte, hakkın kullanıldığı şirket üzerinde mutlaka 

konzern hukukuna ilişkin bir sonucun ortaya çıkması da zorunlu değildir998. Yapısal ya 

da konzern ilişkisine ilişkin bir değişikliğin söz konusu olmadığı bir ihtimalde ise çıkarma 

hakkını kullanacak olan pay sahibinin sahip olduğu hâkimiyet eşiğinin hesaplanmasında, 

şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının hesaplamadan düşülmesine gerek olmadığı fikri 

akla gelebilir. Ancak kurumsal amaçları gerçekleştirmeye yönelik bir çıkarma türü olması 

ve konzern yapılanmalarında daha fazla tercih edilmesi sebebiyle, Alman kanun 

koyucunun squeeze-out bakımından da pay sahiplerinin şirketteki net katılım oranlarını 

                                                
997  Bkz. Hefermehl/Bungeroth, Geßler/Hefermehl/Eckardt/Kropff AktG, § 71b Rn. 6. 
998  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, aa. 
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dikkate almış olması ve yapılacak hesaplamalarda şirketin edinmiş olduğu kendi 

paylarının hesaplamadan düşüleceğini düzenlemiş olması ihtimali kuvvetlidir. Bu 

durumda, hakkın kullanılacağı şirketin, kendi paylarını iktisap etmek suretiyle, hâkim pay 

sahibinin kurumsal bir amacı gerçekleştirmeye yönelik çıkarma işleminde bulunmasını 

engelleyecek ya da zorlaştıracak bir konumda olmasının istenmediği söylenebilir.    

Kanaatimizce bazı işlemler bakımından yapılacak olan hesaplamalarda şirketin 

kendi paylarının hangi gerekçeyle toplam sermayeden düşüleceğine ilişkin en tatmin 

edici açıklamayı öğretide Hefermehl/Bungeroth yapmıştır. Yazarların ortaya koymuş 

oldukları gerekçelendirmenin, o dönemde kanunda düzenlenmemiş olan squeeze-out 

kurumu için de geçerli olduğu söylenebilir. Öte yandan, günümüzde doğrudan AktG § 

327a hükmünü konu alan çalışmalarda, anılan hüküm gereğince yapılacak hesaplamada 

şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşülüyor olmasının gerekçelendirmesi daha 

farklı bir şekilde ortaya konulmaktadır. Pek çok yazar, şirketin şeklî pay sahipliği 

konumunun “azınlık” statüsüne vücut vermeyeceğinden yola çıkarak bir açıklama 

yapmaya çalışmaktadır. Bu görüş kapsamında, şirketin iktisap etmiş olduğu payların 

herhangi bir pay sahipliği hakkı vermeyeceği; bu payların, çıkarma hakkının 

kullanılmasını gerektirecek şekilde şirkete herhangi bir yük/masraf oluşturmayağı ileri 

sürülmektedir999. Görüldüğü üzere bu görüş, şirketin kendi paylarının hesaplamaya dâhil 

edilmesi durumunda, konusu yapısal değişiklik ya da konzern yapılanmasına ilişkin olan 

bazı önemli işlemlerin daha zor gerçekleştirilecek olması kaygısını taşımamakta; 

meseleye daha teknik bir yaklaşımla yaklaşmaktadır. Şirketin iktisap etmiş olduğu 

payların, aslında şeklî olmanın ötesinde herhangi bir pay sahipliği konumu oluşturmayan 

paylar olmaları sebebiyle hesaplamadan düşülmesi gerektiği hususu, bu fikrin temelini 

oluşturmaktadır. 

Avusturya hukukunda ise kanun koyucu meseleyi GesAusG’nin ilk maddesinde 

açıkça düzenlemiştir. Anılan hükmün ikinci fıkrası gereğince, çıkarma hakkının 

kullanılmasında hâkim pay sahibinin yeterli sermaye miktarına sahip olup olmadığı tespit 

edilirken, “şirketin kendi edinmiş olduğu payları” ile “üçüncü kişilerin şirket hesabına 

edinmiş oldukları paylar” esas sermayeden düşülecektir. Bağlı şirket paylarının 

hesaplamadan düşüleceğine ilişkin bir hüküm ise anılan maddede yer almamaktadır. 

Bağlı şirket paylarına ilişkin tek hüküm, hâkim pay sahibine bağlı olan işletmelerin 

                                                
999  Bkz. Sieger/Hasselbach, s. 137; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 29; Fuchs, s. 89; karş. 

Moritz, s. 96-97. Karş. Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 17. Habersack, çıkarma hakkının hüküm 
ve sonuç doğurmasıyla birlikte hakkın kullanıldığı şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının da 
hâkim pay sahibine geçeceğini kabul etmektedir. 
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(şirketlerin), çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette sahip oldukları paylardır (md. 1/3). 

Ancak bu paylar zaten hâkim pay sahibinin dolaylı olarak sahip oldukları paylardan olup, 

bunların çıkarma hakkının kullanılacağı hedef şirketin edinmiş olduğu kendi paylarıyla 

bir ilgisi bulunmamaktadır1000. Diğer bir deyişle bu paylar, iştirak edilen şirketin kendi 

payları değil, iştirak eden kişinin paylarıdır. 

GesAusG § 1’in madde gerekçesinde şirketin kendi paylarının hesaplamadan 

düşüleceğini düzenleyen ikinci fıkranın, yapısal değişiklik hukukundaki düzenlemeler 

(ör. kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin öAktG § 231/1) ile paralellik arz ettiği belirtilmiş; 

ancak bunun ötesinde bu payların hesaplamadan düşülmesinin gerekçesine yer 

verilmemiştir. Avusturya öğretisinde Kalss, şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının 

kanunda öngörülen eşiklerin hesaplanmasına nasıl etki edeceğini düzenleyen genel geçer 

bir hüküm tesis etmenin bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, hesaplamanın konusunu 

oluşturan her işlemin/durumun kendine özgü farklı amaçları olabileceğinden söz 

etmektedir1001. Ancak yazar bu açıklamasını takiben, kanaatimizce birbiriyle uyumlu 

olmayan bazı açıklamalarda bulunmaktadır. Örneğin, yazar eserinin bir yerinde azınlık 

konumunun belirlenmesinde şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşülmemesi 

gerektiğini, diğer bir deyişle bu hesaplamada tüm esas sermayenin ölçü alınması 

gerektiğini belirtmektedir. Yazarın ileri sürmüş olduğu gerekçe, azınlık haklarının oy 

haklarına bağlı olmayıp sermayeye bağlı olmasıdır1002. Azınlık konumunun tespit 

edilmesine ilişkin ortaya konulan bu yaklaşım, tıpkı yukarıda açıklamış olduğumuz 

Alman hukukunda olduğu gibidir. Azınlık konumunun tespitinde bu ilkeden hareket eden 

yazar, aynı çalışmanın bir üst başlığında kanun ya da esas sözleşmede aranan oy 

çoğunluğu ya da sermaye çoğunluklarının tespitinde, şirketin kendi paylarının 

hesaplamadan düşülmesi gerektiği belirtmektedir1003. Şu hâlde yazar, bir yandan azınlık 

konumunun tespitinde bu konumun sermayeye bağlı olduğundan hareket ederek şirketin 

kendi paylarının hesaplamadan düşülmemesi gerektiğini ileri sürmekte; diğer yandan 

                                                
1000  Karş. Kalss, Münchener Kommentar AktG, Band 5, GesAusG § 1 Rn. 18. Yazar, GesAusG § 7/2’de 

aynı Kanun’un § 1/3 maddesine yapılan atfı, hedef şirketin kendi paylarının teklif sahibi hesabına 
yazılacağı şeklinde yorumlamaktadır. Kanaatimizce GesAusG § 7/2’de yapılan atıf, yalnızca teklif 
sahibi hâkim pay sahibinin, (hedef şirket dışında kalan) bağlı şirketlerinde sahip olduğu paylarının 
kendi hesabına yazılacağı anlamına gelmektedir. 

1001  Kalss, Münchener Kommentar AktG, § 71 Rn. 471. 
1002  Kalss, Münchener Kommentar AktG, § 71 Rn. 472: “…da diese Rechte anteilsbezogen (Kapital) 

und nicht einflussbezogen (Stimmrecht) sind…”. 
1003  Kalss, Münchener Kommentar AktG, § 71 Rn. 471. 
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kanundaki herhangi bir sermaye çoğunluğunun tespitinde şirketin kendi paylarının 

hesaplamadan düşülmesi gerektiğini ifade etmektedir.  

ccc. Türk Hukukunda Durum  

Türk Ticaret Kanunu’nda bir sermaye şirketinin iktisap etmiş olduğu kendi 

paylarının, kanunda öngörülen bazı eşiklerin/oranların hesaplanmasına nasıl etki 

edeceğini düzenleyen iki hüküm bulunmaktadır: TTK 196 ve TTK 389.  

Şirketler topluluğuna ilişkin hükümler arasında yer alan TTK 196, bir ticaret 

şirketinin ya da teşebbüsün, bir sermaye şirketine olan katılımının hesaplanmasındaki 

durumu ele almaktadır. Anılan hüküm gereğince, şirketin kendi payları ister kendi elinde 

bulunsun ister şirket hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elinde bulunsun, bu 

payların temsil ettiği sermaye, şirketin esas/çıkarılmış sermayesinden; yine bu payların 

temsil ettiği oy hakları, şirketteki toplam oy hakkından düşülecektir.  

TTK 196/1/c.2: “Sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da 
üçüncü kişilerin elindeki kendi payları, hesaplamada o şirketin esas veya çıkarılmış 
sermayesinden düşülür.” 

TTK 196/2/c.2: “Hesaplamada, sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına 
alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki paylarından doğan oy hakları düşülür.” 

TTK 389/1 ise şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından hâkim 

şirkette iktisap edilen payları eş tutmakta; bu payların akıbetini, oy hakkı ve diğer pay 

sahipliği hakları bakımından düzenlemektedir. Hüküm, söz konusu payların genel kurul 

toplantı nisaplarında hesaba katılmayacağını düzenleyerek, 6762 sayılı eski TTK 

döneminde yapılan tartışmaları sona erdirmektedir1004.  

TTK 389/1: “Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen 
ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında 
dikkate alınmaz. Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir 
pay sahipliği hakkı vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları 
ile buna bağlı haklar donar.” 

Hükmün toplantı nisaplarına ilişkin ilk cümlesi, esas sermayeden düşülecek 

paylarla ilgilidir. Zira toplantı nisaplarının hiçbiri toplam oy hakkını esas almamakta; 

yalnızca esas sermaye miktarını esas almaktadır (bkz. TTK 418, 421).  

Yeri gelmişken şunu da belirtelim ki şirketin kendi paylarının genel kurul toplantı 
nisaplarının hesaplanmasında düşüleceğine ilişkin bu türden bir hükme ne Alman ne 
Avusturya ne de İsviçre hukukunda rastlanmaktadır. Alman AktG § 71b ile Avusturya 
AktG § 65/5 hükümlerinde yalnızca şirketin edinmiş olduğu payların herhangi bir pay 

                                                
1004  Şirketin edinmiş olduğu payların toplantı nisaplarına etkisini 6762 sayılı eski TTK döneminde 

ortaya koyan bir kaynak için bkz. Aydın, s. 274 vd. 
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sahipliği hakkı vermeyeceği; İsviçre OR 659a hükmünde ise oy hakkı ve buna bağlı 
hakların donacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu payların toplantı nisaplarına 
dâhil edilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bu sistemlerde yer almamaktadır. Bir üst 
başlıkta da ifade ettiğimiz üzere, bu düzenleme eksikliğinin temel sebebi, anılan hukuk 
sistemlerinde anonim şirket genel kurulu için bir toplantı nisabının öngörülmemiş 
olmasıdır.  

Görüldüğü üzere, TTK 196 yalnızca şirketin kendi elinde bulundurduğu payları 

ile onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elinde bulunan payların hesaplamadan 

düşüleceğini düzenlerken; TTK 389 buna ek olarak, yavru şirketin hâkim şirkette edinmiş 

olduğu payların da hâkim şirketin toplantı nisabında hesaba katılmayacağını ve bu 

paylardan doğan oy hakları ile buna bağlı haklarının da donacağını düzenlemektedir. 

Yavru şirketin hâkim şirkette edinmiş olduğu payların TTK 196’nın kapsamında olup 

olmadığı tartışmaya açık olmakla birlikte, TSY 107/7’de bu payların da şirketin 

esas/çıkarılmış sermayesinden düşüleceği belirtilmiştir. Şu hâlde söz konusu Yönetmelik 

hükmüyle birlikte, TTK 196’nın, TTK 389’da sözü edilen yavru şirketin edindiği paylar 

ihtimalini de kapsar şekilde genişletilmiş olduğu görülmektedir1005. Yukarıdaki başlıkta 

Alman hukuku için tartışmalı olduğunu belirttiğimiz “üçüncü kişilerin bağlı şirket 

hesabına hâkim şirkette edinmiş oldukları payların” ise esas/çıkarılmış sermayeden 

düşülüp düşülmeyeceği Türk hukukunda da belirsizdir. Bu konuda açık bir düzenlemeye 

ne TTK’da ne de Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde rastlanmaktadır. Konu hakkındaki 

görüşümüze bir sonraki başlıkta yer verilecektir.   

Hangi payların hesaplamadan düşüleceği sorusunu bir kenara bırakarak, şimdi ilk 

başta sormuş olduğumuz soruya geri dönelim. TTK 196 ve 389’daki hükümler, TTK 

208’de yapılacak hesaplamada dikkate alınmalı mıdır? Bu iki hükmün, TTK 208 

bakımından uygulanma kabiliyetinin olup olmadığına değinelim.  

Yukarıda Alman ve Avusturya hukuklarını açıklarken, bu hukuk sistemlerindeki 

squeeze-out düzenlemelerinin, hâkimiyet eşiğinin hesaplanmasında düşülecek paylar için 

ya açık bir hüküm öngördüklerini ya da konuya ilişkin kanundaki başka bir hükme atıfta 

bulunduklarını ifade etmiştik. TTK 208 ise ne hesaplamaya ilişkin bir hüküm içermekte 

ne de TTK 196 ile TTK 389 hükümlerine atıfta bulunmaktadır. Yalnızca bu sonuçtan 

hareketle, acaba TTK 208 gereğince yapılacak hesaplamada şirketin iktisap etmiş olduğu 

kendi payları da dâhil tüm payların dikkate alınması gerektiği, diğer bir deyişle bu 

payların hesaplamada esas sermaye ve toplam oy haklarından düşülmemesi gerektiği ileri 

sürülebilir mi? Karşılaştırmalı hukuktaki benzer düzenlemeler ile kıyaslandığında refleks 

                                                
1005  Yönetmelik hükmünden bağımsız olarak, bağlı şirket paylarının da TTK 196 gereğince yapılacak 

hesaplamada sermayeden düşülmesi gerektiği görüşünde bkz. Okutan Nilsson, s. 123 ve 131. 
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olarak akla ilk gelen cevap, Türk hukukunda bu payların hesaplamada dikkate alınması 

(diğer bir deyişle, hesaplamadan düşülmemesi) gerektiği yönünde olurdu; zira TTK 208, 

-karşılaştırmalı hukuktaki muadil düzenlemelerin aksine- bu hususta herhangi bir hüküm 

içermemektedir. Ancak kanaatimizce bu şekilde bir düşünce tarzı isabetli değildir. 

Aşağıda gerekçelerini ortaya koyacağımız üzere, bu payların TTK 208 gereğince 

yapılacak hesaplamada toplam sermayeden düşülmesi gerekmektedir.  

Öncelikle belirtelim ki şirketin kendi paylarının hesaplamaya dâhil edilip 

edilmeyeceği hususunda kanunda bir açıklığın olmadığı her durumda, kanun koyucunun 

bu payların hesaptan düşülmeyeceğini kabul ettiği yönünde genel geçer bir yaklaşımdan 

söz etmek mümkün olmamalıdır. Düzenleme eksikliği kimi zaman bir kanun 

boşluğundan kaynaklanabilir. Bu ilk durumda, boşluğun tamamlanması neticesinde 

şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının ilgili hesaplamada esas sermayeden 

düşüleceği sonucuna varılabilir. Bu ihtimal dışında bazı durumlarda kanun koyucu, 

konuyu genel bir hükümle düzenlemeyi de tercih etmiş olabilir. Bu ikinci durumda ise 

kanun boşluğu yoktur; kanun koyucu, hesaplamanın konusunu oluşturan hükümde bir 

düzenleme öngörmek yerine genel nitelikli bir hükümle meseleyi halletme yolunu tercih 

etmiş olmaktadır. Yukarıda değinmiş olduğumuz iki hükümden biri olan TTK 389, bu 

türden bir genel hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira anılan hüküm, kanundaki tüm 

anonim şirket genel kurul toplantı nisapları bakımınından uygulanabilir niteliktedir. 

Ancak belirtelim ki TTK 208 bakımından yapılacak olan hesaplama, çıkarma hakkını 

kullanacak olan hâkim pay sahibinin hakkın kullanılacağı sermaye şirketindeki katılım 

oranına ilişkindir. Burada toplantı nisabıyla ilgili bir durum söz konusu olmadığından, 

TTK 389’un TTK 208 gereğince yapılacak hesaplamada uygulanması mümkün 

görünmemektedir.  

Şu hâlde geriye TTK 196’nın TTK 208 bakımından uygulanabilir olup olmadığı 

sorusunun cevabı kalmaktadır. Düzenlediği konu dikkate alındığında TTK 196’nın, 

şirketler topluluğu başlığı altında düzenlenmiş olan diğer hükümlere göre genel nitelikte 

bir hüküm olduğu anlaşılmaktadır. Zira TTK 196, hâkimiyetin var olup olmadığının 

saptanmasında pay ve oy oranlarının hesaplanmasını düzenleyen bir hükümdür. Topluluk 

hukuku altında düzenlenen pek çok hüküm için hâkimiyetin varlığı gerekli olduğundan 

TTK 196’nın da bu olgunun ortaya çıkarılmasında kendisine başvurulacak genel nitelikte 

bir hüküm olduğu söylenebilir. Ancak bu özelliği, TTK 196’nın düzenlediği tüm 

hususların topluluk hukukuna dâhil olan her hüküm bakımından uygulanabilir olduğu 

anlamına gelmemektedir. Kanaatimizce TTK 196’nın şirketin iktisap etmiş olduğu kendi 
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paylarının hesaplamadan düşülmesini emreden kuralı, şirketler topluluğu kısmına dâhil 

olan tüm hükümler bakımından uygulanma kabiliyetini haiz değildir. Bu kuralın şirketler 

topluluğu kısmı altında düzenlenen diğer hükümler bakımından uygulanabilir olup 

olmadığı tespit edilirken, her hükmün kendine özgü amacının göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.  

Bu hususu somutlaştıralım: TTK 198, bir sermaye şirketinde belirli pay oranlarına 

ulaşan bir teşebbüsün bu hususu bildirim yükümlülüğünü düzenlemektedir. TTK 198’de 

öngörülen oranların hesaplanmasında şirketin edinmiş olduğu paylar hesaplamadan 

düşülecek midir? TTK 196’nın topluluk hukuku başlığı altında düzenlenen tüm hükümler 

için uygulanabilen genel nitelikte bir hüküm olduğu kabul edilecek olsaydı, bu hükmün 

TTK 198 bakımından da uygulanması gereği ortaya çıkardı. Bunun neticesinde, bildirim 

yükümlülüğü için gerekli olan oran tespit edilirken, şirketin iktisap etmiş olduğu kendi 

paylarının toplam sermaye miktarından düşülmesi ve buna göre bir hesaplama yapılması 

gerekirdi. Bir örnek verelim: Esas sermayenin 100 birim, şirket tarafından iktisap edilen 

payların temsil ettiği sermayenin 20 birim olduğu varsayımında; (A)’nın toplam 

sermayenin %4’ünü temsil edecek şekilde 4 birim pay edindiğini düşünelim. TTK 

196’daki şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşüleceğine ilişkin kural TTK 198 

bakımından da uygulanacak olursa, (A)’nın anılan bu son hüküm gereğince bildirim 

yükümlülüğü doğacaktır. Zira bu ihtimalde (A), TTK 196 gereğince esas alınacak olan 

azaltılmış sermaye miktarının, yani 80 birimin %5’ini iktisap etmiş olacaktır (4 br. x 100 

/ 80 = %5). Hâlbuki toplam sermaye üzerinden bir hesap yapıldığında, (A) yalnızca %4 

oranında pay iktisap etmiş olduğundan TTK 198 gereğince bildirim yükümlülüğüne tâbi 

olmaması gerekirdi. Yukarıda, bildirim yükümlülüğünü düzenleyen hükmün, yalnızca 

şirkette belirleyici etkiye sahip katılımcıların ortaya çıkarılması gibi bir amacının 

bulunmadığını; aksine herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm katılım oranlarının açığa 

çıkarılmasını amaçladığını açıklamıştık. Bu doğrultuda, hükmün hâkimiyet tanımı için 

verilen “belirleyici etki” kriteri üzerine inşa edilmediği söylenebilir. Hâlbuki, TTK 

196’nın temel işlevi, hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, hâkimiyetin var olup 

olmadığının saptanmasıdır. Bir ikincisi; şirketin iktisap etmiş olduğu payların 

hesaplamadan düşülecek olması durumunda, bildirim yükümlülüğünün ne zaman var 

olduğunu tespit etmek son derece güçleşecektir. Bu ihtimalde, bildirim yükümlüsüne her 

defasında şirketin ne miktarda kendi payını iktisap ettiği bilgisini araştırma yükümlülüğü 

de yüklenmiş olacaktır1006. %5, 10 gibi düşük bir pay oranını edinen ya da bu oranları 

                                                
1006  Bu hususta bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 20 Rn. 1 
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elden çıkaran pay sahiplerinin bildirim yükümlüsü olup olmadıklarını tespit edebilmeleri 

için her işlem sonrasında şirketin ne miktarda pay iktisap ettiğini öğrenmeleri, kolay 

olmayabileceği gibi bu araştırma külfeti, işlemi pratik olmaktan da çıkarmaktadır.  

Şu hâlde, TTK 196’daki “şirketin kendi paylarının sermayeden düşülmesi” 

kuralının, şirketler topluluğu başlığı altında düzenlenmiş olan her hüküm için 

uygulanabilir olduğu yönünde bir ön kabulden hareket etmek isabetli değildir. Hükmün, 

tıpkı yukarıda TTK 198 bakımından yapmış olduğumuz incelemede olduğu gibi, TTK 

208 bakımından uygulanabilir olup olmadığının da ayrıca değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede, hükümlerin düzenledikleri konular ve öngördükleri 

amaçlar göz önünde bulundurularak bir sonuca varmak gerekir.   

Öncelikle hükümlerin düzenlediği konuların bağlantılı olup olmadığına bakalım: 

TTK 196, bir şirketin/teşebbüsün, bir sermaye şirketine olan katılım oranının 

hesaplanmasına ilişkindir. TTK 208 kapsamında hesaplanacak olan husus ise çıkarma 

hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibinin, hakkın kullanılacağı sermaye şirketindeki 

katılım oranıdır. Bu bakımdan konu itibarıyla iki hüküm arasında bir bağlantı 

bulunmaktadır.  

Konu bakımından var olan bu bağlantı dışında, her iki hükmün hizmet ettikleri 

amacın da dikkate alınması gerekmektedir. Bu noktada, katılma oranlarının 

hesaplanmasında şirketin kendi paylarının toplam sermayeden düşülmesinin temel 

mantığının ne olduğu sorusuna ilişkin olarak yukarıda yapmış olduğumuz tartışmaya geri 

dönelim. Bir üst başlıkta da değindiğimiz üzere, açıklık olmamakla birlikte, bu kurala yer 

veren hükümlerin muhtemel bir amacı, anonim şirketin, kendi paylarını iktisap etmek 

suretiyle, birtakım işlemlerin gerçekleştirilmesine engel olacak şekilde bir nevi 

engelleyici azınlık konumunu almasının önüne geçmektir. Zira şirketin iktisap etmiş 

olduğu kendi paylarının hesaplamadan düşülmeyeceği kabul edilmiş olsaydı, bu kez 

iktisap edilen pay oranı ne kadar yüksek olursa, çoğunluk pay sahiplerinin bazı işlemler 

için gerekli olan çoğunluğu oluşturmaları da o kadar zorlaşacaktı. Alman kanun koyucu, 

şirketin kendi paylarının hesaplamadan düşüleceğine ilişkin kuralları daha ziyade istisnaî 

hükümler ile düzenlemektedir. Bu hükümler, genellikle bir yapısal değişiklik işlemini ya 

da konzern yapılanmasına ilişkin bir işlemi konu almaktadır. Konzern hukukuna ilişkin 

bir sonucun doğmasının zorunlu olmadığı squeeze-out işleminde de Alman kanun koyucu 

aynı kuralı benimsemiştir. Böylece, kendi paylarını iktisap etmiş olan bir şirketin, tüm bu 

işlemlerin yapılmasının önünde bir engel oluşturmasının önüne geçilmiş olmaktadır.  
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TTK 208’de düzenlenen hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının, kurumsal bir 

amacı gerçekleştirmeye yönelik bir çıkarma aracı olduğunu daha önce açıklamıştık. 

Hâkim pay sahibi, bu hakkını kullanarak şirketin daha etkin bir yönetim anlayışına 

kavuşmasını hedeflemektedir. Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan %90 

oranındaki yüksek pay sahipliği oranı da dikkate alındığında, bu oranın hesaplanmasında 

bir de şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının dikkate alınması, hakkın 

kullanılmasını bir hayli zorlaştıracaktır. Hatta bu paylar esas sermayeden düşülmeyip 

hesaplamada dikkate alınacak olursa, şirketin kendi paylarını %10’un üzerinde iktisap 

etmiş olduğu hiçbir durumda çıkarma hakkı kullanılamayacaktır. Kanaatimizce, şirketin 

daha etkin bir şekilde yönetilmesine hizmet eden bir çıkarma hakkının kullanılması 

sürecinde, şirketin, bu sürece iktisap etmiş olduğu kendi payları ile olumsuz katkıda 

bulunması, kanun koyucunun arzuladığı bir sonuç değildir. Ayrıca belirtelim ki TTK 

208’in, bizim savunmuş olduğumuz görüş kapsamında “topluluk ilişkisinden bağımsız” 

bir hüküm olarak kabulü hâlinde dahi, TTK 196’da düzenlenen genel ilkeden sapılmasını 

gerektiren bir sebep bulunmamaktadır. Bu çerçevede, çıkarma hakkının topluluk 

ilişkisinden bağımsız olan münferit bir şirkette kullanılması durumunda da TTK 196’nın 

uygulanma alanı bulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının, katılma oranlarının 

hesaplanmasında toplam sermayeden düşülmesinin bir diğer gerekçesi ise bu payların pay 

sahipliği hakkı vermiyor olmasıdır. Söz konusu paylar üzerinde yalnızca şeklî anlamda 

bir pay sahipliği sıfatına sahip olan şirketin kendisinin, “azınlık” ya da “çoğunluk” pay 

sahibi olarak nitelendirilmesine imkân yoktur. Burada şirketin kendi paylarının 

“sermayeden düşülmesi”nin gerekçesine bakış açısı daha farklıdır. Çıkarma hakkının 

kullanılması için gerekli olan hâkim pay sahipliği konumunun tespiti, esasında şirkette 

masraf kalemlerini artırabilecek olan dağınık vaziyetteki diğer pay sahiplerinin de hangi 

oranda olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Çıkarma hakkının bir amacı da bazı pay 

sahipliği haklarını kullanmak suretiyle şirketin etkin bir şekilde yönetilmesine engel olan 

bu pay sahiplerinin şirketten uzaklaştırılmasıdır. Sözü edilen pay sahibi grubunun 

mevcudiyetinin şirkete bir maliyeti bulunmaktadır. Ancak şirketin iktisap etmiş olduğu 

kendi payları, şeklî olmanın ötesinde herhangi bir pay sahipliği konumu bahşetmez. 

Dolayısıyla bu payların, “azınlık” ve “çoğunluk” arasındaki ilişkinin tespitinde de dikkate 

alınmaması gerekir. Bu anlamda “net” katılım oranlarına ulaşmak için, şirketin edinmiş 

olduğu kendi paylarının hesaptan düşülmesi icap eder.     
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Şirketin kendi paylarının hesaba katılmaması neticesinde, çıkarma hakkının 

hâkim pay sahibi tarafından kullanılması kolaylaştırılmış olmaktadır1007. Zira böyle bir 

ihtimalde hâkim pay sahibi, sermayenin ve oy haklarının tamamı üzerinden değil, daha 

az bir oranı üzerinden %90’lık oranı sağlayarak çıkarma hakkını kullanabilecektir. Bir 

örnek verelim: TTK 379 gereğince bir anonim şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış 

sermayesinin en fazla onda biri kadar edinebilir. Şirketin kendi paylarını %8 oranında 

edinmiş olduğu varsayımında, bu payların temsil ettiği sermaye ve oy hakları, TTK 196 

gereğince esas sermaye ve toplam oy hakkından düşülecektir. Her bir payın eşit itibarî 

değeri haiz olduğu kabul edilecek olursa, hâkimiyet eşiğinin hesaplanmasına esas 

alınacak olan sermaye ve oy hakkı miktarı 92 birim (100 birim - 8 birim = 92 birim) 

olarak ortaya çıkacaktır. Düşülen bu 8 birim, şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının 

temsil ettiği sermaye ve oy haklarına ilişkindir. Neticede, çıkarma hakkı için gerekli olan 

hakimiyet eşiğinin hesaplanmasında esas alınan sermaye ve oy hakkı miktarı, toplam 

sermaye ve oy hakkının %92’sini oluşturmaktadır. Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını 

kullanabilmesi için, söz konusu “92 birimlik sermaye ve oy hakkının” %90’ına sahip 

olması gerekmektedir. Bu ise şirket esas sermayesinin ve toplam oy haklarının %82,8’ine 

[92 birim (ya da %92) x %90] tekabül etmektedir. Şirketin edinmiş olduğu kendi 

paylarının oranı arttıkça, çıkarma hakkını kullanmak için gerekli olan eşik de azalacaktır. 

Örneğin, şirketin kendi paylarını %10 oranında edinmiş olduğu bir ihtimalde, TTK 208 

bakımından hâkimiyet eşiği esas sermayenin %81’i kadar [90 birim (ya da %90) x %90] 

olacaktır. Her iki ihtimalde de pay sahibi, TTK 208’deki %90’lık oranı sağlamış 

olmaktadır (İlk örnek bakımından 82,8/92 x 100 = %90; ikinci örnek bakımından 81/90 

x 100 = %90).  

Bu durumda, 100 birimlik esas sermayenin 81 biriminin (A)’ya, 9 biriminin 

(B)’ye ait olduğu, 10 biriminin ise şirketin kendi elinde bulunduğu varsayımında; (A) 

toplam sermaye ve oy haklarının %81’ine sahip olmasına rağmen çıkarma hakkını 

kullanabilecektir. Zira (A), şirketin kendi paylarının temsil ettiği sermayenin esas 

sermaye miktarından düşülmesi neticesinde, “hesaplamaya esas teşkil eden azaltılmış 

sermaye miktarı”nın %90’ına sahip olmaktadır1008.  

Hatırlanacağı üzere İsviçre hukukunda, oy hakkı donmuş olan payların 
hesaplamada teklif sahibine atfedileceğini düzenleyen bir Tüzük hükmü 

                                                
1007  Bkz. Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 28. 
1008  Benzer örnekler için bkz. Fuchs, s. 89; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 28; Böhler, s. 

162. 



 
 

 
   

369 
  

 

bulunmaktaydı1009. Bu hükmün bir sonucu olarak, hedef şirketin iktisap etmiş olduğu 
kendi paylarının da çıkarma hakkını kullanacak olan teklif sahibinin payları gibi 
hesaplamada dikkate alınması gerekmekteydi. Zira şirketin iktisap etmiş olduğu kendi 
paylarından doğan oy hakları OR 659a gereğince donmaktadır.  

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, İsviçre hukukundaki yaklaşım daha 
farklıdır. Türk ve Alman hukuklarında şirketin kendi paylarının “toplam esas sermaye 
miktarı”ndan düşülmesi söz konusudur. Böylece “hesaplamaya esas teşkil eden 
azaltılmış bir sermaye miktarı”na ulaşılmaktadır. Çıkarma hakkı bakımından yalnızca 
oy hakkına göre bir hâkimiyet eşiği belirleyen İsviçre hukukunda ise şirketin kendi 
paylarının temsil ettiği oy hakları, “toplam oy hakkı miktarı”ndan düşülmemekte; bilâkis 
bu payların verdiği oy hakları, hesaplamaya dâhil edilip hâkim pay sahibinin hesabına 
yazılmaktadır. Dolayısıyla bu sistemde, çıkarma eşiğinin hesaplanması “hesaplamaya 
esas teşkil eden azaltılmış bir sermaye (ya da bu sistem için oy) miktarı” üzerinden değil, 
toplam oy miktarı üzerinden yapılmaktadır. İki durumda da hâkim pay sahibinin çıkarma 
hakkını kullanması kolaylaştırılmış olmaktadır. Ancak iki durum arasında pratik bir fark 
bulunmaktadır. Söz konusu farkı anlatan bir örneğe İsviçre hukukuna ilişkin başlık 
altında yer verilmişti. Tekrardan kaçınmak amacıyla, oradaki açıklamalarımıza atıfta 
bulunmakla yetiniyoruz.  

Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının esas sermaye ve toplam oy 

hakkından düşülmesi neticesinde, hâkim pay sahibinin daha az bir oranla çıkarma hakkını 

kullanabilmesinin âdil olmadığı ve hatta bunun birtakım kötüye kullanmalara yol açacağı 

iddia edilebilirse de kanaatimizce bu iddialar tartışmaya açıktır.  

Her şeyden önce, şirketin kendi paylarını edinmiş olduğu bir ihtimalde, bu 

payların ekonomik mülkiyeti diğer pay sahiplerine aittir. Sözü edilen payların elden 

çıkarılması gündeme geldiğinde, şayet bu paylar pay sahipleri dışında üçüncü bir kişiye 

satılmayacaksa, elden çıkarılacak paylar üzerinde tüm pay sahiplerinin oransallık ilkesi 

gereğince teklife muhatap olmaları beklenir1010. Bu ihtimalin gerçekleşmiş olması ve 

iktisap edilmiş olan payların mevcut pay sahiplerine oransal olarak satılmış olması 

hâlinde, şirketteki pay dağılımında oransal olarak bir değişiklik meydana gelmeyecektir. 

Diğer bir deyişle, şirketin iktisap etmiş olduğu payların sermayeden düşülmesi sonrasında 

yapılan hesaplamada pay sahiplerinin katılım oranları ne miktarda çıkıyorsa; bu payların 

elden çıkarılması sonrasında da kural olarak aynı katılım oranının çıkması beklenir. Pek 

tabii bu beklentinin aksi de söz konusu olabilir. İktisap edilen payların üçüncü kişilere 

                                                
1009  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3, metin içi başlık “b2”. 
1010  Bu sonuç eşit işlem ilkesinden kaynaklanır. Her ne kadar iktisap edilen payların elden 

çıkarılmasında, sermaye artırımında pay sahiplerine tanınmış olan rüçhan hakkında olduğu gibi bir 
kurala yer verilmemişse de yönetim kurulunun payları elden çıkarırken keyfi davranmaması gerekir. 
Şirketin bu payları keyfi olarak dilediği kişiye satması, eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil edebilir. 
Eşit işlem ilkesine uygun hareket etmenin bir gereği olarak, iktisap edilmiş olan payların elden 
çıkarılma aşamasında tüm pay sahiplerine teklif edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu hususlarda 
ayrıntılı bilgi için bkz. Aydın, s. 266 vd. Ayrıca bkz. Koch, Hüffer/Koch AktG, § 71c Rn. 7. 
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satılmış olması ya da tüm pay sahiplerine teklif edilmiş olmakla birlikte bir kısım pay 

sahibinin bu payları satın almayı tercih etmemesi neticesinde, şirketteki katılım 

oranlarındaki durum, önceki durumdan farklılaşacaktır. Ancak iktisap edilen payların 

ekonomik olarak mevcut pay sahiplerine ait olduğu ve bu payların elden çıkarılması 

aşamasında mevcut pay sahiplerine teklif edilmesi gerektiği hususları dikkate alındığında, 

iktisap anındaki durum ile elden çıkarma anındaki durum arasında katılım oranları 

bakımından bir farklılığın meydana gelmemesi ihtimal dahilindedir. Bu sebeple, söz 

konusu payların TTK 208 bakımından yapılacak hesaplamada sermayeden düşülüyor 

olmasının âdil olmadığı iddiası tartışmaya açıktır. Çünkü iktisap edilmiş olan payların 

mevcut pay sahiplerince satın alınması durumunda elde edilecek olan katılım oranı, 

iktisap edilen payların sermayeden düşülmesi neticesinde hesaplanacak oran ile aynı 

olacaktır.  

Şirketin kendi paylarını %10 oranında edinmiş olduğu bir ihtimalde, TTK 208 
bakımından hâkimiyet eşiğinin, esas sermayenin %81’ine [90 birim (ya da %90) x %90] 
tekabül ettiğini belirtmiştik. %81’lik bu kısım, esasında iktisap edilen payların düşülmüş 
olduğu sermayenin (hesaplamaya esas teşkil eden azaltılmış sermaye miktarının) 
%90’lık kısmını temsil etmektedir. İktisap edilmiş olan payların elden çıkarılması 
durumunda, eşit işlem ilkesi gereğince bu payların %9’luk kısmının hâkim pay sahibine, 
%1’lik kısmının ise azınlık pay sahibine teklif edilmesi gerekmektedir. Hâkim pay 
sahibinin %9’luk oranı iktisap etmesi hâlinde, bu pay sahibi yine sermayenin %90’ına 
sahip olmuş olacaktır.   

Hakkın kötüye kullanılması hususunda ise şunlar söylenebilir. Hâkim pay sahibi 

yönetim üzerindeki kontrolünü kullanmak suretiyle şirketin kendi paylarını iktisap 

etmesine dolaylı olarak etki edebilir. Bu yolda hâkim pay sahibi, ilk olarak bir genel kurul 

kararı alınmasını sağlayarak, şirketin kendi paylarını edinmesi hususunda yönetim 

kurulunu yetkili kılabilir. Bunu takiben hâkim pay sahibi, yönetim kurulu üzerinde sahip 

olduğu etkiyi kullanarak şirketin kendi paylarını iktisap etmesine yol açabilir. Şirketin bu 

şekilde kendi paylarını iktisap etmiş olması, hâkim pay sahibinin TTK 208 gereğince 

sahip olması gereken hâkimiyet eşiğini aşağıya çekebilir. Kanaatimizce “şirketin kendi 

paylarını iktisap etmesi” kurumunun kullanılmak suretiyle çıkarma eşiğinin aşağıya 

çekilmesine dolaylı bir etkide bulunulması ihtimalinde, iktisap işleminin kötüye 

kullanıldığını iddia etmek çok zayıf bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden 

önce burada pay iktisabı hususunda hâkim pay sahibinin yetkisinin olmadığını; bu 

yetkinin bağımsız bir organ olan yönetim kuruluna ait olduğunu belirtelim. Yönetim 

kurulunun pay iktisabı hususunda bir gerekçe göstermesine belirli durumlar dışında (bkz. 

TTK 381/2) gerek olmadığı gibi, bir gerekçenin ortaya konulmasının gerekli olduğu 
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durumlarda da şeklen bir gerekçe yaratmak güç değildir. Son olarak, şirketin kendi 

paylarını iktisap etmeye karar vermesi durumunda, payı şirkete devredecek olan kişi bu 

işlemi kendi iradesiyle gerçekleştirmektedir. Şirket kendi payını iktisap kararı almış olsa 

bile, bu payların alım hakkına benzer bir şekilde pay sahiplerinden satın alınması 

mümkün değildir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde; hâkim pay sahibinin diğer pay 

sahiplerinden pay satın alıp çıkarma hakkı için gereken eşiğe ulaşması ile bu pay 

sahiplerinin paylarını şirkete satıp hâkim pay sahibinin sahip olması gereken eşiğin 

dolaylı olarak aşağıya çekilmesi arasında gerçekleşen sonuç bakımından bir fark yoktur. 

Sahip olduğu payları şirkete satıyor olmanın sonuçlarını bilen bir pay sahibinin, bu 

payları pekâlâ hâkim pay sahibine satmak suretiyle de aynı etkiyi yaratması mümkündür. 

Bu yüzden, şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin, TTK 208’de aranan %90’lık eşiğin 

aşağıya çekilmesine yol açmış olduğu gerekçesiyle hakkın kötüye kullanımı olduğunu 

ileri sürmek pek olası bir ihtimal olarak karşımıza çıkmamaktadır.  

ddd. Hangi Paylar Esas Sermayeden Düşülmelidir?  

TTK 196/1 gereğince, bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin 

yüzdesi hesaplanırken, kendisine iştirak olunan sermaye şirketinin “hem kendi hem de 

onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki kendi payları”nın, hesaplamada 

(iştirak olunan) şirketin esas sermayesinden düşüleceğini düzenlemektedir. TTK 196, bu 

iki kalem dışında esas sermayeden düşülecek paylara ilişkin bir düzenlemeye yer 

vermemektedir.  

Ancak bu iki kalem dışında, esas sermayeden düşülmesinin gerekli olup 

olmadığının tartışılması gereken iki kalem daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki, kendisine 

iştirak olunan şirketin bağlı şirketinin, iştirak olunan şirkette edinmiş olduğu paylara 

ilişkindir. Söz konusu payların hesaptan düşüleceğine ilişkin bir düzenlemeye TTK 

196’da yer verilmemiş ise de bu eksikliğin TSY 107/7/c.3 ile giderildiğini ifade edelim. 

Anılan hüküm gereğince, “Şirketin paylarının, bir bağlı şirketi tarafından alınmış olması 

durumunda da, bağlı şirketin elindeki paylar, şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinden 

düşülür”. Kanaatimizce söz konusu Yönetmelik hükmü olmasaydı bile, “hesaptan 

düşme”nin temel mantığı göz önünde bulundurulduğunda, bu payların da toplam sermaye 

ve oy hakkından düşülmesi gerekirdi1011. Bu yorum şeklinin, kanunun ruhuna daha uygun 

olduğu görüşündeyiz. 

                                                
1011  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 123. 
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Esas sermayeden düşülüp düşülmeyeceği konusunda kanunda düzenleme 

bulunmayan ikinci kalem ise “üçüncü kişilerin, bağlı şirket hesabına, iştirak olunan 

şirkette edinmiş oldukları paylar”dır. Bu kalemden, Yönetmelik’te de söz edilmemiştir. 

Üçüncü kişilerin elindeki bu paylar, bağlı şirkete atfedileceğinden, kanaatimizce bunların 

da tıpkı bağlı şirketin iştirak olunan (hâkim) şirkette edinmiş olduğu paylarda olduğu gibi, 

hesaplamada esas sermayeden düşülmesi gerekmektedir.  

Ortaya çıkan tabloyu bir örnekle açıklamadan önce, TTK 196’nın TTK 208 ile 

birlikte uygulanması neticesinde, hangi payların esas sermayeden düşülmesi gerektiğini 

bir kez daha açıklayalım:  

TTK 208 gereğince çıkarma eşiğinin tespitine ilişkin olarak yapılacak olan 

hesaplamada;  

- Çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının,  

- Üçüncü kişilerin, çıkarma hakkının kullanılacağı şirket hesabına edinmiş 

olduğu payların, 

- Çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin bağlı şirketinin, bu şirkette 

edinmiş olduğu payların ve 

- Üçüncü kişilerin, çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin bağlı şirketinin 

hesabına, çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette edinmiş oldukları 

payların, 

esas sermayeden düşülmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, bu paylar yapılacak 

olan hesaplamada dikkate alınmamalıdır. Bu payların vermiş oldukları oy hakları da 

toplam oy hakkından düşülmelidir. Bu hususa ilişkin değerlendirmeye aşağıdaki başlıkta 

yer verilecektir. 

Şimdi bu durumu bir örnek ile somutlaştıralım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

373 
  

 

Tablo 11012 

 
 Örnekte, çıkarma hakkının kullanılacağı şirket (B) anonim şirketi, çıkarma 

hakkını kullanmak isteyen pay sahibi (A) anonim şirketi, çıkarılmak istenen pay sahibi 

ise (D)’dir. (A)’nın TTK 208’de aranan eşiğe sahip olup olmadığının tespitinde bir 

hesaplama yapılmalıdır. Eşiğin sermaye (pay) kısmına ilişkin olarak yapılacak 

hesaplamada, kesirli ifadenin pay kısmını (A)’nın sahip olduğu sermaye oranı, payda 

kısmını ise (B) anonim şirketinde hesaplamaya esas teşkil edecek olan esas sermaye 

miktarı oluşturacaktır. TTK 196 gereğince esas sermayeden düşülecek olan iki kalem; 

(B) şirketinin iktisap etmiş olduğu kendi payları (%3) ile (G) şirketinin (B) hesabına bu 

şirkette iktisap etmiş olduğu paylardır (%1). Diğer iki kalemden birinin TSY 107/7/c.3’de 

sayıldığını ifade etmiştik. Buna göre, (F)’nin (B) anonim şirketinde sahip olduğu payların 

da (%3) esas sermayeden düşülmesi gerekmektedir. Nihayet, TTK 196 ve TSY 107’de 

zikredilmiş olmasa da, kabul etmiş olduğumuz görüş çerçevesinde (H)’nin (B) şirketinin 

bağlı şirketi olan (F) anonim şirketi hesabına (B)’de iktisap etmiş olduğu payların da (%2) 

esas sermayeden düşülmesi gerektiği fikrindeyiz. 

 Buna göre, (B) anonim şirketinin esas sermayesinden toplamda %9 

(%3+%1+%3+%2) oranında payın düşülmesi gerekmektedir. Bu durum, yukarıda da 

ifade edildiği üzere (A)’nın çıkarma hakkını kullanmasını kolaylaştırmaktadır. Zira (A) 

artık, hesaplamaya esas teşkil edecek olan azaltılmış sermaye miktarı olan %91’lik oranı 

temsil eden sermayenin %90’ına, yani %81,9’una (%91 x %90 = %81,9) sahip olmalıdır. 

Şu hâlde (A), hâlihazırda sahip olduğu %88’lik pay (sermaye) oranı ile (şayet TTK 

208’de aranan oy oranını da sağlıyorsa), çıkarma hakkını kullanabilecektir. 

                                                
1012  Örnek hazırlanırken Böhler’in eserinden faydalanılmıştır. Bkz. age, s. 271. 

(Çıkarma hakkının kullanılacağı)
B Anonim Şirketi

(Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi payları: %3)

A Anonim 
Şirketi

İnançlı işlem 
ilişkisi

% 2

İnançlı bir işlem ile payları 

F’nin hesabına tutan H

% 51 % 3

D

% 88

F Anonim 
Şirketi 

% 3

İnançlı bir işlem ile payları 

B’nin hesabına tutan G
İnançlı işlem 

ilişkisi

% 1
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 Örnek bakımından akla gelebilecek bir başka ihtimale daha işaret edelim. Esas 

sermayeden düşmüş olduğumuz son iki kalem payın [1- (F)’nin (B) anonim şirketinde 

sahip olduğu paylar (%3) ile 2- (H)’nin, (B) şirketinin bağlı şirketi olan (F) anonim 

şirketi hesabına, (B)’de iktisap etmiş olduğu paylar (%2)], başka bir bakış açısıyla, iştirak 

eden (A) anonim şirketine izafe edilip edilemeyeceği sorgulanabilir. Bu soruya kaynaklık 

eden hüküm TTK 196/3’tür. Hüküm gereğince, “Bir ticaret şirketinin bir sermaye 

şirketinde sahip olduğu paylar hesaplanırken ona bağlı şirketlerin sahip oldukları veya 

onun hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elindeki paylar da hesaba katılır.” 

Örneğimizde, çıkarma hakkının kullanılacağı (B) şirketi ve ona bağlı olan (F) şirketi, 

çıkarma hakkını kullanacak olan (A)’nın bağlı şirketi konumundadırlar. (F) şirketi 

üzerindeki hâkimiyet, dolaylı şekilde tesis edilmiş olmaktadır. Bu durumda soru şu 

olmaktadır: (F)’nin (B) şirketinde sahip olduğu %3 oranındaki pay, TTK 196/3 gereğince, 

(F)’nin hâkimi konumunda olan (A) şirketi hesabına yazılabilir mi? Aynı soru, (F) 

anonim şirketi hesabına, (B)’de iktisap edilmiş olan paylar için de geçerlidir. 

Kanaatimizce, şirketin kendi paylarının hesaptan düşülmesine ilişkin TTK 196/1 

hükmü, -sayılan bu iki kalem için- TTK 196/3’ün uygulama alanını daraltmaktadır.  Bir 

payın hem esas sermayeden düşülüp hem de hâkim şirket hesabına yazılması, ortaya 

anlamsız ve kimi zaman uygulanması imkânsız bir durum çıkartacaktır1013. Gerçekten de 

Tablo-1’deki örnek bakımından bu şekilde bir hesaplama yapılacak olursa, (A)’nın sahip 

olduğu pay oranı %102 gibi bir orana ulaşır ki bu da imkân dâhilinde değildir. 

Tablo-1’deki örnekte, esas sermayeden düşülmesi gereken pay oranını %9 olarak tespit 
etmiştik. Düşülen bu pay oranı içinde, yukarıda saymış olduğumuz iki kalem de 
bulunmaktadır [1- (F)’nin (B) anonim şirketinde sahip olduğu paylar (%3) ile 2- (H)’nin, 
(B) şirketinin bağlı şirketi olan (F) anonim şirketi hesabına, (B)’de iktisap etmiş olduğu 
paylar (%2)]. Bu iki kalemle birlikte toplamda %9’luk olan pay oranı esas sermayeden 
düşüldüğünde, TTK 208 gereğince yapılacak hesaplamaya esas teşkil edecek olan 
azaltılmış sermaye miktarı %91 olacaktır. Diğer bir deyişle, hesaplamada paydayı teşkil 
edecek birim 91’dir. Yukarıda saymış olduğumuz bu iki kalem hem esas sermayeden 
düşülüp hem de TTK 196/3 gereğince (A) şirketinin hesabına yazılacak olsaydı, (A)’nın 
(B) şirketindeki iştirak oranı, [(931014 / 91) x 100 = 102,1] şeklinde absürt bir hesapla 
%102 olarak bulunacaktı.   

Bu yüzden yukarıda saymış olduğumuz bu iki kalemin, yalnızca çıkarma hakkının 

kullanılacağı şirketin esas sermayesinden düşülmesi gerekmektedir. Payların 

atfedilmesine ilişkin TTK 196/3’ün bu payları kapsamaması gerekir.   

                                                
1013  Bu yönde bkz. Fuchs, s. 105-106; Böhler, s. 268; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 44. 
1014   [%88 (A’nın B’de doğrudan sahip olduğu paylar) + %3 (ilk kalem) + %2 (ikinci kalem)] = %93. 
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c. Toplam Oy Hakkının Belirlenmesine İlişkin Kurallar   

Hâkim pay sahibinin sahip olduğu sermaye ve oy hakkı miktarının, şirketteki esas 

sermaye ve toplam oy hakkı miktarına oranlanmasıyla, TTK 208’de aranan %90’lık 

hâkimiyet eşiğine ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilir. Yapılacak oranlamada elde edilen 

kesirli ifadenin payda kısmında yer alan esas sermayenin ne şekilde tespit edileceğini 

yukarıda açıklamaya çalışmıştık. Bu başlık altında ise kesirli ifadenin yine payda 

kısmında yer alan toplam oy hakkı miktarının ne şekilde tespit edileceğinden söz 

edilecektir.  

Yukarıda TTK 196’nın, TTK 208 bakımından uygulanma kabiliyetini haiz, genel 

nitelikte bir hüküm olduğundan söz etmiştik. Bu açıklamalar çerçevesinde, tıpkı sermaye 

yüzdesinin hesaplanmasında olduğu gibi, oy hakkı yüzdesinin hesaplanmasında da TTK 

196 uygulama alanı bulacaktır. TTK 196/2, oy hakkı yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin 

olarak, hem iştirak eden şirketin (ya da teşebbüsün) hem de kendisine iştirak olunan 

şirketin “kullanılabilen/kullanılabilir” oy haklarının toplamından söz etmektedir. Anılan 

hüküm kapsamında yapılacak oranlama neticesinde oluşacak yüzdesel (kesirli) ifadenin 

hem pay hem de payda kısmı, hükmün lafzı gereğince yalnızca “kullanılabilir” oy hakları 

üzerinden oluşacaktır. 

TTK 196/2/c.1: “Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, 
ticaret şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen 
oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm oy haklarının 
toplamına oranlanmasıyla bulunur.”  

Kullanılabilir oy, en basit tanımıyla, herhangi bir sınırlandırmaya tâbi olmadan 

kullanılabilen oylardır. Oy hakkının kullanılamaması çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. 

TTK 196’nın madde gerekçesinde, kullanılamayan oylara üç örnek verilmiştir. Bunlar; 

oy hakkının donması, oydan yoksunluk ve oy hakkının kullanılmasının mahkemece 

verilen bir tedbir kararıyla engellenmiş olması durumlarıdır. Oydan yoksunluk ve oy 

hakkının donması sebebiyle oy hakkının kullanılamadığı hâller, TTK ve diğer bazı özel 

kanunlarda gösterilmiştir1015. Bu başlık altında donma ve yoksunluğun kanundaki 

görünüm şekillerini ayrıntılı olarak incelemeyip, yalnızca söz konusu hâllerin, toplantı 

yetersayıları ve kanunda düzenlenen bazı katılım oranlarının hesaplanmasına olan etkisini 

ele alacağız.   

                                                
1015  Anonim ve limited şirketlerde oydan yoksunluğa ilişkin olarak bkz. TTK 436 ve TTK 619. Yine bu 

şirket türlerinde oy hakkının donmasının TTK’daki görünüm biçimleri için bkz. TTK 198/2, 201/1, 
389, 497/2 ile TTK 612/4. Diğer kanunlardaki görünüm biçimlerine bir örnek için bkz. SerPK 26/6. 
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Kullanılabilir oy kavramı kapsamında oydan yoksunluk ve oy hakkının donması 

hâllerine değinmeden önce, oy hakkının henüz doğmamış olduğu bir ihtimalin 

hesaplamaya ne şekilde etki edeceğine de değinelim. Yukarıda esas sermaye miktarının 

hesaplanmasına ilişkin kısımda sormuş olduğumuz soruya geri dönelim: Sermaye payının 

karşılığının tamamen ödenmemiş olmasının toplam oy hakkının hesaplanmasına bir etkisi 

var mıdır? TTK 435, anonim şirkette oy hakkının “payın, kanunen veya esas sözleşmeyle 

belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğacağını” düzenlemektedir. 

Pay bedellerinin ödenmesine ilişkin TTK 344 gereğince, taahhüt edilmiş olan payların 
itibarî değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi gerekmektedir. Bu 
hüküm ile birlikte değerlendirildiğinde, bir an için, tescil edilmiş olan bir anonim şirkette 
pay bedelinin ödenmemiş olması sebebine dayalı olarak doğmamış bir oy hakkından söz 
edilemeyeceği fikri akla gelebilir. Zira taahhüt edilmiş olan tüm payların bedellerinin en 
azından dörtte birlik bir kısmının, tescilden önce ödenmiş olacağı düşünülebilir. Ancak 
TTK 344’deki tespit, münferit olarak paya bağlı olarak değil, tüm sermaye üzerinden 
yapılmaktadır. Somutlaştıralım: 100 adet 1 birimlik itibarî değerli pay ile teşekkül etmiş 
100 birimlik sermayenin olduğu bir ihtimalde, TTK 344 gereğince sermayenin 25 
biriminin tescilden önce ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak bu ödemenin 100 adet 
payın tümüne teşmil ettirilecek şekilde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Yalnızca 25 adet payın itibarî değerlerinin tamamı ödenip, 75 adet payın bedeli hiç 
ödenmemiş olabilir. Sonuç olarak, TTK 344, teorik ve pratik olarak TTK 435’deki 
ihtimalin ortaya çıkmasına engel bir hüküm olarak değerlendirilmemelidir.        

TTK 435 uyarınca doğmamış olan oy haklarının, TTK 196 gereğince “iştirak 

edenin katılım oranına” ilişkin olarak yapılacak hesaplamada dikkate alınıp alınmayacağı 

hususunda öğretide görüş ayrılığı bulunmaktadır. Kesirli ifadenin “pay” kısmını 

ilgilendiren bu tartışmaya aşağıda yer verilecektir. Kesirli ifadenin “payda” kısmına 

ilişkin hesaplamada ise herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. TTK 196/2 gereğince 

yapılacak toplam oy hakkı hesaplamasında, diğer bir deyişle “payda”ya ilişkin 

hesaplamada, bedeli henüz ödenmemiş olan paylar da dikkate alınmalıdır1016. Buradaki 

temel mantık, şirketin ve pay sahiplerinin, toplam oy sayısını ek bir hesaplamaya gerek 

kalmadan, kanun ve esas sözleşmedeki bilgileri dikkate alarak tespit edebilmelerini 

sağlamaktır1017.   

Toplam oy hakkı sayısının hesaplanmasında oydan yoksunluk ve oy hakkının 

donması hâllerine ilişkin olarak ise şunlar söylenebilir:  

Oydan yoksunluk hâlinin düzenlendiği TTK 436’da pay sahibinin, kendisi ya da 

hükümde sayılan bağlantılı olduğu kişiler ile şirket arasında olan şahsî bir meseleye 

                                                
1016  Bu yönde bkz. J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 16 Rn. 19; Emmerich/Habersack, § 16 Rn. 22; 

Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 43; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 11. 
1017  J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 16 Rn. 19. 
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ilişkin bir gündem maddesi hakkında genel kurulda oy kullanması yasaklanmaktadır. 

Geçici olan bu sınırlama, oydan yoksunluğu yaratan meseleye özgüdür. Öğretide kabul 

edildiği üzere oydan yoksun payların genel kurul toplantı nisabının hesabında dikkate 

alınması gerekmektedir1018. Diğer bir deyişle, oydan yoksunluk hâli, genel kurul toplantı 

nisabının belirlenmesine etki etmemektedir. Kanaatimizce aynı ilke, kural olarak, bir 

toplantı nisabına ilişkin olmayan diğer oranlarının (ör. katılım oranı) hesaplanmasında da 

geçerli olmalıdır.  

Oy hakkının donduğu hâllerde ise pay sahibi, oy hakkından -donma hâli sona 

erene dek- sürekli olarak mahrum kalmaktadır. Üstelik donma hâlinde oydan yoksunlukta 

olduğu gibi, oy hakkının, gündem maddesinin konusuna göre kullanılabilir olması da söz 

konusu olmamaktadır. Burada herhangi bir konu ayrımına gidilmeksizin oy hakkı mutlak 

olarak kullanılamamaktadır. Oydan yoksunluktan farklı olarak, donan oyların toplantı 

nisaplarında dikkate alınmayacağı öğretide genel olarak kabul edilmektedir1019. Böylece 

TTK 201 ve 389’da açıkça düzenlenmiş olan kural, öğretide diğer donma hâlleri için de 

kabul edilmiş olmaktadır. Ancak anılan hükümlerde benimsenmiş olan kural, donmuş oy 

haklarının yalnızca genel kurul toplantı ve karar nisaplarında dikkate alınmayacağına 

ilişkindir. Dolayısıyla bu kuralı, toplantı ve karar nisapları dışında kalan katılım oranı 

hesaplamalarına teşmil edip genelleştirmek mümkün görünmemektedir.  

                                                
1018  Bkz. Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 180-181. Açık olmamakla birlikte bu görüşte olduğu anlaşılan 

Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 988a. Yazar, oydan yoksunluk hâli ile 
donmayı karşılaştırırken, “…Donma geneldir; yani kararın konusuna bağlı değildir. Ayrıca donan 
paylar toplantı nisabının hesabında da dikkate alınamazlar…” şeklinde bir ifadeye yer 
vermektedir. Bu ifadeden yazarın, oydan yoksunluk hâllerinde söz konusu oy haklarının, toplantı 
nisabının hesabında dikkate alınacağı görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. 

1019  Belirtelim ki oy hakkının donmasının toplantı nisaplarına etkisini açıkça düzenleyen iki hüküm 
bulunmaktadır: Karşılıklı iştirake ilişkin TTK 201 ve anonim şirketin kendi paylarını iktisabına 
ilişkin TTK 389. Bu hükümler dışında donmayı düzenleyen diğer hükümlerde, donmanın nisaplara 
etkisi düzenlenmemiştir. Ancak öğretide ileri sürülen görüşlerin bir kısmı, tüm donma hâllerini 
kapsayacak genel bir değerlendirmeye yer vermek suretiyle, oy hakkının donduğu tüm durumlarda 
donan oyların toplantı nisaplarında dikkate alınmayacağını kabul etmektedir. Bu yönde bkz. 
Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 988a; karş. age, N. 995. Okutan Nilsson, s. 
107. Diğer bir kısım yazar ise yalnızca şirketin kendi paylarını iktisap etmesi durumunda ortaya 
çıkan donma hâli için değerlendirme yapmaktadır. Bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 279; Aydın, 
s. 282. Donmanın nisaplara etkisi hususunda pozitif düzenleme bulunmayan hâllerde, her bir 
durumun ayrı ayrı incelenmesi gerektiği yönünde bkz. Zengin, s. 460 vd. Anılan bu son yazar, 
yapmış olduğu münferit değerlendirmeler neticesinde, TTK 201 ve 389 dışında kalan diğer donma 
hâllerinde de donmuş olan payların, toplantı ve karar nisaplarının hesaplanmasında dikkate 
alınmaması gerektiği sonucuna varmaktadır. Bkz. age, s. 483. 

 Öte yandan, bu konuda aksi yönde görüşlerin de bulunduğuna dikkat çekmek gerekir. Şirketin kendi 
paylarını iktisabına ilişkin eTTK 329 kapsamında bir değerlendirme yapan Teoman, iktisap edilmiş 
olan paylardan doğan hakların donduğunu, ancak bunların toplantı nisaplarının hesabında esas 
sermayeden düşülmemesi gerektiğini kabul etmektedir. Yazar, kanundaki tüm toplantı 
yetersayılarının esas sermayeye göre belirlenmiş olduğundan hareketle bu sonuca varmaktadır. Bkz. 
Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 178. Bu hususta ayrıca bkz. yukarıda Dördüncü Bölüm, § 8, III, 3, 
A, b, bb, bbb başlığı altında yapılan açıklamalar. 
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Toplantı ya da karar nisabına ilişkin olmayan diğer hesaplamalarda, donmuş 

oyların dikkate alınıp alınmayacağı hususunda izlenecek yol daha farklıdır. Burada 

öncelikle kanun koyucunun meseleyi, TTK 196/2 (ya da Alman hukukunda AktG § 16/3) 

örneğinde olduğu gibi özel bir hükümle düzenleyip düzenlemediğine bakılmalıdır. Anılan 

hükümde bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkı yüzdesi hesaplanırken, 

(kendisine iştirak edilen) şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarından doğan oy 

hakları ile üçüncü kişilerin (kendisine iştirak edilen) şirket hesabına yine bu şirkette 

iktisap etmiş olduğu paylardan doğan oy haklarının, toplam oy hakkından düşüleceği 

düzenlenmektedir1020. Sözü edilen hükmün, sistematik olarak topluluk hukuku içinde 

düzenlenmekle birlikte içerik olarak topluluk hukukundan bağımsız olan 

(konzernneutral) bazı hükümlerde aranan katılım oranlarının hesaplanmasında da 

uygulanabilir olduğundan yukarıda söz etmiştik.  

TTK 196/2/c.2’de düzenlenen husus, yalnızca anonim şirketin kendi payları 

iktisap etmiş olması hâlinde donan oy haklarının akıbetine ilişkindir. Diğer donma 

hâllerinin katılım oranı hesaplamalarında dikkate alınıp alınmayacağını konusunda kanun 

koyucu sessiz kalmaktadır. Örneğin, TTK 198 gereğince yapılması gerekli olan bildirim 

yükümlülüğünün yapılmamış olması neticesinde donmuş olan oy hakları, TTK 196 

gereğince yapılacak “toplam oy hakkı” hesaplamasında dikkate alınacak mıdır? Bu 

şekilde donan oy hakları, TTK 208 gereğince yapılacak olan hesaplamada, paydayı temsil 

eden toplam oy hakkı miktarının içinde hesaba katılacak mıdır? Yoksa bu oylar, toplam 

oy hakkından düşülecek midir? Kanun koyucu, ne TTK 196’da ne de TTK 198’de (ve 

donmayı düzenleyen diğer hükümlerde) bu hususta açık bir düzenlemeye yer 

vermektedir.  

                                                
1020  Yukarıda TTK 196/1 (ve AktG § 16/2) bakımından yürütmüş olduğumuz tartışma burada da 

geçerlidir (bkz. Dördüncü Bölüm, § 8, III, 3, A, b, bb, bbb. Bağlı şirketin (kendisine iştirak edilen) 
şirkette edinmiş olduğu paylardan doğan oy hakları ile üçüncü kişilerin bağlı şirket hesabına 
(kendisine iştirak edilen) şirkette edinmiş olduğu paylardan doğan oy haklarının hesaplamadan 
düşülüp düşülmeyeceği AktG § 16/3 bakımından tartışmalıdır. Bu paylardan doğan oy haklarının da 
hesaplamada paydadan düşülmesi gerektiği yönünde bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 
16 Rn. 38; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 16 Rn. 29; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG § 16 Rn. 16; 
Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 11; Grigoleit, Grigoleit AktG, § 16 Rn. 15. Aksi kanaatte bkz. 
Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 16 Rn. 41 (karş. Koppensteiner, Kölner Kommentar 
AktG, § 16 Rn. 25 – yazar sermaye hesabında bu payları da toplam sermayeden düşmektedir); 
eserinin eski basısında Hüffer AktG 2012, § 16 Rn. 11. 

 Türk hukukunda ise TSY 107/8 gereğince, bağlı şirketin (kendisine iştirak edilen) şirkette edinmiş 
olduğu paylardan doğan oy hakları da toplam oy sayısından düşülmektedir. Yukarıda sermaye 
hesabına ilişkin kısımda savunmuş olduğumuz görüş çerçevesinde, üçüncü kişilerin bağlı şirket 
hesabına (kendisine iştirak edilen) şirkette edinmiş olduğu paylardan doğan oy haklarının da toplam 
oy sayısından düşülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
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Donma hâllerinin tümü için gündeme gelebilecek bu soruya, iki farklı yaklaşımla 

birbirinin tam aksi yönde cevap verilmesi mümkündür.  

- Bir düşünceye göre TTK 196/2, hem pay hem de paydanın hesabında 

“kullanılabilir tüm oy hakları”ndan söz ettiğine göre, kanun koyucu, donmuş 

olan tüm oy haklarını hesaplama dışında tutmak istemiş olabilir. Örneğin, oy 

hakkı, ister şirketin kendi paylarını iktisap etmiş olmasından kaynaklansın 

ister TTK 198’e göre yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün ihlâl 

edilmiş olmasından kaynaklansın, her iki hâlde de donmakta ve 

kullanılamamaktadır. Kanun koyucunun bu ilk yaklaşıma göre bir çözüm 

benimsemiş olduğu kabul edilecek olursa, donma sebebinden bağımsız 

olarak, donmuş olan tüm oy haklarının toplam oy hakkı sayısından 

(paydadan) düşülmesi gerekecektir.  

- Bir diğer yaklaşıma göre ise donma sebebinin niteliğine göre bir ayrım 

yapılması icap eder. Dikkat edilecek olursa TTK 196, Alman AktG § 16/3’de 

olduğu gibi1021 iştirak edilen şirketin “tüm oy hakları”ndan değil, yalnızca 

“kullanılabilir tüm oy hakları”ndan söz etmektedir. Öğretide bu farklılığa 

dikkat çeken Okutan Nilsson, iştirak edilen şirkette kullanılabilir oy hakları 

hesaplanırken, iştirak edilen şirketi ilgilendiren oydan yoksunluk ve donma 

hâlleri ile bu şirketteki pay sahiplerini ilgilendiren oydan yoksunluk ve donma 

hâlleri arasında bir ayrım yapmaktadır1022. Yapılan bu ayrım gereğince, 

kendisine iştirak edilen şirketteki kullanılabilir oy haklarının 

hesaplanmasında, yalnızca iştirak edilen şirketi ilgilendiren oydan yoksunluk 

ve donma hâlleri dikkate alınmalı ve söz konusu oy hakları hesaplamaya dâhil 

edilmemelidir. Yazara göre, iştirak edilen şirketin kendisini ilgilendirmeyip, 

yalnızca bu şirketteki pay sahipleri ile alakalı olan oydan yoksunluk ve donma 

hâllerinin, “iştirak edilen şirketteki kullanılabilir toplam oy hakkı”nın 

tespitinde dikkate alınmaması gerekmektedir1023. Böylece yazar, iştirak edilen 

şirketteki toplam oy sayısını etkileyen tek hususun, TTK 196/2’de belirtilen 

                                                
1021  Alman hukukunda AktG § 16/3 bakımından oyun kullanılabilir olup olmadığının paydanın 

hesabında belirleyici olmadığı hususunda bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 43; 
Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 11; Emmerich/Habersack, § 16 Rn. 22; Bayer, Münchener 
Kommentar AktG, § 16 Rn. 37; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 16 Rn. 28; J. Vetter, Schmidt/Lutter 
AktG § 16 Rn. 19. Ancak belirtmek gerekir ki anılan hükümde, şirketin iktisap etmiş olduğu kendi 
payları ile şirket hesabına tutulan payların, toplam oy hakkı hesaplamasında paydadan düşüleceği 
düzenlenmektedir. 

1022  Okutan Nilsson, s. 119. 
1023  Okutan Nilsson, s. 119-120. 
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“şirketin kendi paylarını iktisap etmiş olması” hâli olduğunu ileri 

sürmektedir1024.  

İki farklı yaklaşımdan birinin tercihi, özellikle TTK 208 bakımından yapılacak 

olan hesaplamada büyük önem arz etmektedir. Zira yukarıdaki başlıkta da ifade edildiği 

üzere, hesaplamada payda kısmını teşkil edecek olan esas sermaye miktarı ile 

kullanılabilir toplam oy sayısı ne kadar az olursa, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını 

kullanması da o kadar kolaylaşacaktır. Diğer bir deyişle, hesaplamada paydadan 

düşülecek olan her bir kalem, esasında hâkim pay sahibinin lehine olmaktadır. Bunun tam 

tersine, paydadan düşülmeyen her bir pay/oy hakkı, hâkim pay sahibinin bu hakkı 

kullanmasını zorlaştıracaktır.  

Kanaatimizce donma ya da oydan yoksunluk hâlinin “şirketle ilgili olup olmadığı” 

üzerine yapılan ayrım yerindedir. Her ne kadar TTK 196/2’nin lafzı, Alman hukukunda 

olduğu gibi “toplam oy hakkı”ndan değil de “kullanılabilir tüm oy hakları”ndan söz 

etmekte ise de anılan fıkranın ikinci cümlesi göz önünde bulundurulduğunda, kanun 

koyucunun toplam oy miktarından düşülecek kalemi zikretmiş olmasının özel bir anlamı 

olduğu düşünülmektedir. Hüküm gereğince yapılacak hesaplamada, paydayı oluşturan 

kısımdan sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü 

kişilerin elindeki paylarından doğan oy hakları düşülecektir. Kanaatimizce, iştirak edilen 

şirketi ilgilendirmeyip yalnızca bu şirketteki pay sahiplerini ilgilendiren donma hâllerinin 

TTK 196/2 gereğince yapılacak hesaplamada paydadan düşülmesi, hükmün ikinci 

cümlesinde yapılan bu somutlaştırmayı anlamsız kılacaktır. Üstelik aksi yönde bir yorum, 

katılım oranlarının tespitini son derece güçleştireceği gibi, katılım oranını tespit etmek 

isteyen bir pay sahibini, donma hâllerinin tümünü tespit etme külfeti altında bırakacaktır. 

İştirak eden bir pay sahibinin, hangi yüzde ile oy hakkına sahip olduğunu, üçüncü kişilerin 

şahsından kaynaklanan durumlardan bağımsız olarak tespit edebilmesi gerekir1025. Pay 

sahibinden, yalnızca kendi katılım oranını tespit edebilmesi için, her seferinde diğer pay 

                                                
1024  Okutan Nilsson, s. 120; ayrıca bkz. s. 121. Yazar, kanunun tutarlı bir biçimde yorumlanabilmesi 

için, kendisine iştirak edilen şirketin elinde bulundurduğu paylara denk sayılan paylardan doğan oy 
haklarının da toplam oy sayısından düşülmesi gerektiği fikrindedir. Buna göre, (kendisine iştirak 
edilen) şirket hesabına üçüncü kişiler elinde bulundurulan paylardan doğan oy hakları ile (kendisine 
iştirak edilen) şirketin bağlı şirketlerinin bu şirkette sahip olduğu paylardan doğan oy hakları, toplam 
oy sayısından düşülmelidir. 

 Ayrıca bkz. Akın, Şirketler Topluluğu, s. 99-100. Yazar, donmanın kim ile ilgili olduğu ayrımına 
yer vermemektedir. Ancak yazarın hesaptan düşmeye ilişkin vermiş olduğu örnekler, yalnızca 
şirketle ilgili olan ve TTK 196/2’nin son cümlesinde sözü edilen oy haklarına ilişkindir. 

1025  Bu yönde bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 37. 
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sahiplerinin sebep olabilecekleri donma hâllerini araştırmasını beklemek pratik bir çözüm 

yolu değildir.  

Burada Alman ve İsviçre hukuklarına ilişkin bir parantez açalım. Yukarıda Okutan 
Nilsson’un görüşünden söz ederken, yazarın Alman hukukundaki AktG § 16/3 
düzenlemesine dikkat çektiğini ifade etmiştik. Gerçekten de bu düzenlemede TTK 
196/2’de kullanılan ifadeden farklı olarak “toplam oy hakkı” ifadesine yer verilmektedir. 
Ancak buna rağmen sonuç, bu hukuk sisteminde de değişmemektedir. Zira Alman 
öğretisinde de kabul edildiği üzere, AktG § 16/3 gereğince yapılacak olan hesaplamada, 
şirketin toplam oy haklarından, yalnızca kendisinin edinmiş olduğu ya da kendi hesabına 
tutulmuş olan paylardan doğan oy hakları düşülecektir. Bunun dışında, münferit olarak 
pay sahiplerinin tâbi oldukları oydan yoksunluk hâlleri ve oy hakkı sınırlamaları, taahhüt 
edilmiş olan sermaye borcunun ödenmemiş olması durumunda ortaya çıkan oy hakkının 
doğmaması durumu ya da çeşitli hükümler gereğince yapılması gerekli olan bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması durumunda ortaya çıkan donma hâlleri, 
AktG § 16/3 gereğince yapılacak olan toplam oy hakkı hesaplamasında önem arz 
etmemektedir1026. Diğer bir deyişle, bu şekilde donmuş olan oylar da hesaplamaya dâhil 
edilmekte, toplam oy sayısından düşülmemektedir. Dolayısıyla TTK 196/2 ve AktG § 
16/3’deki ifade farklılığına rağmen, pratik olarak ortaya çıkan sonuç aynıdır. Her iki 
sistemde de toplam oy sayısından, şirketin kendisinin edinmiş olduğu ya da kendi 
hesabına tutulmuş olan paylardan doğan oy hakları düşülmektedir. Zira yalnızca bu 
hâller, şirketle ilgili bir donma sebebi yaratmaktadır.  

Squeeze-out sisteminde çıkarma eşiğinin “oy hakkı” miktarına göre belirlendiği 
İsviçre hukukunda ise paydayı oluşturacak olan toplam oy miktarının hesaplanmasında, 
oyun kullanılabilir olup olmadığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Donmuş olan 
oy hakları da paydanın hesabında dikkate alınır; diğer bir deyişle bu oylar paydadan 
düşülmez1027. İsviçre sisteminde donmuş oy haklarının hesaplamada dikkate alınacağını 
düzenleyen FinfraV 120/1/a hükmü, donma sebebine göre bir ayrım yapmamaktadır. 
Bunun neticesinde, yukarıda da ifade edildiği üzere1028, şirketin kendi paylarını iktisap 
etmiş olması sebebine dayalı olarak ortaya çıkan donma hâlinde bile söz konusu oy 
hakları hesaplamaya dâhil edilmektedir. Ortaya çıkan bu sonuç itibarıyla, İsviçre 
hukuku, Türk ve Alman hukuklarından ayrılmaktadır.  

Şu hâlde, TTK 196/2’nin ikinci cümlesi, kullanılabilir toplam oy miktarının ne 

şekilde belirleneceğini somutlaştıran bir hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim de 

katılmış olduğumuz görüş çerçevesinde TTK 196/2 gereğince paydayı oluşturacak olan 

“kullanılabilir tüm oy hakları”na, toplam oy hakkı sayısından şirketin edinmiş olduğu 

kendi paylarından doğan oy haklarının çıkarılması sonucunda ulaşılacaktır. İştirak eden 

pay sahiplerine ilişkin diğer donma hâllerinin paydaya etki etmemesi gerektiği 

                                                
1026  Bu yönde bkz. J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 16 Rn. 19; Emmerich/Habersack, § 16 Rn. 22; 

Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 37; Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 
43; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 11. 

1027  Bu yönde bkz. Kunz, Kraftloserklärungsklage, s. 186; Köpfli, s. 60; Gotschev/Staub, s. 273. Bu 
hususta ayrıca bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3 başlığı altında yapılan açıklamalar. 

1028  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3. 



 
 

 
   

382 
  

 

fikrindeyiz. Söz konusu donma hâlleri, kesirli ifadenin yalnızca pay kısmının 

hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.  

Son olarak belirtelim ki kendisine iştirak olunan şirketteki kullanılabilir toplam 

oy miktarı hesaplanırken, oyun kime ait olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kesirli 

ifadede paydayı oluşturacak bu kısım hesaplanırken, şirketteki tüm oy haklarının, 

sahiplerine bakılmaksızın hesaba katılması gerekmektedir. Örneğin, pay üzerinde intifa 

hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahibine ait olduğu durumlarda, oy hakkının 

kime ait olduğunun “kullanılabilir tüm oy haklarının” tespitinde bir önemi yoktur. Oyun 

kime ait olduğunun yalnızca, iştirak eden şirketin/teşebbüsün iştirak olunan şirketteki 

kullanılabilir oy hakkı hesaplanırken bir önemi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle oyun 

kime ait olduğu, sadece oranlama ile elde edilen kesirli ifadenin pay kısmının 

hesaplanması bakımından önem arz eder. Bu konu aşağıdaki başlıkta incelenecektir.  

B. Çıkarma Hakkını Kullanacak Olan Pay Sahibinin Sahip Olduğu Sermaye 

Miktarı ve Kullanılabilir Oy Sayısının Belirlenmesi   

Çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibinin sahip olması gerekli olan 

%90 oranındaki sermaye ve oy yüzdesi tespit edilirken, tıpkı yukarıdaki başlıkta ele 

aldığımız kesirli ifadenin payda kısmının hesabında olduğu gibi, TTK 196’ya göre bir 

hesaplama yapılması gerekmektedir. TTK 196’ya göre oluşturulacak olan kesirli ifadenin 

pay kısmında, iştirak eden şirket ya da teşebbüsün katılmış olduğu sermaye şirketinde 

sahip olduğu payların temsil etmiş olduğu sermaye miktarı ve bu paylardan doğan 

kullanılabilir oy hakları yer alacaktır. Hâkim pay sahibinin sahip olduğu sermaye ve oy 

hakkı miktarının, (yukarıdaki başlıkta hesaplanma usulünü incelemiş olduğumuz) esas 

sermaye ve kullanılabilir toplam oy hakkı miktarına oranlanmasıyla, hâkim pay sahibinin 

çıkarma eşiğine ulaşıp ulaşmadığı tespit edilebilecektir. 

TTK 208 gereğince yapılacak olan pay ve oy hakkı hesaplamasında iki hususa 

dikkat edilmelidir. Bunlardan ilki, iştirak ilişkisinin niteliğine ilişkindir. Hesaplama, 

iştirak ilişkisinin doğrudan ya da dolaylı olmasına göre farklılık göstermektedir. İkinci 

husus ise pay sahibinin hesabından düşülecek olan oy haklarına ilişkindir. Burada ise 

yukarıdaki başlıkta yapmış olduğumuz incelemede olduğu gibi “kullanılabilir oy hakkı” 

kavramının bu kez kesirli ifadenin “pay” kısmı için incelenmesi gerekmektedir. 
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a. İştirak İlişkisinin Doğrudan ya da Dolaylı Olmasının Hesaplamaya Etkisi  

Doğrudan iştirak ilişkisinde, hâkim pay sahibinin mülkiyetini elinde 

bulundurduğu paylar ile bu paylardan doğan kullanılabilir oy hakları1029 hesaplamaya 

dâhil edilecektir. “Doğrudan iştirak ilişkisinde sahiplik” konusuna yukarıda1030 ayrıntılı 

olarak yer vermiş olduğumuz için ve doğrudan iştirakin hesaplamada özellik arz eden bir 

yönü bulunmadığından, bu konuya burada tekrar değinmeyeceğiz.  

Burada ek bir bilgi olarak, paylar üzerinde alım ya da opsiyon hakkının bulunduğu 
durumlarda, bunların hesaplamada dikkate alınıp alınmayacağı hususuna değinelim. 
Öncelikle, henüz kullanılmamış olan alım ya da opsiyon hakları hukuk dünyasında etki 
doğurmayacağından, bunların hesaplamada hiçbir şekilde dikkate alınmamaları gerekir. 
Çıkarma süreci devam ederken kullanılmış olan alım ve opsiyon haklarının da hüküm ve 
sonuç doğurmadıkları sürece hesaplamada dikkate alınmamaları icap eder. Yenilik 
doğurucu nitelikteki söz konusu hakların kullanılması, yalnızca payın devrine ilişkin bir 
sözleşme ilişkisinin kurulması sonucunu doğurmakta olup, payın mülkiyetinin hak 
sahibine geçmesi şeklinde aynî bir etkiye sahip değildir. Diğer bir deyişle, alım ya da 
opsiyon hakkının kullanılması neticesinde kurulmuş olan bir devir sözleşmesinin 
(devralan) tarafı, yalnızca sözleşmenin konusunu oluşturan payların mülkiyetinin 
kendisine geçirilmesi hususunda sözleşmesel bir talep hakkına sahiptir. Mülkiyetin nakli 
gerçekleşmeden bu tür payların TTK 208 gereğince yapılacak olan hesaplamada dikkate 
alınmaları mümkün olmamalıdır.        

Dolaylı iştirak ilişkisinde hangi payların ve oy haklarının hâkim pay sahibine ait 

olacağı meselesini ise yukarıda incelemiş1031; hesaplama konusundaki açıklamaları bu 

başlığa bırakmıştık. Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, TTK 208 

kapsamında dolaylı hâkimiyet ilişkisi sebebiyle hâkim pay sahibinin hesabına yazılacak 

olan pay ve oy haklarının; hâkim pay sahibinin bağlı şirketleri aracılığıyla elde 

bulundurmuş olduğu paylar ve bunlardan doğan oy hakları ile hâkim pay sahibinin 

hesabına üçüncü kişiler tarafından elde bulundurulan paylar ve bunlardan doğan oy 

hakları olduğu sonucuna varmıştık. Şimdi, dolaylı iştirak ilişkisinde pay ve oy hakkı 

miktarının ne şekilde hesaplanacağına değinelim. 

 Türk öğretisinde dolaylı iştirak ilişkisi kapsamında sahip olunan pay ve oy hakkı 

oranının ne şekilde hesaplanacağını açıklayan az sayıda eser bulunmaktadır1032. Bu 

hususlarda açıklamalara yer veren Okutan Nilsson, topluluk hukukundaki bazı 

                                                
1029  “Kullanılabilir oy hakkı” kavramı ve bunun hesaplamaya etkisi konusu ise bir sonraki başlığa 

bırakılmıştır. 
1030  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a. 
1031  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, b. 
1032  Bu hususlarda bkz. Okutan Nilsson, s. 117-119, 156-159, 187-192; Akın, Şirketler Topluluğu, s. 75-

76, 99. 
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hükümlerin uygulaması bakımından, dolaylı iştirak ilişkisinde pay (sermaye) ile oy 

hakkına ilişkin katılım oranı hesaplamalarını birbirinden farklı kurallara göre 

yapmaktadır.  

Oy hakları bakımından yazarın benimsemiş olduğu görüş, yavru şirketin elindeki 

paylardan doğan oyların tamamının hâkim şirketin kontrolünde sayılacağı yönündedir1033. 

Örnek: (A) şirketi, (B) şirketinin oy haklarının %51’ini; (B) şirketi, (C) şirketinin oy 
haklarının %51’ini; nihayet (C) şirketi de (D) şirketinin oy haklarının %51’ini temsil 
eden paylara sahiptir. Bu durumda, (A) şirketi dolaylı olarak (C) ve (D) şirketlerinin de 
oy haklarının %51’ine sahip olmaktadır. Dikkat edilecek olursa, (B)’nin (C) şirketinde, 
(C)’nin de (D) şirketinde sahip olduğu oy haklarının tamamı, (A) şirketine izafe edilmiş 
olmaktadır.  

Pay oranının hesaplanmasında ise yazarın bir ayrıma gittiği görülmektedir. Yazar, 

TTK 203’de düzenlenen tam hâkimiyet hâlinin tespitine ilişkin olarak yapılacak 

hesaplamada, dolaylı olarak iştirak eden şirketin pay oranının, çarpım yoluyla yapılacak 

bir hesaplama neticesinde ortaya çıkarılacağını ileri sürmektedir1034. Buna göre, hâkim 

şirketin bir şirkette dolaylı olarak sahip olduğu pay oranı hesaplanırken, hâkim şirketin, 

aracı konumundaki bağlı şirketindeki pay oranı ile bağlı şirketin, üçüncü bir şirkette 

(hedef şirkette) sahip olduğu pay oranı çarpılacaktır. Bu yöntem, oransal esasa göre (pro 

rata) hesaplama yöntemi olarak da adlandırılabilir. Yazar, tam hâkimiyeti özellikli kılan 

hususun, bu yapıda topluluk dışı pay sahibinin kalmamış olması olduğunu belirterek, 

üzerinde tam hâkimiyet kurulacak şirketin, dolaylı olarak olsa dahi tek ortaklı bir yapıda 

olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu yüzden yazar, pay oranı bakımından çarpım 

suretiyle bir hesaplama yoluna gitmektedir. Yazarın, TTK 208 bakımından yapılacak olan 

dolaylı iştirak oranı hesaplamasında da tıpkı tam hâkimiyette olduğu gibi, çarpma yoluyla 

hesaplama yöntemini benimsediğini belirtelim1035. 

Örnek: Hâkim konumda olan (A) şirketi, bağlı şirketi olan (B) şirketinin paylarının 
%60’ına; (B) şirketi onun bağlı şirketi olan (C) şirketinin paylarının %80’ine; nihayet 
(C) şirketi de (D) şirketinin paylarının tamamına sahiptir. Bu durumda, (A)’nın, tam 
hâkimiyeti altında bulunup bulunmadığı araştırılacak olan (D) şirketindeki dolaylı olarak 

                                                
1033  Okutan Nilsson, s. 118. Yazar, bu tespitine eserinin dolaylı hâkimiyete ilişkin açıklamalarında yer 

vermekte; eserinin çıkarma hakkına ilişkin kısmında ise oy hakkının ne şekilde hesaplanacağına 
değinmemektedir. Eserinin çıkarma hakkına ilişkin kısmında, yalnızca pay oranının hesabında tam 
hâkimiyete ilişkin hesaplamada olduğu gibi “pay oranı çarpımı” usulünün işletilmesi gerektiğine 
değinmektedir. TTK 208 bakımından oy hakkının ne şekilde hesaplanacağına yer vermemekle 
birlikte, yazarın burada da dolaylı hâkimiyet ilişkisinde oy hakkının hesaplanmasına ilişkin 
benimsemiş olduğu kuralı uygulamaya devam ettiğini varsaymaktayız. Diğer bir deyişle, oy 
hakkının hesaplanmasında yazarın çarpım yöntemini (oransal esasa göre hesaplama yöntemi) 
uygulamadığını düşünmekteyiz. 

1034  Okutan Nilsson, s. 157-158. 
1035  Okutan Nilsson, s. 438. 
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sahip olduğu pay oranı hesaplanırken bir çarpım işleminin yapılması gerekmektedir: 
%100 x %60 x %80 = %48. Yukarıdaki örnekte (A)’nın (C) ve (D) şirketlerindeki oy 
haklarının tamamına sahip olduğu ifade edilmişti. Hâlbuki tam hâkimiyete ilişkin olarak 
yapılan pay oranı hesaplamasında Okutan Nilsson’un görüşü çerçevesinde (A) şirketi, 
dolaylı olarak (D) şirketinin paylarının yalnızca %48’ine sahip olmaktadır. 

Öte yandan yazarın çarpma yoluyla hesaplama yönündeki bu görüşünü, topluluk 

hukuku içinde hesaplama yapılmasını gerektiren diğer tüm durumları kapsayacak şekilde 

genelleştirmediği anlaşılmaktadır. Gerçekten de yazar, karşılıklı iştirak durumunun 

tespitinde, dolaylı katılım oranları hesaplanırken çarpma yoluyla hesaplama usulüne 

başvurulmayacağını kabul etmektedir1036. Buna göre, karşılıklı iştirak hâlinde olup 

olmadığı araştırılan iştirak eden şirketin, kendisine iştirak edilen şirkette yavru şirketi 

aracılığıyla dolaylı olarak sahip olduğu payların tamamı, (iştirak eden) şirket hesabına 

yazılacaktır.  

Dolaylı hâkimiyet ilişkisinde hesaplamanın ne şekilde yapılması gerektiği 

hususuna değinen bir diğer yazar Akın ise oy haklarının hesabı bakımından, yukarıda 

işaret etmiş olduğumuz “oy haklarının tamamının dolaylı hâkim konumundaki kişiye 

atfedilmesi/yazılması” görüşünü benimsemektedir1037. Bu yönüyle yazarın benimsemiş 

olduğu görüş, Okutan Nilsson’un görüşü ile paraleldir. Ancak Akın, pay oranı 

hesaplamasında tespit edebildiğimiz kadarıyla, çarpma yoluyla hesaplama usulünden söz 

etmemektedir. Yazarın, dolaylı hâkimiyete ilişkin olarak vermiş olduğu bazı örnekler ile 

karşılıklı iştirake ilişkin açıklamalarından, pay oranı hesaplamasında da dolaylı olarak 

sahip olunan payların tamamının hâkim şirket hesabına yazılacağı görüşünü benimsemiş 

olduğu anlaşılmaktadır1038. 

Bu görüşler dışında TTK 208’i konu alan monografik çalışmalarda, pay oranının 

hesaplanması konusunda genel olarak Okutan Nilsson’un ileri sürmüş olduğu çarpma 

yoluyla hesaplama görüşünün takip edildiği görülmektedir1039. Bu görüşlerden bir kısmı, 

TTK 208 gereğince yapılacak oy hakkı hesaplamasında da çarpma yoluyla hesaplama 

yöntemini benimsemektedir1040.  

                                                
1036  Okutan Nilsson, s. 189. Karşılıklı (dolaylı) iştirak oranının tespitinde çarpım yoluyla hesaplamanın 

tercih edilmememiş olmasının gerekçesi için bkz. age, s. 189, dn. 525. 
1037  Akın, Şirketler Topluluğu, s. 99. 
1038  Bkz. Akın, Şirketler Topluluğu, s. 63’de yer alan örnek ile s. 76’da karşılıklı iştirake ilişkin olarak 

vermiş olduğu örnek. Bu örneklerin her ikisinde de yazar, “pay” hesaplamasında payların tamamını 
dolaylı hâkim hesabına yazmaktadır. 

1039  Bu yönde bkz. Sunay Akın, s. 93; Tütüncü, s. 184; Orak Çelikboya, s. 115-118; Palanduz, s. 105. 
1040  Bkz. Tütüncü, s. 184. Belirtelim ki öğretide oy hakkına ilişkin hesaplamada çarpma yöntemini 

benimseyen başka bir görüşe rastlayamadık. 
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Şimdi çıkarma hakkı bağlamında basit bir örnek verip, kendi görüşümüzü ortaya 

koyalım: 
Tablo 1 

 
Hâkim konumda olan (A) şirketi, bağlı şirketi olan (B) şirketinin paylarının ve oy 

haklarının %75’ine; (B) şirketi ise onun bağlı şirketi olan (C) şirketinin paylarının ve oy 

haklarının %90’ına sahiptir. Cevap aradığımız soru, bu örnekte, (C) şirketine dolaylı 

olarak iştirak eden (A) şirketinin çıkarma hakkını kullanabilmesinin mümkün olup 

olmadığıdır.  

Burada (B) anonim şirketinin hak sahipliği bakımından bir parantez açalım. Belirtelim 
ki (B) anonim şirketinin, (C) anonim şirketinde çıkarma hakkını kullanması bakımından 
hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. (B)’nin (C)’deki pay sahipliği, doğrudan iştirak 
ilişkisinden kaynaklanmaktadır.   

Yukarıda zikretmiş olduğumuz görüşler kapsamında (B)’nin (C) şirketinde sahip 

olduğu pay ve oy haklarının tümünün (A) şirketine izafe edileceği kabul edilecek olursa, 

artık (A) şirketinin de (C)’deki azınlık pay sahiplerini çıkarabileceği sonucuna varılır. Öte 

yandan, dolaylı iştirak ilişkisindeki pay oranı hesaplamasında genel olarak kabul edilen 

çarpma yöntemi kabul edilecek olursa, bu kez (A)’nın (C) şirketinde dolaylı olarak sahip 

olduğu pay oranı %67,5 (%90 x %75 = %67,5) olacağından, (A)’nın çıkarma hakkını 

kullanamayacağı sonucuna varılır. 

Üstelik bu şekilde bir hesaplamada, zincirin halkaları uzadıkça pay sahipliği oranı 

da düşecektir. Aynı örnekte (B) ile (C) arasındaki ilişkiye (E) ve (F) şirketleri de dâhil 

olsaydı durum şu şekilde olacaktı: 
Tablo 2 

 
Bu örnekte çarpma yoluyla hesaplama benimsenecek olursa, (A)’nın (C) 

şirketindeki dolaylı pay sahipliği oranı %54’lere kadar (%90 x %90 x %90 x %75 = 

%54,675) düşecektir.  

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi % 75

C Anonim 
Şirketi% 90

Azınlık

% 10
D % 25

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi % 75

C Anonim 
Şirketi

% 90

Azınlık

% 10
D % 25

E Anonim 
Şirketi

F Anonim 
Şirketi

% 90 % 90
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Kanaatimizce, dolaylı hâkimiyet hâlinde pay oranının çarpma yoluyla 

hesaplanmasını haklı kılan bir gerekçe bulunmamaktadır. Bize göre, oy oranı 

hesaplamasında da pay hesaplamasında da aynı usul işletilmeli ve bağlı şirketin çıkarma 

hakkının kullanılacağı şirkette sahip olduğu pay ve oy haklarının tümü, hâkim pay 

sahibine izafe edilmelidir.  

a) Her şeyden önce, kanunda dolaylı hâkimiyet ilişkisi aracılığıyla sahip olunan 

pay oranının, çarpma yoluyla hesaplanacağına ilişkin bir kural bulunmamaktadır. Bilâkis 

TTK 196/3’deki “Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketinde sahip olduğu paylar 

hesaplanırken ona bağlı şirketlerin sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup 

üçüncü kişilerin elindeki paylar da hesaba katılır” hükmü, bağlı şirket üzerinde yüzde 

yüz hâkimiyete sahip olunmasa da bu şirket aracılığıyla diğer şirketlerde sahip olunan 

payların tamamının, hâkim pay sahibine izafe edileceği yönünde bir izlenim 

uyandırmaktadır. Hükmün mehazını oluşturan AktG § 16/4’ün de uygulaması bu 

yöndedir. Alman hukukunda gerek AktG § 16/4’ün uygulamasında gerekse çıkarma 

hakkına ilişkin AktG § 327a’nın uygulamasında çarpma yoluyla hesaplama yöntemine, 

diğer bir deyişle oransal esasa göre (pro rata) bir hesaplama yöntemine 

başvurulmamaktadır. Yüzde yüzüne sahip olunmayan bağlı şirketlerin diğer şirketlerde 

sahip oldukları payların tamamı, hâkim şirkete izafe edilir1041.           

b) Oransal esasa göre hesaplama yöntemini benimseyen görüşün sahibi olan 

Okutan Nilsson ve onu takip eden yazarlar, tam hâkimiyet ile bağlantı kurmak suretiyle 

bu sonuca varmaktadırlar1042. Bu görüş gereğince, çıkarma hakkına ilişkin TTK 208’in 

amacı tam hâkimiyete ulaşılmasını sağlamak olduğuna göre, bu hüküm kapsamında 

yapılacak olan (dolaylı olarak sahip olunan) pay hesaplamasında da tam hâkimiyetin 

tespinde olduğu gibi çarpma yoluyla hesaplama yöntemine başvurulmalıdır. Biz 

yukarıda, çarpma yoluyla hesaplamanın tercih edildiği tam hâkimiyet ile TTK 208’de 

düzenlenen çıkarma hakkı arasında mutlak bir bağın mevcut olmadığını ortaya koymaya 

çalışmıştık1043. Bu tespitimiz doğrultusunda, TTK 208 bakımından çarpma yoluyla 

                                                
1041  AktG § 16/4 için bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 31; AktG § 327a için Fleischer, 

Großkommentar AktG, § 327a Rn. 45; Singhof, Spindler/Stilz AktG, § 327a Rn. 17; Schnorbus, 
Schmidt/Lutter AktG, § 327a Rn. 11; Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, AktG § 327a Rn. 57; 
Fuchs, s. 107-108; Gräfe, s. 106; Böhler, s. 255; Kießling, s. 47. Bu konudaki mahkeme kararları 
için bkz. OLG Hamburg Urt. v. 8.8.2003 – 11 U 45/03; OLG Stuttgart Beschl. v. 3.12.2008 – 20 W 
12/08. 

1042  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 438 ve 157-158 ve onun görüşünü aktaran ve/veya takip eden 
diğer yazarlar Akın Sunay, s. 93; Orak Çelikboya, s. 115-116; Palanduz, s. 105 ve eleştirisi için s. 
107, dn. 408. 

1043  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, b. 
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hesaplama yapılmasının “hükmün tam hâkimiyet ile olan bağlantısı” gerekçesine 

dayandırılamayacağını savunmaktayız.     

c) Oransal esasa göre hesaplama yöntemini benimseyen yazarlardan bir kısmı, 

çıkarma hakkının kullanılacağı hedef şirkete dolaylı olarak katılan başka pay sahipleri 

varken, bağlı şirketin hedef şirkette sahip olduğu tüm payları -yukarıdaki örnek 

bakımından- (A)’ya izafe etmenin, hem satın alma hakkının amacına uymayacağını hem 

de TTK 196 ile bağdaşmayacağını ileri sürmektedir1044. İlk olarak, bu şekilde bir 

uygulamanın, çıkarma hakkının öngörülme amacı ile çelişen bir yanı bulunmamaktadır. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, çıkarma hakkının yegâne amacı hakkın kullanıldığı 

hedef şirket üzerinde tam hâkimiyeti sağlamak olmadığına göre, hedef şirkette topluluk 

(grup) dışı olarak nitelendirilebilecek dolaylı pay sahiplerinin kalmasında amaca aykırılık 

bulunmamaktadır. İkinci olarak, bağlı şirketin hedef şirkette sahip olduğu tüm payların 

hâkim pay sahibine izafe edilmesi TTK 196 ile de uyum içerisindedir. Yukarıda da ifade 

etmiş olduğumuz üzere TTK 196/3 ve mehazı olan AktG § 16/4 gereğince “bağlı 

şirketlerin sahip oldukları paylar” ve “üçüncü kişilerin hâkim şirket hesabına tutmuş 

oldukları paylar”, hâkim şirkete (pay sahibine) izafe edilmektedir. TTK 196/3 olmasaydı, 

hâkim pay sahibi, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet eşiğine 

ulaşmak maksadıyla, “bağlı şirketlerin hedef şirkette sahip olduğu payları” ve “hedef 

şirkette kendisi hesabına tutulan payları” tekrar kendi uhdesine almak zorunda kalacaktı. 

Böylece, “payların yeniden tahsisi” (Umhängen von Beteiligungen) işlemi gibi ekonomik 

olarak anlamsız ve zaman alıcı bir işlemin yapılması gerekli olacaktı1045. Sonuç olarak, 

bağlı şirketin çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette sahip olduğu tüm payların hâkim 

pay sahibine izafe edilmesi, iddia edildiğinin aksine, bilâkis TTK 196’nın amacı ile 

bağdaşmaktadır. TTK 196/3, hâkim şirketin, bağlı şirketleri aracılığıyla elinde 

bulundurmuş olduğu payları tekrar kendi uhdesine alması gerekliliğini ortadan 

kaldırmaktadır.  

d) Oransal esasa (çarpma usulüne) göre yapılacak olan hesaplamanın sebep 

olacağı aksaklıkları ortaya koymak adına başka bir örneğe yer verelim: 

 

 

  

                                                
1044  Bkz. Tütüncü, s. 184’de yer verilen örnek. Ancak yazar, hangi gerekçeyle bu durumun satın alma 

hakkının amacıyla ve TTK 196 ile bağdaşmadığını açıklamamaktadır. 
1045  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, b. AktG § 327a’nın gerekçesinde de AktG § 16/4’e yapılan 

atfın sebebi bu şekilde açıklandığını tekrar hatırlatalım. 
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Tablo 3 

 
Tablo 3’deki örnekte dört ihtimale yer verilmiştir. Görüldüğü üzere (A) anonim 

şirketi ile (D), (C) anonim şirketine (B) şirketi aracılığıyla dolaylı olarak iştirak 

etmektedirler. (A) ve (D)’nin, (C) şirketindeki katılım oranlarını tespitinde oransal esasa 

(çarpma usulüne) göre bir hesaplama yapılacak olursa, (A)’nın katılım oranları ilk 

ihtimalde %45,9 (%90 x %51), ikinci ihtimalde %63 (%90 x %70), üçüncü ihtimalde %81 

(%90 x %90), dördüncü ihtimalde ise %89,1 (%90 x %99) olacaktır. Dört ihtimalde de 

(A), oy ve pay çoğunluğunu elinde bulundurduğu için (B) şirketinin hâkimi 

konumundadır. Ancak, çarpma yoluyla hesaplama yöntemi benimsenecek olursa, bu 

ihtimallerin hiçbirinde (A), (C) şirketinde çıkarma hakkını kullanamayacaktır.  

 Bu hesaplama yöntemi benimsendiğinde, paradoksal bir durumla da karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Gerçekten de (A) şirketinin (B) şirketinde %99 ya da %90 oranında 

pay ve oy çoğunluğuna sahip olduğu üçüncü ve dördüncü ihtimallerde, (A)’nın (D)’yi (B) 

şirketinden çıkartması mümkün olmakla birlikte; aynı örneklerde (A), (D)’nin (C) 

şirketindeki dolaylı pay sahipliği nedeniyle, anılan bu son şirketteki %10 oranındaki 

azınlık pay sahiplerini çıkaramayacaktır. Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere çarpım 

yoluyla hesaplama yönteminde (A)’nın dolaylı iştirak ilişkisi sebebiyle sahip olduğu pay 

oranı, üçüncü ihtimalde %81’de, dördüncü ihtimalde ise %89,1’de kalmaktadır. Şu hâlde 

çarpma yoluyla hesaplama yöntemi benimsendiğinde, (A), (D)’yi (B) şirketinden 

çıkarabilme kudretine sahip olacak; ancak (D)’nin (B) şirketindeki mevcudiyeti sebebiyle 

(C) şirketindeki azınlık pay sahiplerini çıkaramayacaktır.         

Bu örneğin paradoksal bir durum yaratan diğer yönü ise (A)’nın, (B) şirketinde 

sahip olduğu hâkimiyet oranı sebebiyle, her hâlükârda (B)’nin (C) şirketinde sahip olduğu 

iştiraklerin kendisine devrini sağlayabilecek olmasıdır. Gerçekten de dolaylı iştirak 

ilişkisinin tespitinde çarpma yoluyla hesaplama yönteminin benimsenmesi hâlinde (C) 

şirketinde hiçbir durumda çıkarma hakkını kullanamayacak olan (A), bağlı şirketi olan 

(B)’nin (C) şirketinde sahip olduğu %90 oranındaki payların kendisine devredilmesini 

sağlayabilir. (C) şirketinde sahip olunan iştiraklerin TTK 408/2/f uyarınca “önemli 

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi

1) % 51 C Anonim 
Şirketi

% 90

Azınlık

% 10
D 1) % 49

2) % 70

2) % 30

3) % 90

3) % 10

4) % 99

4) % 1
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miktarda varlık” olarak değerlendirilmesi hâlinde bile, (A) şirketi, (B) şirketinde sahip 

olduğu (üçüncü ihtimalde) %90 ya da (dördüncü ihtimalde) %99 pay oranı sebebiyle, bu 

payların kendisine intikali yönünde bir genel kurul kararını (B) şirketinde aldırabilecektir. 

Sonuç olarak, yapılan işlem yine “payların yeniden tahsisi”, diğer bir deyişle (A) şirketi 

uhdesinde toplanması olacaktır. 

(B)’nin (C) şirketinde sahip olduğu iştiraklerin TTK 408/2/f uyarınca “önemli 
miktarda varlık” olarak değerlendirildiği bir varsayımda, bir an için, Tablo 3’deki ilk ya 
da ikinci ihtimalin gerçekleştiğini düşünelim. Bu ihtimalde, (A)’nın (B) şirketindeki pay 
sahipliği %51 ya da %70 oranındadır. Dolayısıyla (A)’nın bu ihtimalde, (B) şirketinde, 
(B)’nin (C) şirketinde sahip olduğu %90 oranındaki payların kendisine devredilmesi 
yönünde bir kararı tek başına aldırabilmesi mümkün olmamaktadır. Kararın alınabilmesi 
için (D)’nin de olumlu oyu gerekmektedir. Zira önemli miktardaki aktiflerin devrine 
ilişkin genel kurul kararının, şirket sermayesinin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay 
sahiplerinin olumlu oylarıyla alınması gerekmektedir1046. Bu durumda akla hemen şu 
soru gelmektedir: Acaba benimsemiş olduğumuz “bağlı şirketin sahip olduğu pay ve oy 
haklarının tümünün hâkim pay sahibine izafe edilmesi gerektiği” yönündeki görüş, 
yalnızca hâkim şirketin, sözü edilen payları, bağlı şirketinde tek başına aldırabileceği bir 
kararla kendi uhdesine alabileceği (diğer bir deyişle kendisine devrini sağlayabileceği) 
ihtimaller için mi geçerlidir? Hâkim pay sahibinin hâkimiyet oranının %75’in altında 
kaldığı ve bağlı şirketin diğer şirketlerde sahip olduğu tüm payların kendisine devrini 
sağlayabilecek bir kararı tek başına aldıramadığı durumlarda, payların tümünün izafe 
edilmesi yönteminden vazgeçilmeli ve çarpma yoluyla hesaplama usulüne mi 
dönülmelidir?  

Kanaatimizce bu sorular olumsuz yanıtlanmalıdır. Her şeyden önce, bağlı şirketin 
diğer şirketlerde sahip olduğu payların hâkim şirkete izafe edilmesine yönelik TTK 
196/3 düzenlemesi, dolaylı iştirakin oranına göre bir ayrım yapmamaktadır. TTK 
196/3’ün, amaca uygun sınırlamaya (teleolojik redüksiyon) tâbi tutulması ve hükmün 
uygulama alanının, yukarıda belirtmiş olduğumuz, yalnızca hâkimiyet oranının %75’ün 
üstünde kaldığı durumlara indirgenmesi de mümkün görünmemektedir. Gerçekten de 
bağlı şirketlerdeki payların kendisine devredilmesi yönünde bir kararın alınması, bu 
somut olayda (D)’ye bağlı olmakla birlikte, burada amaca uygun sınırlandırmanın 
uygulanmasını gerektirecek şekilde, soyut olarak tanımlanabilir bir vaka grubundan söz 
edilemez1047. Ayrıca, hâkimiyet oranının %75’in altında kaldığı durumlarda hâkim 
şirketin bağlı şirket genel kurulunda bu kararı tek başına aldıramıyor olması ihtimali, 
TTK 196/3 ile hedeflenen “payların yeniden tahsisi işlemini ortadan kaldırma” amacını 
da bütünüyle ortadan kaldırmamaktadır.  

 e) Ortaya çıkabilecek bir diğer aksaklık, hâkim şirket ile bağlı şirket arasındaki 

bağlılığın, iştirak ilişkisinden kaynaklanmayıp, bir hâkimiyet sözleşmesinden 

                                                
1046  Bkz. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 

Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, md. 22/12. 
1047  Bu hususta bkz. Fuchs, s. 105. 
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kaynaklandığı durumlara özgüdür. Bu ihtimallerde, oransal esasa göre (çarpma yoluyla) 

hesaplama yönteminin uygulanması mümkün olmamaktadır. 
Tablo 4 

  
 Tablo 4’de verilen örnekte, (B) şirketinin genel kurulunda bir şekilde (A) anonim 

şirketi lehine bir hâkimiyet sözleşmesi tesis edilmesine karar verilmiştir. Tabloda 

gösterilmemekle birlikte, bu durumun, (D), (E) ve (F) pay sahiplerinin (A) anonim 

şirketiyle bir irtibatının bulunmasından kaynaklanmış olması (ör. bir iştirak ilişkisi) 

muhtemeldir. Bu örnekte (A) anonim şirketi, bağlı şirketi olan (B) şirketi aracılığıyla (C) 

anonim şirketi üzerinde dolaylı olarak hâkim konumda bulunmaktadır. Dolaylı sahip 

olunan payların hesaplanmasında, oransal hesaplama yöntemi bu örnekte hiçbir şekilde 

uygulanamayacaktır. Zira (A) anonim şirketinin (B) şirketinde, çarpma işlemine konu 

olacak bir payı bulunmamaktadır. Burada yine, (B)’nin (C) şirketinde sahip olduğu 

payların tamamı (%90), (A) şirketine izafe edilmelidir.  

 f) Son olarak, öğretide oransal esasa göre (çarpma yoluyla) hesaplama yöntemini 

benimseyen Orakboya Çelik ve Palanduz’un vermiş oldukları bir örnek bağlamında 

ortaya koydukları bir diğer gerekçe üzerinde daha durmak istiyoruz1048.  
  Tablo 5 

  
Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, örneği veren yazarlar, oy hakları 

bakımından (B) şirketinin (C) şirketinde sahip olduğu tüm oy haklarının (%85), (B)’nin 

                                                
1048  Bu örnek için bkz. Orak Çelikboya, s. 116; Palanduz, s. 106. 

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi

Hâkimiyet 
sözleşmesi C Anonim 

Şirketi
% 90

Azınlık

% 10
D % 40

E
% 40

F
% 20

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi

% 51

C Anonim 
Şirketi

% 85

D
% 49

% 7

% 8
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hâkimi konumunda olması sebebiyle, (A) şirketine ait olduğunu kabul etmekle beraber; 

bu yöntemi pay oranı hesaplamasında uygulamamaktadırlar. Yazarlar, çarpma yoluyla bir 

hesap yaparak, -bizim örneğimize uyarlandığında- (D)’nin, (C) şirketinde dolaylı olarak 

%41,65 (%85 x %49 = %41,65) paya sahip olduğunu; doğrudan sahip olduğu %7’lik pay 

ile birlikte, (D)’nin bu şirkette toplamda %48,65’lik bir oranda paya sahip olduğunu kabul 

etmektedirler.  

 Yazarlar, (D)’nin, çıkarma hakkının kullanılacağı (C) şirketinde, (B) şirketi 

aracılığıyla önemli (azımsanamayacak) bir mevcudiyetinin olduğunu ileri sürerek, 

(D)’nin (A) tarafından, (C) şirketinden çıkarılamayacağını savunmakta1049 ve bununla 

bağlantılı olarak, dolaylı iştirak ilişkisinin hesabında “oransal esasa göre (çarpma 

yoluyla) hesaplama yöntemini” benimsemektedirler. Çarpma yoluyla hesaplama 

yönteminin gerekçelendirmesinde, -her ne kadar katılmasak da1050- tam hâkimiyet kurumu 

ile kurulan bağlantı anlaşılabilirse de, dolaylı pay sahipliğinin önemli (azımsanamayacak) 

ölçüde olması gerekçesinin kullanılması kanaatimizce yerinde olmayıp, beraberinde bir 

mantık hatasını da getirmektedir. Bu şekilde bir gerekçelendirmeye başvurulduğunda, 

doğru olduğu henüz ispatlanmamış bir önermenin, yine önermenin kendisiyle 

ispatlanmaya çalışılması çabası içine girilmektedir.  

Örneğin, Orak Çelikboya çalışmasında, “…Kanımızca (X) şirketinin [bizim örneğimizde 
(D)], (C) şirketindeki mevcudiyeti bu kadar yüksek iken, (A) şirketinin (X) şirketine 
[bizim örneğimizde D’ye] ait olan (C) şirketindeki paylarını satın alma hakkının olacağı 
kabul edilmemelidir. Bu nedenle, biz de dolaylı hâkimiyette paysahipliği eşiği 
belirlenirken, hâkim şirketin bağlı şirketteki pay sahipliği oranı ile, bağlı şirketin hedef 
şirketteki paysahipliği oranının çarpılması gerektiği görüşündeyiz…” ifadelerine yer 
vermektedir. Kanaatimizce burada kurulan sebep-sonuç ilişkisinde, doğru olduğu henüz 
ispatlanmamış bir önermenin, yine önermenin kendisiyle ispatlanmaya çalışılması söz 
konusu olmaktadır. Zira yazar, (D)’nin mevcudiyetini hesaplarken öncelikle kendi 
benimsemiş olduğu çarpma yoluyla hesaplama usulünü işletmekte, bunun neticesinde 
(D)’nin (C)’de dolaylı olarak da olsa yüksek bir pay sahipliği oranına (mevcudiyete) 
sahip olduğunu ve bunun neticesinde (A)’nın (D)’yi çıkaramaması gerektiğini kabul 
etmektedir. Yazar daha sonra da, sözü edilen nedenle, oransal esasa göre (çarpma 
yoluyla) hesaplama yönteminin benimsenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Şu hâlde 
yapılan şöyle özetlenebilir: 1) İlk olarak, doğruluğu henüz ispatlanmamış olan bir 
önermeye (hesaplamada çarpma yönteminin kullanılacağı önermesi) başvurularak 
(D)’nin (C) şirketindeki mevcudiyetinin yüksek olduğu tespit ediliyor. 2) Daha sonra bu 
önermeyle elde edilen sonuç karşısında, (A)’nın (D)’yi çıkaramayacağı kabul ediliyor. 

                                                
1049  Bkz. Orak Çelikboya, s. 117: “…X şirketinin C şirketindeki mevcudiyeti bu kadar yüksek iken, A 

şirketinin … paylarını satın alma hakkının olacağı kabul edilmemelidir…”; Palanduz, s. 107: “…(A) 
A.Ş.’nin de (X) A.Ş.’de azımsanamayak bir varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla örnekte satın alma 
hakkı kullanılamaz…”. 

1050  Bkz. bu başlık altında metin içi “b” başlığı. 
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3) Nihayet, dolaylı hâkimiyet ilişkisinde pay sahipliği eşiği belirlenirken, “yapılacak 
hesaplamada çarpma yöntemine başvurulması gerektiği”, yine 1 ve 2 numaralı 
adımlardaki sonuçlar gerekçe gösterilerek savunuluyor. Hâlbuki 1 ve 2 numaralı 
sonuçlar da, henüz doğruluğu ispatlanmamış olan “hesaplamada çarpma yönteminin 
kullanılacağı önermesi”ne dayanmaktaydı.   

Sonuç: Oransal esasa göre (çarpma yoluyla) hesaplama yöntemi, TTK 196’nın 

amaçlarından biri olan, “hâkimiyetin tespitinde ‘payların yeniden tahsisi’ gibi zaman alıcı 

ve masraflı bir işlemi ortadan kaldırma amacı”yla bağdaşmamaktadır. Kanaatimizce, bu 

amacın hasıl olabilmesi için, bağlı şirketlerin, çıkarma hakkının kullanılacağı hedef 

şirkette sahip olduğu payların tamamının hâkim şirkete izafe edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekler bakımından bir değerlendirme yapıldığında, 

savunmuş olduğumuz görüş kapsamında, (A) şirketinin, bu dört örneğin hepsinde (C) 

şirketinde çıkarma hakkını kullanabilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

b. “Kullanılabilir Oy” Kavramı ve Hesaplamaya Etkisi  

Çıkarma hakkının kullanılacağı şirketteki kullanılabilir toplam oy miktarı 

hesaplanırken, oyun kime ait olduğunun bir öneminin bulunmadığından; bu hususun 

yalnızca, çıkarma hakkını kullanacak olan iştirak eden şirketin/teşebbüsün sahip olduğu 

kullanılabilir oy haklarının miktarı hesaplanırken önem arz ettiğinden daha önce söz 

etmiştik1051. Bu doğrultuda yukarıda doğrudan ve dolaylı iştirak ilişkisinde “sahiplik” 

kavramını incelemiştik. Varmış olduğumuz sonucu özetlemek gerekirse, doğrudan iştirak 

ilişkisinde “oy hakkı sahipliği”, iştirak olunan şirkette mülkiyetine sahip olunan 

paylardan doğan oy haklarını; dolaylı iştirak ilişkisinde “oy hakkı sahipliği” ise TTK 

196/3 gereğince iştirak eden şirkete/teşebbüse atfedilecek olan paylardan doğmuş olan oy 

haklarını ifade etmektedir.  

Yine yukarıda, “kullanılabilir oy” kavramı bakımından katılmış olduğumuz bir 

görüşe yer vermiş ve bu görüş kapsamında oyun kullanılamıyor olmasının hangi sebepten 

kaynaklandığının ve bu kapsamda kim ile ilgili olduğunun hesaplamada dikkate alınması 

gerektiğini ifade etmiştik. Bu görüş gereğince, oyun kullanılamaması hâli kim ile 

ilgiliyse, bu oylar, kullanılabilir oy hakkı miktarının tespitinde o kişinin sahip olduğu oy 

hakkı sayısından düşülecektir. Ortaya çıkan tabloda, hâkimiyet eşiğinin hesaplanmasında 

yapılan oranlamada, kesirli ifadenin “payda” ve “pay” kısımları için farklı sonuçlara 

ulaşılmaktadır.  

                                                
1051  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, c. 
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Kesirli ifadenin paydasında yer alan (iştirak olunan şirketin) kullanılabilir toplam 

oy hakkı sayısının tespitinde, yalnızca şirketle ilgili olan “oyun kullanılamama hâlleri” 

dikkate alınmakta ve kullanılamayan bu oylar, toplam oy sayısından düşülmektedir. 

Şirketle ilgili olan “oyun kullanılamadığı” yegâne hâl, şirketin kendi paylarını iktisap 

etmesi hâlinde bu paylardan doğan oy haklarının donması durumu olup, söz konusu 

oyların (paydayı oluşturan) toplam oy sayısından düşülmesi gerektiği TTK 196/2/c.2’de 

düzenlenmektedir. Bu kapsamda, iştirak olunan şirketin kendisinin iktisap etmiş olduğu 

paylardan, üçüncü bir kişinin iştirak olunan şirket hesabına iktisap etmiş olduğu 

paylardan, onun bağlı şirketinin iştirak olunan şirkette iktisap etmiş olduğu paylardan ve 

nihayet üçüncü bir kişinin, iştirak olunan şirketin bağlı şirketi hesabına iştirak olunan 

şirkette iktisap etmiş olduğu paylardan doğan oy haklarının toplam oy sayısından 

düşülmesi gerekmektedir1052.       

Kesirli ifadenin “pay” kısmını oluşturan, iştirak eden şirketin/teşebbüsün sahip 

olduğu oy hakkı sayısının hesaplanmasında da aynı ilke geçerlidir. Burada da yine 

kullanılabilir oy haklarının tespiti gerekli olmaktadır. Ancak bu kez, kullanılamayan oy 

haklarının belirlenmesinde, yalnızca iştirak eden hâkim pay sahibini ilgilendiren “oyun 

kullanılamama hâlleri” dikkate alınmaktadır. Örneğin, yukarıda incelemiş olduğumuz, 

iştirak olunan şirketin kendi paylarını iktisap etmiş olması sebebiyle ortaya çıkan donma 

hâli, iştirak edenin sahip olduğu oy hakkının oranını belirleme açısından bir etkiye sahip 

olmakla birlikte1053, donmuş olan bu oylar, iştirak edenin sahip olduğu paylardan doğan 

toplam oy sayısından düşülmeyecektir. Kendisine iştirak olunan şirketin iktisap etmiş 

olduğu paylardan doğan donmuş oy hakları, yalnızca şirketteki toplam oy sayısından 

(yani paydadan) düşülecektir.  

Peki, iştirak eden şirket/teşebbüs ile ilgili olan “oyun kullanılmadığı” hâllerin 

tümü hesaplamada “pay”dan düşülecek midir? İhtimalleri somutlaştıralım:     

Örnek 1 – Oydan yoksunluk hâli: (B) şirketinde hâkimiyet oranı araştırılan (A)’nın 

bu şirkette sahip olduğu oy hakları TTK 436 gereğince ortaya çıkan yoksunluk hâli 

bakımından yukarıda “payda” hesabı için varmış olduğumuz sonuç, “pay” hesabında da 

geçerlidir. Geçici olan bu sınırlamanın, genel kurul toplantı nisabının belirlenmesine etki 

etmediğinin öğretide kabul edildiğini, aynı ilkenin, kural olarak, bir toplantı nisabına 

ilişkin olmayan diğer oranların hesaplanmasında da geçerli olması gerektiğini ifade 

                                                
1052  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, b, bb, ddd ve § 7, III, 3, A, c. 
1053  Nihayetinde donmuş olan bu oy hakları, kesirli ifadenin payda kısmından düşüleceği için, bunun da 

iştirak edenin katılım oranının yükselmesine etkisi olmaktadır. 
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etmiştik. Kanaatimizce oydan yoksunluk, ilgili olduğu meseleye özgü bir sınırlama 

getirdiği için, TTK 196 kapsamında yapılacak olan iştirak oranı hesaplamasında bu oylar 

da hesaba katılmalıdır. Diğer bir deyişle, iştirak oranının tespitini ilgilendirmediği için, 

oydan yoksunluk hâllerinde söz konusu oylar hesaptan düşülmemelidir.  

 Örnek 2 – Oy hakkının sınırlandırılmış olması hâli: (B) şirketinde hâkimiyet oranı 

araştırılan (A)’nın bu şirkette sahip olduğu oy hakları, TTK 434/2 kapsamında (B)’nin 

esas sözleşmesine konulan bir hükümle sınırlandırılmıştır. Sınırlandırılmış olan oy 

hakları, TTK 196 gereğince yapılacak olan hesaplamada iştirak eden (A)’nın sahip 

olduğu oy hakkı sayısından düşülecek midir? Burada oy hakkının kullanılamaması 

durumu, devamlı ve yalnızca belirli kararın alınmasına özgü olmayan genel nitelikte bir 

sınırlandırmaya dayandığından, sınırlandırılmış olan oy haklarının hesaplamadan 

düşülmesi gerekmektedir1054. 

(3 ve 4 numaralı örnekler birlikte ele alınacaktır.)  

Örnek 3 – Bildirim yükümlülüğünün ihlâlinde oy hakkının donması: (B) şirketinde 

hâkimiyet oranı araştırılan (A), TTK 198 gereğince yapması gerekli olan bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Anılan hüküm gereğince, bildirim yükümlülüğü 

yapılmayan paylardan doğan oy hakları donmaktadır. Acaba bu oylar, TTK 196 gereğince 

yapılacak olan hesaplamada iştirak edenin sahip olduğu oylardan düşülecek midir?  

Örnek 4 – Oy hakkının doğmamış olması: (B) şirketinde hâkimiyet oranı 

araştırılan (A)’nın, sahip olduğu payların bir kısmının bedellerini henüz ödememiştir. 

TTK 435 gereğince “oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan 

en az miktarının ödenmesiyle doğar”. Bu kapsamda acaba sözü edilen oy hakları, TTK 

196 gereğince yapılacak olan hesaplamada hesaptan düşülecek midir?    

Esasında ne donmuş olan ne de henüz doğmamış olan bir oy hakkının, 

“kullanılabilir” olduğu söylenemez. Dolayısıyla refleks olarak akla gelen ilk cevap, bu 

örneklerdeki donmuş ya da doğmamış tüm oy haklarının, TTK 196/2 gereğince yapılacak 

hesaplamada, iştirak eden şirkete/teşebbüse ait olan toplam oy hakkından düşülmesi 

gerektiğidir. Ancak bu hususta verilecek cevaplar değişebilmektedir. Alman öğretisinde 

çokça taraftar bulan bir görüşe göre, oyun kullanılabilir olup olmadığının tespitinde, oyun 

kullanılamama hâlinin geçici mi yoksa devamlı mı olduğuna bakılmalıdır. Bu görüş 

çerçevesinde, yukarıdaki örneklerden 2 numaralı örnekte esas sözleşmeyle öngörülmüş 

                                                
1054  AktG § 134/1 gereğince sınırlandırılmış oy haklarının hesaplamadan düşülmesi gerektiğine ilişkin 

olarak bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 39; Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 16 
Rn. 20; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 16 Rn. 46; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 
11; Krieger, MünchHdb GesR IV, § 69 Rn. 34; Grigoleit, Grigoleit AktG, § 16 Rn. 15. 
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olan devamlı nitelikte bir oy hakkının kullanılamaması durumu söz konusu iken; 3 ve 4 

numaralı örneklerde geçici nitelikte, pay sahibinin gerçekleştireceği bir eylemle (3 

numaralı örnekte bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek; 4 numaralı örnekte ise pay 

bedelini ödemek) oy hakkının yeniden canlanacağı durumlar söz konusudur. Dolayısıyla 

3 ve 4 numaralı örneklerde donmuş olan oy haklarının, iştirak eden pay sahibine ait olan 

toplam oy sayısından düşülmemesi gerektiği fikri savunulmaktadır1055. Bu görüş Türk 

hukukunda da taraftar bulmuştur1056. Bu görüşü savunan yazarlar, sözü edilen örneklerde 

oy hakkının kullanılamaması durumunun, pay sahibinin yerine getirmekten kaçındığı bir 

yükümlülükten kaynaklandığını; oy hakkının bu gibi durumlarda hesaba katılmaması 

hâlinde iştirak oranı hesaplanacak olan kişinin, oy hakkının doğmasına ya da 

canlanmasına neden olacak eylemi/işlemi bilinçli olarak gerçekleştirmemek suretiyle 

topluluk hukuku hükümlerinin, özellikle de hâkimiyet karinesinin, kendisi hakkında 

uygulanmasından kaçınabileceğini ileri sürmektedirler. Bildirim yükümlülüğü örneği 

üzerinden somutlaştıralım: Bu görüş gereğince bildirim yükümlülüğünün yerine 

getirilmemiş olduğu paylardan doğan oy haklarının AktG § 16 / TTK 196 gereğince 

gereğince yapılacak olan hesaplamada dikkate alınmayacağı, diğer bir deyişle hesaptan 

düşüleceği kabul edilecek olursa, pay sahibinin eline, bildirim yükümlülüğünü 

yapmamak ve oy haklarını canlandırmamak suretiyle hâkimiyetin sonuçlarından 

kurtulma imkânı verilmiş olacaktır. Şu hâlde anılan görüş, oy hakları bu şekilde donmuş 

olan bir pay sahibinin, hâkimiyet karinesinin sonuçlarından kurtulacağı1057 varsayımına 

dayanmaktadır.   

Bu konudaki diğer görüş ise “kullanılabilir oy” kavramının yorumunda “topluluk 

hukukunun dolanılması” argümanını dikkate almamakta ve hükmün lafzı gereğince 

                                                
1055  Bu yönde Alman literatüründe bkz. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 40; J. Vetter, 

Schmidt/Lutter AktG, § 16 Rn. 20; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 16 Rn. 46; Krieger, 
MünchHdb GesR IV, § 69 Rn. 33; Grigoleit, Grigoleit AktG, § 16 Rn. 14; Emmerich/Habersack, § 
16 Rn. 24; yine bu yönde ayrıca bkz. Koch, Hüffer/Koch AktG, § 16 Rn. 11. Koch, Hüffer’in önceki 
basılarda savunmuş olduğu görüşü değiştirmiştir. Bu son eserin, vefatından önce yalnızca Hüffer’in 
kaleme almış olduğu 2012 tarihli 10. basısında yazar, bildirim yükümlülüğünde bulunmamanın 
yarattığı oy kısıtlamasının da dikkate alınması gerektiğini, diğer bir deyişle bu şekilde donmuş olan 
oy haklarının da hesaptan düşülmesi gerektiğini savunmaktaydı. Bkz. Hüffer AktG 2012, § 16 Rn. 
11. 

 Belirtelim ki yukarıdaki yazarların bir kısmı, bu görüşü yalnızca 3 numaralı örnek için (AktG § 
20/7) dile getirmektedir. Ancak bir kısım yazar, hem 3 hem de 4 numaralı örnekler için (AktG § 
20/7 ve § 134/2) bu görüşü benimsemektedir. 

1056  Bkz. Okutan Nilsson, s. 112-113 ve 116. 
1057  Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 16 Rn. 40; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 16 

Rn. 46. 
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donmuş olan tüm oy haklarının hesaplamadan düşülmesi gerektiğini savunmaktadır1058. 

Bu görüşü savunanlardan Windbichler’e göre, hâkimiyetin tespitinde kendisine 

başvurulan AktG § 17, potansiyel etki (potenzieller Einfluss) kavramı üzerine inşa edilmiş 

iken; AktG § 16, mevcut durum (Ist-Zustand) ile ilgili şeklî bir hükümdür1059. Anladığımız 

kadarıyla bununla kastedilen şudur: Hesaplamada şeklî bir yaklaşım takip edilmeli ve 

“kullanılamayan” tüm oylar hesaptan düşülerek iştirak oranı ortaya çıkarılmalıdır. Ancak 

AktG § 16 [TTK 196] kapsamında yapılacak olan teknik hesaplama, hâkimiyetin somut 

olayda var olup olmadığının tespitine ilişkin olarak AktG § 17 [TTK 195] kapsamında 

yapılacak araştırmada belirleyici olmayacaktır. Zira hâkimiyetin varlığının tespitinde, 

şirkete/işletmeye hükmedebilme imkânına sahip olmak yeterlidir. Bu görüş gereğince, oy 

haklarının donmuş ve bu sebeple kullanılamıyor olması, şirketteki payların çoğunluğuna 

sahip olmak sebebiyle ortaya çıkan hâkimiyet karinesinin çürütülmesinde uygun bir ispat 

aracı değildir. Zira donmuş oyların sahibi, bu oy haklarını, AktG § 20 (TTK 198) 

gereğince yapacağı bir bildirimle canlandırmaya muktedirdir1060. 

Bu iki görüş karşılaştırıldığında ortaya şu tablo çıkmaktadır: İlk görüş, donmuş oy 

haklarını hesaplamaya dâhil etmektedir. Çünkü bu görüş, pay sahibinin yapacağı bir 

işlemle tekrar canlandırabileceği oy hakları hesaplamaya dâhil edilmezse, oy hakkı 

sahibinin hâkimiyet karinesinin sonuçlarından kurtulabileceğini kabul etmektedir. İkinci 

görüş ise donmuş oy haklarını hesaplamaya dâhil etmemektedir. Bu görüş, pay sahibinin, 

bu şekilde donmuş olan ve kullanılamayan oy haklarını ileri sürerek hâkimiyet 

karinesinin sonuçlarından kurtulamayacağı temeline dayanmaktadır. Zira kullanılamıyor 

olsa da tekrar canlandırılabilecek bir oy hakkı, potansiyel olarak hâkimiyetin varlığına 

işaret etmesi itibarıyla hâkimiyet karinesinin çürütülmesinde bir ispat aracı olarak 

kullanılamayacaktır.  

Kanaatimizce hukuk tekniği açısından ikinci görüş daha isabetlidir. Bir oy 

hakkının “kullanılamaz” olduğu bilinmesine rağmen hesaplamaya dâhil edilmesi ve bu 

şekilde hâkimiyetin var olup olmadığının ortaya çıkarılması, kanunun sistematiğine 

uygun düşmemektedir. Kanun koyucu, hâkimiyetin hangi durumlarda ortaya çıktığını ve 

hâkimiyet karinesini TTK 195’de düzenlemiş; TTK 196’da ise iştirak oranlarının 

hesaplanmasına ilişkin teknik ve şeklî bir hükme yer vermiştir. Bizce iştirak oranı 

                                                
1058  Yukarıda dn. 1055’de ifade edildiği üzere, eserin eski basısında Hüffer AktG 2012, § 16 Rn. 11; 

Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 35; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 16 Rn. 35; Fett, 
Heidelberger Kommentar AktG, § 16 Rn. 21. Türk hukukunda Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), 
Ortaklıklar Hukuku II, N. 2021. 

1059  Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 35. 
1060  Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 74. 
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hesaplaması, lafzına uygun bir şekilde “kullanılabilir oy” oranı üzerinden yapılmalıdır. 

Hâkimiyetin somut olayda var olup olmadığının tespitinde ise oy kullanamama hâlinin 

niteliği göz önünde bulundurulabilir. Bu aşamada oy kullanamama hâlinin, pay sahibinin 

gerçekleştireceği bir işlemle ortadan kaldırılmasının mümkün olup olmadığına 

bakılmalıdır. Oy kullanamama hâli, geçici nitelikte ve pay sahibinin yapacağı bir işlemle 

sonlandırılabiliyor ise bu durum hâkimiyet karinesinin çürütülmesinde dikkate 

alınmamalıdır. 

Ör.: (A) şirketi, her payın bir oy hakkı verdiği (B) şirketinde %45 oranında paya sahiptir. 
(A) şirketi, sonradan %6 oranında daha pay iktisap etmiş, ancak buna ilişkin bildirimi 
TTK 198 gereğince yapmamıştır. Bu durumda, (A)’nın sahip olduğu pay oranı %51, 
kullanabileceği oy hakkı oranı ise %45’tir. Çünkü %6 oranındaki pay iktisabı için 
bildirimde bulunulmadığından bu payları temsil eden oy hakları donmuştur; diğer bir 
deyişle bu paylara bağlı olan oy hakları, “kullanılabilir oy” statüsüne kavuşamamıştır. 
Bu örnekte, %6’lık payları temsil eden oy hakları donmuş olmasına rağmen (A), bu 
oyları, yapacağı bir bildirimle canlandırabilme imkânına sahiptir. Dolayısıyla, oy hakları 
kullanılamıyor olsa da bu sonuç/vakıa, somut olayda %51 pay oranına sahip olunması 
sebebiyle oluşan hâkimiyet karinesinin (bkz. TTK 195/2) çürütülmesinde 
kullanılamayacaktır. Donmuş olan oy haklarını aktif hâle getirmek (A)’nın iradesine 
bağlı olduğundan, (A) şirketinin (B) şirketine hükmetme imkânına sahip olduğu kabul 
edilir.  

Savunmuş olduğumuz bu görüş çerçevesinde, TTK 208 kapsamında yapılacak 

hesaplamada, hâkim pay sahibinin sahip olduğu oy haklarının “kullanılabilir” olması 

gerektiği kanaatindeyiz. Şu hâlde, yukarıda vermiş olduğumuz 3 ve 4 numaralı 

örneklerde, henüz doğmamış olan ya da donmuş olan oy haklarının, pay sahibinin sahip 

olduğu paylardan doğan oy haklarından düşülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

Belirtelim ki -katılmıyor olsak da- ilk görüşün kabul edilmesi hâlinde dahi TTK 208 
bakımından yapılacak hesaplamada sonuç değişmeyecektir.  İlk görüş doğrultusunda her 
ne kadar TTK 196 bakımından, amaca uygun bir yorum yapılmak suretiyle, henüz 
doğmamış ya da donmuş olan oy haklarının bazı durumlarda “kullanılabilir oy” gibi 
hesaplamaya dâhil edilmesi gerektiği fikri ileri sürülebilirse de, bu argümanın çıkarma 
hakkı bakımından yapılacak “sahip olunan oy hakkı” hesaplamasında geçerli olmayacağı 
görüşündeyiz. Gerçekten de TTK 196/2 kapsamında ortaya atılan ilk görüş, pay 
sahibinin kendisinin gerçekleştireceği bir işlemle, donmuş ya da doğmamış bir oy 
hakkını canlandırabileceği, diğer bir deyişle bu oyları tekrar “kullanılabilir oy” statüsüne 
kavuşturabileceğinden hareket ederek, bu gibi donmuş ya da doğmamış oy haklarının 
hesaplamaya dâhil edilmemesi hâlinde “topluluk hükümlerinin dolanılması” sonucunun 
ortaya çıkabileceğini ileri sürmektedir. Hâlbuki, TTK 208 gereğince yapılacak 
hesaplamada bir hükmün dolanılması tehlikesi yoktur; bilâkis burada bir hakkın 
kullanılıp kullanılamayacağının tespiti için hesaplama yapılmaktadır. Kanundan doğan 
bir yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması sebebiyle kullanılamayan bir oy hakkı, 
çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan “oy hakkı eşiği” hesaplamasında 
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dikkate alınacak olursa, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını daha kolay bir şekilde 
kullanmasına imkân verilmiş olacaktır. Bu bakımdan ilk görüş çerçevesinde, hâkimiyetin 
doğuracağı sonuçlardan kaçınmayı engelleme gerekçesi kapsamında varılan sonuçların, 
TTK 208 bakımından yapılacak değerlendirmede amaca uygun düşmeyeceği 
kanaatindeyiz. Sonuç olarak, bir an için ilk görüşün daha isabetli olduğu düşünülecek 
olsa bile, bu görüşün sunmuş olduğu çözüm yoluna, TTK 208 bakımından yapılacak 
hesaplamada başvurulmamalıdır.   

 4 .  Dolayl ı Hâkimiyet i le Birl ikte Hâkimiyet in Söz Konusu 

Olduğu Durumlarda Çıkarma Hakkını  Kullanacak Olan Hâkim 

Pay Sahibinin Tespit i 

Çoklu hâkimiyet hâllerinden olan dolaylı hâkimiyet ile birlikte hâkimiyet 

hâllerinde çıkarma hakkının sahibinin kim olduğu sorusu sık karşılaşılabilecek, ancak 

cevaplandırılması kolay olmayan bir sorudur. Bu soruyu cevaplandırırken, yukarıda ele 

almış olduğumuz dolaylı hâkimiyet ilişkisinde sahiplik ve dolaylı iştirak ilişkisinde pay 

ve oy oranı hesaplamalarının ne şekilde yapılması gerektiği konularında varmış 

olduğumuz sonuçlar belirleyici olacaktır.  

a) Öncelikle dolaylı hâkimiyet ilişkisinde çıkarma hakkının kullanımından 

başlayalım. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere, her türlü dolaylı hâkimiyet 

ilişkisinde çıkarma hakkının kullanılması mümkün olmamaktadır. TTK 208’in uygulama 

alanı bulabilmesi için öncelikle sermayenin %90’ını temsil eden paylara ve yine bu paylar 

aracılığıyla oy haklarına sahip olunmalıdır. Sahiplik hem doğrudan hem de dolaylı 

hâkimiyet için gereklidir. Pay ve oy hakkına sahip olunmasından ne anlaşılması gerektiği 

meselesini yukarıda ayrıntılı olarak incelemiştik1061:  

Bu açıklamalar neticesinde elde etmiş olduğumuz sonuç, doğrudan hâkimiyet 

ilişkisi kapsamında sahipliğin pay üzerinde mülkiyet hakkını gerektirdiği; sahip olunan 

oy haklarının ise yine sahip olunan paylardan doğan oy hakları olması gerektiği 

yönündeydi.  

Dolaylı hâkimiyet ilişkisi kapsamında pay ve oy üzerinde sahipliğin ortaya 

çıkabilmesi için iki farklı yol bulunmaktaydı. İlk yol, dar anlamda dolaylı hâkimiyet 

olarak da adlandırılan, bağlı şirket aracılığıyla tesis edilen hâkimiyet ilişkisidir. Ancak 

dolaylı hâkimiyet ilişkisini tesis etmenin tek yolunun bağlı şirketler olmadığını yukarıda 

ifade etmiştik. Bunun dışında, geniş anlamda dolaylı hâkimiyet olarak da ifade edilen, 

üçüncü kişilerin hâkimiyet araçlarının elde edilmesine aracı oldukları durumlar söz 

                                                
1061  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C. 
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konusu olabilir. Bu durumların bir kısmında hâkimiyet ilişkisi, oy hakkının elde 

edilmesini sağlayan bir hukukî işlem ile tesis edilmiş olmakla birlikte, bu ilişki pay 

üzerinde sahipliği gerektirmemektedir. Örneğin, üçüncü kişinin bir anonim şirkette sahip 

olduğu çoğunluk paylarından doğan oy haklarını, yapmış olduğu bir oy sözleşmesiyle bir 

başka şirketin talimatı altında kullanması, talimat veren şirketin, oy sözleşmesinin 

konusunu oluşturan paylara “sahip olduğu” anlamına gelmemektedir. Pay üzerinde 

sahiplik söz konusu olmadığından, bu şekilde elde edilmiş olan oy haklarının da TTK 

196/2 kapsamında “sahip olunan” paylardan doğduğu söylenemez. Şu hâlde, bu örnekte 

oy sözleşmesi ile tesis edilmiş olan dolaylı bir hâkimiyet ilişkisinin varlığından söz 

edilebilmekle birlikte, söz konusu oy sözleşmesiyle elde edilmiş olunan oy haklarına -

TTK 208’in de gerektirdiği şekilde- sahip olunduğu kanaatimizce söylenemeyecektir. 

Sahip olma ile elde etme kavramları arasında farklılık yaratma düşüncesi ve bunun 

sebeplerine yukarıda işaret etmiştik1062.  

Öte yandan, geniş anlamda dolaylı hâkimiyetin bir diğer görünüm şekli TTK 

196/3’de sözü edilen hesaba alınmış olup üçüncü kişilerin elinde bulunan paylar 

aracılığıyla tesis edilmiş olan hâkimiyet şeklidir. Bu şekilde ortaya çıkan dolaylı 

hâkimiyet ilişkisinde, hâkimiyeti sağlayan paylar, hâkim şirket hesabına üçüncü bir kişi 

tarafından iktisap edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla bu ihtimalde de payların mülkiyeti 

üçüncü kişidedir. Ancak kanun gereğince, “hesaba tutulan” söz konusu paylar, hesabına 

tutulan kişiye atfedilmekte; diğer bir deyişle bu paylar, hesabına tutulan kişiye aitmiş gibi 

işlem görmektedir. Bu ihtimalde hâkim pay sahibine atfedilecek bir “pay” söz konusu 

olduğu için, bu şekilde elde edilmiş olan oy haklarının da “sahiplik” kavramı içinde 

değerlendirilmesi icap eder. Sonuç olarak, pay atfediliyorsa, bundan doğan oy hakkının 

da hâkim pay sahibine atfedilmesi gerekir.  

Dolaylı hâkimiyet ilişkisinde, bu ilişkiye dâhil olan, diğer bir deyişle dolaylı 

hâkimiyet ilişkisinin yaratmış olduğu zincirin halkasında yer alan birden fazla şirketin, 

hâkimiyete ilişkin hükümlere tâbi olmaları söz konusu olmaktadır. Böyle bir ihtimalde, 

zincirin halkasında yer alan hâkim konumda bulunanların her biri hâkimiyetin sağladığı 

haklardan münferit olarak yararlanabileceklerdir. Bu temel kural, çıkarma hakkı için 

uyarlandığında; dolaylı hâkimiyetin bulunduğu durumlarda çıkarma hakkının, zincirin 

halkasında yer alan dolaylı iştirak eden şirketlerce kullanılabileceği sonucuna varılır1063.  

                                                
1062  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a. 
1063  Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 17; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 7; 

Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, AktG § 327a Rn. 45; Rühland, s. 197; Maslo, s. 167; 
Böhler, s. 265. 
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Somutlaştıralım: Tablo 1’deki örnekte (B) şirketinin hâkimi (A) anonim şirketidir. 

(B) anonim şirketi ise çıkarma hakkının kullanılacağı (E) anonim şirketinde %95 

sermayeye sahip olan (D) anonim şirketinin hâkimidir. Bu durumda, (A) ve (B) anonim 

şirketleri, dolaylı olarak iştirak etmiş oldukları (E) anonim şirketinde çıkarma hakkını 

kullanabileceklerdir. Bu zinciri oluşturan (D) ise doğrudan iştirak eden olarak (E)’de 

çıkarma hakkını kullanabileektir.  

Tablo 1 

 
 

Ancak belirtelim ki bu ihtimalde çıkarma hakkının hangi pay sahibi tarafından 

kullanılacağının iç ilişkide kararlaştırılmış olması gerekir. Grup ilişkileri kapsamında pek 

sık karşılaşılmayacak olsa da birden fazla hâkim pay sahibinin başvuruda bulunduğu 

durumlarda, çıkarma başvusunda bulunan ilk pay sahibinin çıkarma hakkını 

kullanabileceği ifade edilmektedir1064. 

Burada son olarak, dolaylı iştirak ilişkileri bakımından çıkarma hakkı özelinde 

savunulan bir görüşe daha değinelim. Görüşü, Tablo 1’deki örneği ufak bir değişikliğe 

tâbi tutarak açıklayalım. Yukarıdaki örnekten farklı olarak Tablo 1-A’da (A) ve (B) 

şirketleri, (E) şirketinde doğrudan %1 paya sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla bu şirketler 

(E) şirketine hem doğrudan hem de dolaylı olarak katılmış olmaktadırlar. 
Tablo 1-A 

 
 Alman hukukunda savunulan bir görüşe göre, (E) şirketinde dolaylı hâkim 

konumunda bulunan (A) ve (B) şirketlerinin bu şirkette çıkarma hakkını kullanabilmeleri 

                                                
1064  Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, AktG § 327a Rn. 45; Maslo, s. 167; Böhler, s. 265. 

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi % 75

% 90

Azınlık

% 5

C % 25

D Anonim 
Şirketi

E Anonim 
Şirketi

% 95

B Anonim 
Şirketi

A Anonim 
Şirketi

% 75
% 90

Azınlık

% 3

C % 25

D Anonim 
Şirketi

E Anonim 
Şirketi

% 95

% 1

% 1
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için en az bir paya sahip olmaları gerekmektedir1065. Bu görüşe göre, bu pay sahiplerinin 

(E) şirketinde bir pay aracılığıyla da olsa şeklen pay sahibi olmaları gerekli olup, Tablo 

1’de olduğu gibi sadece dolaylı olarak tutulan paylar ile çıkarma hakkı 

kullanılamayacaktır.  Bu görüşü savunan yazardan Fuchs’a göre, tek bir paya bile sahip 

olmayan bir pay sahibi, anonim şirketler hukukuna özgü bir garabet anlamına 

gelmektedir1066. Yazara göre, en az bir paya sahip olmayan bir kişinin pay sahipliği 

haklarını kullanmasından söz edilemeyeceği gibi, payın izafe edilmesi/atfedilmesine 

ilişkin AktG § 16/4’ün de bu durumlarda uygulanması mümkün olmamalıdır1067.    

Bizim bu konudaki kanaatimiz, salt dolaylı hâkimiyet ilişkisi kapsamında sahip 

olunan (daha doğrusu, sahip olunduğu sayılan) paylar ile çıkarma hakkının 

kullanılabileceği; bu yolda çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette en az bir paya sahip 

olunmasının gerekli olmadığı yönündedir. Her şeyden önce kanun koyucu, TTK 208’de 

dolaylı olarak sahip olunan paylar ile de çıkarma hakkının kullanılabileceğini ifade etmiş; 

bunun dışında başka bir gereklilikten söz etmemiştir. Bunun dışında, çıkarma hakkı 

sahibinin hakkın kullanılacağı şirkette en az bir paya sahip olması gerektiği görüşü 

kanaatimizce oldukça şeklî bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu görüş, “paya sahip 

olmayan pay sahibi”nin garabetten ibaret olacağını kabul ederken, çıkarma hakkını 

kullanabilmek için gerekli olan %90’lık (Alman hukukunda %95’lik) oranın bir pay 

haricinde neredeyse tümünün bağlı şirket ya da üçüncü bir kişi aracılığıyla temin 

edilebileceği gerçeğini yadırgamamaktadır. Diğer bir deyişle, çıkarma hakkın kullanımı 

için gerekli olan oranı temsil eden payların dolaylı hâkimiyet ilişkisi kapsamında 

neredeyse tamamının hâkim şirkete atfedilmesi/izafe edilmesi bir garabet 

doğurmamaktayken, yalnızca hakkı kullanacak olan dolaylı pay sahibinin çıkarma 

hakkının kullanılacağı şirkette şeklen pay sahibi olmaması sorun teşkil etmektedir. 

                                                
1065  Bu yönde bkz. Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 17; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, § 

327a Rn. 7; Fuchs, s. 118 vd. Esasında bu görüşün temeli, daha eskiye, AktG § 16/4’de düzenlenen 
“payın atfedilmesi/izafe edilmesi” kurumu için ortaya atılan bir görüşe gitmektedir. Bir görüşe göre, 
anılan hükümde düzenlenen pay atfının uygulama alanı bulabilmesi için, payın atfedileceği 
şirketin/teşebbüsün kendisinin de, üzerinde dolaylı olarak hâkimiyet kurulan şirkette paya 
(doğrudan) sahip olması gerekir. Dolayısıyla bu görüşe göre pay atfının söz konusu olabilmesi için, 
payları atfedilen şirkette mutlaka doğrudan pay sahibi olunmalıdır. Bu görüş bugün itibarıyla kabul 
görmemektedir. Bu görüşü savunan yazarlardan bkz. Würdinger, Großkommentar AktG, § 16 Anm. 
5. Hâkim görüş ise salt dolaylı hâkimiyet durumunu AktG § 16/4’ün uygulanması için yeterli 
görmekte ve azınlık görüşün aradığı “en az bir paya sahip olma” kriterini aramamaktadır. Bu yönde 
bkz. Geßler, Geßler/Hefermehl/Eckardt/Kropff AktG, § 16 Rn. 44; Bayer, Münchener Kommentar 
AktG, § 16 Rn. 44. 

1066  Fuchs, s. 121-122. 
1067  Fuchs, s. 122. 
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Dolaylı hâkimiyet ilişkisi kapsamında “atfedilme/izafe edilme”ye ilişkin kuralların (TTK 

196/3) pratik değerini kısmen ortadan kaldıran bu görüşe katılamıyoruz.        

b) Birlikte hâkimiyetin söz konusu olduğu durumlarda çıkarma hakkının 

kullanımı konusu ise tartışmaya son derece açık bir konudur. Çıkarma hakkının bu gibi 

durumlarda kullanılıp kullanılamayacağı; kullanılabilecekse kim tarafından kullanılacağı 

konularında belirsizlik bulunmaktadır. Bu tartışmalara geçmeden önce birlikte hâkimiyet 

kavramına kısaca değinelim.  

Birlikte hâkimiyet hâlinde bağlı şirket üzerindeki yönetim yetkisinin ne şekilde 

kullanılacağına birden fazla şirket/teşebbüs karar vermektedir1068. Birlikte hâkimiyetin 

tespitinde belirleyici olan kriter, birden çok şirketin/teşebbüsün bir diğer şirketi birlikte 

kontrol etme hususunda iş birliği içinde olmalarıdır. İş birliğinin konusunu oluşturan 

yönetim üzerindeki belirleyici etkinin her durum/vakıa için koordine edilmesine gerek 

yoktur. Önemli olan, taraflar arasındaki iş birliğinin yeterince sağlam bir temele 

oturtulmuş olmasıdır1069. Bu anlamda öncelikle, birlikte yönetme amacıyla tesis edilen iş 

birliğinin tesadüfî nitelikte olmaması ve belirli bir süreklilik arz etmesi gerekmektedir1070.  

Birlikte hâkimiyet ilişkisi, genellikle bağlı şirketin yönetimini konu alan bir 

sözleşmeden kaynaklanır. Oy sözleşmeleri, joint-venture ya da konsorsiyum gibi adî 

şirket temeline dayalı sözleşmelerin varlığı genellikle iş birliğinin varlığına işaret eder1071. 

Ancak bu sözleşmelerin var olduğu her durumda birlikte hâkimiyetin varlığından söz 

edilmeyebilir. Gerçekten de %50-%50 şeklinde iştirak olunan bir şirkette, iştirak 

edenlerin salt bu şekildeki katılımlarının birlikte hâkimiyeti tesis etmeye yeterli 

olmayacağının kabulünde1072 olduğu gibi, taraflar arasında mevcut olan her anlaşmanın 

da birlikte hâkimiyeti oluşturmaya yeterli gelmeyeceği ifade edilmektedir1073. Yapılan 

anlaşmanın “birlikte/koordine bir şekilde yönetme” amacına hizmet edecek şekilde 

                                                
1068  Birlikte hâkimiyet ilişkin olarak genel olarak Türk hukukunda bkz. Okutan Nilsson, s. 149 vd.; Akın, 

Şirketler Topluluğu, s. 64 vd. Alman hukukunda bkz. Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 28 vd.; Bayer, 
Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 79 vd.; Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 59 
vd. 

1069  Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 79 vd.; Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 
Rn. 65. 

1070  Koch, Hüffer/Koch AktG, § 17 Rn. 15; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG § 17 Rn. 48. 
1071  Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 65; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 17 Rn. 15. Aksi 

yönde bkz. Würdinger, Großkommentar AktG, § 17 Anm. 11. 
1072  Bu yönde bkz. Würdinger, Großkommentar AktG, § 17 Anm. 11; Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 

31; Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 65; Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 
Rn. 83; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 17 Rn. 15. Karş. Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 
Rn. 82; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 17 Rn. 47. Bu son yazarlar, %50-%50 şeklindeki bir 
katılımın, ilk görünüş ispatı olarak, ortaklık/pay sahipliği haklarının da birlikte/koordine biçimde 
kullanıldığına işaret ettiğini ifade etmektedirler. 

1073  J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 17 Rn. 46. 
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tasarlanmış olması gerekir. Bu bağlamda, iç ilişkide taraflardan birinin baskın olduğu adî 

şirket temeline dayalı sözleşmelerin dış ilişkiye birlikte hâkimiyet olarak 

yansımayacağını belirtmek gerekir.  Örneğin, iç ilişkide kararlara ilişkin gündemin 

yalnızca belirli bir tarafın önerisiyle belirlenmesi ya da kararların çoğunluğu elinde 

bulunduran tarafça alınıyor olması, iç ilişkinin tarafı olan kişilerin, yönetimi mevzubahis 

olan şirket üzerinde “birlikte hâkim” olmadıklarına işaret eder1074. Öte yandan, iç ilişkiye 

ilişkin adî şirket sözleşmesinin tarafları arasında (yönetilecek olan şirketin yönetimi 

konusunda) bir ihtilaf yaşanması hâlinde, bu ihtilafın taraflar arasındaki adî şirket 

organizasyonu dışında özel bir komite tarafından çözümleneceği kararlaştırılmışsa, artık 

bu tür bir belirlemenin birlikte hâkimiyetin varlığına işaret ettiği söylenebilecektir1075. 

Görüldüğü üzere, birlikte hâkimiyetin tespitinin varlığı her zaman kolay olmamakta; 

yönetilecek olan şirketin yönetimini konu alan adî şirket temeline dayalı sözleşmenin 

içeriğinin incelenmesini gerektirmektedir. 

Taraflar arasındaki iş birliği, fiilî bir durumdan da kaynaklanabilir. Örneğin, 

aralarında herhangi bir sözleşme bulunmamakla birlikte yöneten iki şirketin de bir ailenin 

kontrolü altında olması, bu iki şirketin yönettikleri şirketi birlikte yönettikleri ve 

hâkimiyetin varlığı hâlinde birlikte hâkim oldukları anlamına gelebilir1076.  

Birlikte hâkimiyetin tespiti hususu, bu çalışmanın esas konusu oluşturmadığı için 

burada yukarıdaki açıklamaların aktarılması ile yetinilecektir. Konumuz açısından önem 

arz eden esas mesele, birlikte hâkimiyet ilişkisinin yaratmış olduğu sonuçlara ilişkindir. 

Esas soru şudur: Birlikte hâkim olanların tümü birbirinden bağımsız olarak çıkarma 

hakkını kullanabilecek midir? Eğer bu soruya olumlu cevap verebiliyorsak, birlikte hâkim 

olan birden fazla hâkim şirket/teşebbüsün çıkarma hakkını kullanmak istemesi hâlinde 

mesele ne şekilde hâlledilecektir?  

Öncelikle belirtelim ki bağlı şirket ile hâkimiyeti birlikte kullananların her biri 

arasındaki ilişkiye hâkimiyete ilişkin hükümlerin uygulanacağı öğretide çoğunlukla kabul 

edilmektedir1077. Örneğin, hâkimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılması hâlinde, birlikte 

                                                
1074  J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 17 Rn. 46. 
1075  Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 65; Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 31. 
1076  Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 79. 
1077  Bu hususta Türk hukukunda bkz. Okutan Nilsson, s. 152, 357; Akın, Şirketler Topluluğu, s. 66. 

Alman hukukunda bkz. Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 32; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 17 Rn. 13; 
Bayer, Münchener Kommentar AktG, § 17 Rn. 84; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 17 Rn. 45. 
Karş. Windbichler, Großkommentar AktG, § 17 Rn. 66. Anılan son yazar, birlikte hâkimiyet hâlinde 
birden çok değil, tek bir bağlılık ilişkisi olduğu kanaatindedir. Yazar, birlikte hâkimiyetin hukukî 
sonuçlarının otomatik olarak birlikte hâkim olanların tümüne ayrı ayrı uygulanmayacağını; hukukî 
sonuçların, öncelikle koordinasyonu sağlayan hukukî yapı üzerinde doğacağını kabul etmektedir. 
Yazar, koordinasyonu sağlayan hukukî yapıya birlikte hükmeden münferit şirketler hakkında 
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hâkim olanların tümünün TTK 202 gereğince hâkim şirket olarak müteselsil 

sorumlulukları doğacağı kabul edilmektedir1078. Bir başka örnek; bağlı şirketin, TTK 199 

gereğince hazırlayacağı raporda, birlikte hâkim olan şirketlerin her biriyle olan ilişkisini 

göstermekle yükümlü olmasıdır1079.  

Aynı sonucun, kural olarak, birlikte hâkim olanların sahip oldukları haklar için 

de geçerli olması icap eder. Böyle bir ihtimalde birlikte hâkim olanların her biri, 

hâkimiyetin sağladığı haklardan yararlanabilmelidir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki 

hâkimiyetin her şekli çıkarma hakkının kullanımına olanak vermediğinden, birlikte 

hâkimiyetin mevcut olduğu her durumda da çıkarma hakkı kullanılamayacaktır. Yukarıda 

yapmış olduğumuz ayrım doğrultusunda, hâkimiyet araçlarını “mülkiyet kaynaklı” olup 

olmadıklarına göre ikiye ayırmıştık1080. Yine yukarıda, TTK 208’de aranan “pay ve oy 

haklarına belirli bir çoğunluğuna sahip olma” şartını doğrudan ve dolaylı hâkimiyet 

ilişkisi bakımından ayrı ayrı ele almıştık: Doğrudan hâkimiyet ilişkisinde çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için paylara malik olunması gerektiği sonucuna varmıştık. 

Dolaylı hâkimiyet ilişkisinde ise paylara iki şekilde sahip olunabilmekteydi. İlk olarak, 

söz konusu payların bağlı şirketin mülkiyetinde olduğu ortaya konulabiliyorsa artık bu 

paylar, dolaylı hâkim konumunda bulunan şirkete/teşebbüse de izafe edilecektir. Diğer 

bir deyişle, payların dolaylı hâkim olan kişiye ait olduğu varsayılacaktır. İkinci yol ise 

payların üçüncü kişiler tarafından hâkim pay sahibi hesabına tutuluyor olmasıdır. Bu 

durumun ispatlanması hâlinde söz konusu paylar da hâkim pay sahibine izafe edilecektir. 

Şimdi bu durumları birlikte hâkimiyet özelinde ele alalım:  

b1) Öncelikle, birlikte doğrudan hâkimiyet hâlinden başlayalım. Yukarıda da 

ifade edildiği üzere, doğrudan birlikte hâkimiyet ilişkisi genellikle taraflar arasında bağlı 

şirketi ortak bir şekilde kontrol etme hususunda yaptıkları bir anlaşmaya dayanmaktadır. 

Tablo 2’deki örnekte (A) ile (B)’nin (D) şirketini birlikte yönetme amacıyla 

oluşturdukları birlik, çoğu kez, üçüncü kişilerle ilişkiye geçmeyen ve elbirliği hâlinde bir 

ortaklık malvarlığının söz konusu olmadığı bir iç adî şirket1081 şeklinde teşekkül 

                                                
hâkimiyetin hukukî sonuçlarının doğmasının ise ancak ilgili hükmün ruhuna ve amacına uygun 
düştüğü sürece mümkün olabileceği fikrindedir. Ancak yazar bu görüşünü, yalnızca birlikte dolaylı 
hâkimiyet kapsamında ve dolaylı hâkimiyeti mümkün kılan hukukî yapının tüzel kişiliğe sahip 
olduğu bir örnek üzerinden açıklamaktadır. Diğer bir deyişle yazar, birlikte hâkim olanların 
doğrudan hâkim konumunda oldukları ve birlikte hâkimiyete ilişkin kararlarını bir iç şirket 
yapılanmasında aldıkları bir ihtimalden söz etmemektedir. 

1078  Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Okutan Nilsson, s. 155, 357, 374 vd. 
1079  Okutan Nilsson, s. 153. Alman hukukunda bkz. Emmerich/Habersack, § 17 Rn. 32. 
1080  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a. 
1081 İç adî şirketin karakteristik ilk özelliği, bu şirketin üçüncü kişilerle ilişkiye geçmeyen bir birlik 

olmasıdır. İç şirkette, şirketin (daha doğrusu, elbirliği hâlinde tüm ortakların) dışa karşı temsili söz 
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etmektedir. Birlikte hâkim olanlar, üzerinde hâkimiyet tesis etmiş oldukları şirketi, kendi 

aralarında yapmış oldukları adî şirket temeline dayalı bu sözleşme ile idare etmekte olup, 

bu şirketler ile bağlı şirket arasında aracı ya da organ şirket niteliğinde başka bir şirket 

mevcut değildir.   

Alman hukukunda konu hakkında görüş bildiren yazarların büyük bir kısmı, pay 

sahipleri arasında iç adî şirketin bulunduğu durumlarda çıkarma hakkının 

kullanılamayacağını kabul etmektedirler1082. Zira burada hak süjesi olmaya elverişli 

olması itibarıyla1083 paylara sahip olan bir dış adî şirket ya da aşağıda Tablo 3’de olduğu 

gibi payların mülkiyetine sahip olan aracı başka bir şirket bulunmamaktadır. Tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Alman öğretisinde yalnızca Mertens, Tablo 2’deki durumda da 

çıkarma hakkının kullanılabileceğini savunmaktadır1084. Yazara göre, Tablo 2’de iç adî 

şirket şeklindeki bir yapılanmayla bir araya gelen pay sahiplerinin, paylarını (D) şirketi 

ile aralarına koyacakları diğer bir şirkete devretmek suretiyle kolaylıkla aşağıda ele 

alacağımız Tablo 3’deki durumu yaratmaları mümkündür. Diğer bir deyişle, Tablo 3’de 

söz konusu olan dolaylı iştirak ilişkisini yaratmak bu pay sahiplerinin kendi ellerindedir. 

Dolayısıyla yazarın görüşü daha liberal olup, sorunun şeklî bir yaklaşımla ele alınmaması 

gerektiği yönündedir.     

Tablo 2 

 

 Kanaatimizce Tablo 2’deki örnekte çıkarma hakkının ne (A) ne de (B) şirketince 

kullanılabilmesi mümkündür. Bu sonucun şeklî bir yaklaşım olduğunun ve sonuçları 

                                                
konusu değildir.  İkinci karakteristik özellik ise bu ilk özelliğin bir sonucudur. İç şirket, dışa karşı 
“şirket” olarak yansımadığından ve diğer ortaklar dışa karşı bir “kişi birliği” olarak 
görünmediğinden ve temsil edilmediğinden, bu şirkette elbirliği hâlinde bir şirket malvarlığından da 
söz edilememektedir. İç ve dış adî şirket arasındaki farklar için bkz. Barlas, s. 113 vd. 

1082  Bkz. Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 15; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 35; Koch, 
Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 16; Münchener Kommentar AktG, § 327a Rn. 5; Böhler, s. 69 vd. 
Ayrıca bkz. yukarıda dn. 885 ve bağlı olduğu metin. 

1083  Alman hukukunda dış adî şirketin hak ehliyeti hususunda yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar 
için bkz. 563 ve bağlı olduğu metin. 

1084  Mertens, s. 379 vd. 

A Anonim 
Şirketi

% 47,5

D Anonim 
Şirketi

Azınlık

% 5

% 47,5

B Anonim 
Şirketi

Birlikte hâkimiyet 
ilişkisini tesis eden adi 
şirket temeline dayalı 
anlaşma 
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itibarıyla katı olduğunun farkındayız. Ancak kanun koyucunun TTK 208’deki tercihi, 

hükümde belirtilen pay ve oy oranına “sahip olunması” gerektiği yönündedir. “Sahiplik”, 

doğrudan hâkimiyet ilişkisinde pay üzerindeki mülkiyet hakkının varlığını; dolaylı 

hâkimiyet ilişkisinde ise paylara bağlı şirketin veya hesaba hareket eden üçüncü bir 

kişinin malik olmasını gerektirmektedir. TTK 196/3 gereğince, bağlı şirketin “sahip 

olduğu” ya da üçüncü kişilerce “hesaben elde bulundurulan” paylar, ilgilisine 

“atfedilmekte/izafe edilmekte”; böylece payın atfedildiği kişi, payın sahibi sayılmaktadır. 

Tablo 2’deki örnekte ise ortada “payların atfedilmesi/izafe edilmesi”ni gerektirecek 

dolaylı bir hâkimiyet ilişkisi bulunmamaktadır. (A) ve (B) şirketleri, müstakil olarak, 

çıkarma hakkının kullanılacağı (D) şirketinde %47,5’ar pay oranına sahiptirler. Bu iki 

şirket arasında mevcut olan ve bağlı şirketin birlikte yönetilmesini konu alan adî şirket 

temeline dayalı sözleşme ilişkisi, her bir şirketin sahip olduğu payların bir diğerine 

atfedilmesi sonucunu doğurmamaktadır. TTK 196/3, bu şekilde payların atfına/izafe 

edilmesine imkân vermemektedir.  

Burada yalnızca, paylar üzerinde elbirliği ile mülkiyetin varlığına sebebiyet veren 

bir hukukî ilişkinin söz konusu olduğu hâllerde çıkarma hakkının bu iki ortakça birlikte 

kullanılabileceğinden söz edilebilir. Bu ihtimali ise yukarıda ele almıştık1085. Tablo 2’deki 

örnekte söz konusu olan iç adî şirket şeklindeki yapılanmada ise, iç adî şirketin 

karakteristik özelliği gereği elbirliği ile mülkiyet ilişkisi söz konusu olamamaktadır. 

Sadece birlikte yönetimi konu alan bu tür bir adî şirkette paylar üzerinde elbirliği ile 

mülkiyet ilişkisi tesis edilmiş olmadığından, çıkarma hakkının da kullanılamayacağı 

kanaatindeyiz.        

b2) Şimdi de Tablo 2’deki bu örneği, dolaylı hâkimiyet ilişkisini ekleyerek 

değiştirelim. Yukarıdaki örnekten farklı olarak, Tablo 3’de artık dolaylı hâkimiyeti 

sağlayan (C) şirketi mevcuttur. (A) ve (B) şirketlerinin (C) şirketi üzerindeki hâkimiyeti 

birlikte doğrudan hâkimiyet; (D) şirketi üzerindeki hâkimiyetleri ise birlikte dolaylı 

hâkimiyettir.  

Öğretide bir görüş, birlikte dolaylı hâkimiyetin ortaya çıktığı ve kanunda çıkarma 

için öngörülen orana ulaşıldığı durumlarda, dolaylı hâkimiyet ilişkisine aracılık eden 

şirket ile buna birlikte hâkim konumunda olan her bir şirketin/teşebbüsün çıkarma 

hakkını kullanabileceğini kabul etmektedir1086.  

                                                
1085  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 1. 
1086  Alman hukukunda bkz. Mertens, s. 378; Böhler, s. 265. Bu son yazar, Habersack, Grunewald, 

Hasselbach ve Fleischer’in de bu görüşte olduklarını -kanaatimizce kısmen yanıltıcı bir şekilde- 
aktarmakdır. Anılan yazarların eserleri incelendiğinde, bu yazarların bir kısmının yalnızca çoklu 
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Somutlaştıralım: Aşağıda Tablo 3’de, (A) ve (B) şirketleri, (C) şirketine birlikte 

hâkim konumda; (C) ise (D) şirketinde %95 sermayeye sahip olmak suretiyle bu şirketin 

hâkimi konumundadır. Bu ilk görüş kapsamında, (A) ve (B) şirketleri, (C) şirketine 

birlikte hâkim oldukları için, bu şirketlerin her birinin (D) şirketinde dolaylı olarak %95 

sermayeye sahip oldukları kabul edilmektedir. Bunun sonucunda hem (A)’nın hem de 

(B)’nin, dolaylı iştirak etmiş oldukları (D) şirketindeki azınlık pay sahiplerini şirketten 

çıkarabilecekleri kabul edilmektedir. Önemle belirtelim ki bu görüşün kabulü hâlinde, 

birlikte hâkim konumda bulunan dolaylı pay sahipleri (A) ve (B) şirketleri ile yine hâkim 

konumda bulunan doğrudan pay sahibi (C) şirketinin, çıkarma hakkını hangi şirketin 

kullanacağı hususunda iç ilişkide bir seçim yapmaları icap eder. Bu seçim yapılmadığı 

sürece, (D) şirketinde çıkarma başvurusunda bulunan ilk pay sahibinin çıkarma hakkını 

kullanabileceği kabul edilmektedir1087.  

 

 

 

 

 

 

                                                
hâkimiyet hâllerinden yukarıda Tablo 1’de incelemiş olduğumuz çok katmanlı dolaylı hâkimiyet 
ilişkisine değindikleri görülmektedir. Örneğin, Hasselbach ve Fleischer, dolaylı hâkimiyet 
ilişkisinde zincirin halkasında yer alan birden fazla kişinin çıkarma hakkını kullanabileceğinden söz 
etmektedirler. Diğer bir deyişle, bu yazarların sözünü ettiği “birden fazla” hak sahibi durumu, çok 
katmanlı ve tekli dolaylı hâkimiyet ilişkisi (mehrstufigen Unternehmensverbindungen) ile ilgili 
olup, birlikte dolaylı hâkimiyete ilişkin değildir. Bkz. Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, 
AktG § 327a Rn. 45; Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 47. Bu yazarlara da atıfta 
bulunarak açıklamalarda bulunan Habersack ve Grunewald’in ise birden çok işletme/şirketten 
bahsetmekle birlikte, çoklu hâkimiyet hâllerinden birlikte hâkimiyeti kapsama alıp almadıkları 
belirsizdir. Bkz. Emmerich/Habersack, § 327a Rn. 17; Grunewald, Münchener Kommentar AktG, 
§ 327a Rn. 7. Ancak son iki yazarın, tüm çoklu hâkimiyet hâllerini kapsayacak bir ifade kullanmış 
oldukları kabul edilecek olursa, artık birlikte dolaylı hâkimiyet hâlinde birlikte hâkim olanlardan her 
birinin çıkarma hakkını kullanabileceği görüşünde oldukları sonucuna varılacaktır. Hatta, 
Emmerich/Habersack’ın eserlerinde bu sonucu desteleyen bir başka açıklamaya daha değinmek 
gerekir. Eserin bir başka yerinde Emmerich, birlikte dolaylı hâkimiyet hâlinde AktG § 16/4’deki 
kuralın işletilerek, payların, birlikte hâkimiyet ilişkisini tesis eden iç adî şirketin tüm ortaklarına 
atfedileceğini ileri sürmektedir. Bkz. Emmerich/Habersack, § 15 Rn. 20b. Bu görüşün kabulü 
hâlinde, dolaylı olarak birlikte hâkim konumda bulunan her bir hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını 
kullanabileceği sonucuna varılır; çünkü çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette sahip olunan paylar 
ayrı ayrı birlikte hâkim olanlara atfedilir. 

 Türk hukukunda ise Orak Çelikboya, birlikte hâkimiyetin varlığı hâlinde çıkarma hakkının 
kullanımına ilişkin açık bir düzenlemenin gerekli olduğu; ancak bu düzenleme olmadan da birlikte 
hâkim olanların bir “teşebbüs” sayılmanın şartlarını yerine getirdiği durumlarda bu teşebbüsün 
çıkarma hakkını kullanabileceği fikrindedir. Bkz. age, s. 120. 

1087  Böhler, s. 265. Birden fazla hâkim şirketin/işletmenin bulunduğu yalın dolaylı hâkimiyet ilişkisinde 
de benzer sonuca varılmaktadır. Bkz. yukarıda dn. 1064. 
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Tablo 3 

 
Bu ilk görüşün temeli, payın atfına ilişkin AktG § 16/4’ün (≌	TTK 196/3) birlikte 

hâkimiyet hâlinde de uygulanabileceği görüşüne dayanmaktadır1088. Buna göre, bağlı 

şirket ile hâkimiyeti birlikte kullananların her biri arasındaki ilişkiye hâkimiyete ilişkin 

hükümler uygulanacağına göre, dolaylı hâkimiyet hâlinde payın atfını düzenleyen AktG 

§ 16/4 hükmünün de birlikte hâkim olanların her birine uygulanmasına bir engel yoktur. 

Bu görüş gereğince, (C) şirketinin (D) şirketinde sahip olduğu %95 oranındaki payın, 

birlikte hâkim olan (A) ve (B) şirketlerine ayrı ayrı izafe edileceği kabul edilmektedir. Bu 

da bizi, her iki şirketin de (D) şirketinde çıkarma hakkını kullanabileceği sonucuna 

götürmektedir.  

Öte yandan, bu görüşün tam aksinin de savunulabileceğini ifade edelim. 

Doğrudan çıkarma hakkının kullanımı ile ilgili olmamakla birlikte, öğretide AktG § 

16/4’de düzenlenen payın atfedilmesine ilişkin kural ile ilgili olarak ortaya atılmış olan 

bir diğer görüşten, birlikte hâkimiyetin varlığı hâlinde birlikte hâkim olanların çıkarma 

hakkını kullanılamayacakları sonucuna varılabilmektedir. Bu görüşe göre, birlikte 

hâkimiyeti tesis eden sözleşmesel ya da fiilî ilişki, AktG § 16/4’deki atıf kuralının 

uygulanması için yeterli bir hukukî gerekçe oluşturmamaktadır1089. Görüşün 

savunucularından Windbichler’e göre, Tablo 3’de (C) şirketinin (D) şirketinde sahip 

olduğu %95 oranındaki payların, (A) ya da (B) şirketlerine ayrı ayrı izafe edilebilmesi 

mümkün değildir1090. Diğer bir deyişle, birlikte kontrol edilen şirketin [C] bağlı 

şirketindeki [D] çoğunluk iştiraki, birlikte kontrol eden şirketlerin [A ve B şirketleri] her 

                                                
1088  Bu yönde bkz. Emmerich/Habersack, § 15 Rn. 20b; Schall, Spindler/Stilz AktG, § 16 Rn. 21 ile § 

15 Rn. 33; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 15 Rn. 13; J. Vetter, Schmidt/Lutter AktG, § 15 Rn. 67; 
Bauer, s. 744. 

1089  Bu hususta bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 30 ve § 17 Rn. 67; Koppensteiner, 
Kölner Kommentar AktG, § 16 Rn. 29. 

1090  Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 30. 
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birinin söz konusu bağlı şirkette çoğunluk iştirakine sahip olduğu anlamına 

gelmeyecektir.  Yazarın bu görüşünün arkasında iki gerekçe bulunmaktadır: İlk olarak, 

yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere yazar, birlikte hâkimiyet hâlinde birden çok 

değil, tek bir bağlılık ilişkisi olduğu kanaatindedir1091.  

Yazara göre, (D) şirketi ile olan bağlılık ilişkisi, öncelikle dolaylı hâkimiyete aracılık 
eden (C) şirketi ile kurulmaktadır. Ancak yazar, hâkimiyetin hukukî sonuçlarının, 
konzern hukukuna ilişkin hükmün ruhuna ve amacına uygun düştüğü sürece, birlikte 
hâkim olan (A) ve (B) şirketleri için de doğacağı fikrindedir. Dolayısıyla yazar, söz 
konusu payların (A) ve (B) şirketlerine ayrı ayrı izafe edilmesine karşı çıkmakla birlikte, 
hâkimiyetin (diğer) hukukî sonuçlarının bu şirketler üzerinde doğacağına katılmaktadır. 

 Yazarın ikinci gerekçesi ise payın atfına ilişkin AktG § 16 hükmünün pay 

sahipliği odaklı bir hüküm olması ilişkindir. Hüküm, sahiplik olgusu üzerine inşa edilmiş 

olup yalnızca iki hâlde payın bir başkasına atfedilebilmesine/izafe edilebilmesine imkân 

tanımaktadır. Bu hâllerin dışında, payların, adî şirket temeline dayalı bir sözleşme 

ilişkisine dayanılarak, adî şirketin bir ortağından diğerine atfedilmesi mümkün değildir.   

Görüşümüz: Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, öğretide genel olarak kabul edilen 

görüş, birlikte hâkim olanların her birine hâkimiyete bağlanan hükümlerin uygulanacağı 

yönündedir. Bu görüş kapsamında Tablo 3’deki örnekte, (C) şirketinde birlikte hâkimiyet 

tesis eden (A) ve (B) şirketlerinin her birine hâkimiyete bağlanan hükümler 

uygulanacaktır. Bu durumda sorulması gereken soru şu olmaktadır: Payların hâkim 

şirkete atfedilmesini/izafe edilmesini düzenleyen TTK 196/3, dolaylı hâkimiyet ilişkisine 

sonuç bağlayan bir hüküm olduğuna göre, bu hükmün birlikte hâkimiyet ilişkisinde 

uygulanması ne şekilde olacaktır? Tablo 3’e geri dönecek olursak, (C)’nin (D)’de sahip 

olduğu paylar, birlikte hâkim olan (A) ve (B) şirketlerine ayrı ayrı mı izafe edilecektir?  

Yukarıda işaret etmiş olduğumuz ilk görüş taraftarları, birlikte hâkimiyetin bir 

sonucu olarak, (C)’nin (D)’de sahip olduğu payların birlikte hâkim olan (A) ve (B) 

şirketlerine (AktG § 16/4 kapsamında) ayrı ayrı izafe edilmesi gerektiği kabul 

etmektedirler1092. Dolayısıyla bu görüş, hem (A) hem (B) hem de (C) anonim şirketlerinin 

(D) şirketinde çıkarma hakkını kullanabileceğini savunmaktadır. Bu görüşün, öğretide 

genel olarak kabul gören “birlikte hâkim olanların her birine hâkimiyete bağlanan 

hükümlerin uygulanacağı” yönündeki görüşle uyum içinde olduğu söylenebilir. Zira 

AktG § 16/4’de (≌	TTK 196/3) öngörülen sonuç da hâkimiyete bağlanan bir sonuç 

                                                
1091  Bkz. dn. 1077. 
1092  Bkz. yukarıda dn. 1086 ve 1088. 
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olduğuna göre, bağlı şirketin sahip olduğu payların birlikte hâkim olanların her birine 

izafe edilmesi bizce de teknik bakımından doğru görünmektedir.  

(A) ile (B) arasındaki hukukî ilişkinin genellikle iç adî şirket şeklinde ortaya 

çıktığı düşünüldüğünde, varmış olduğumuz bu sonucun ilk bakışta bazı tereddütleri 

bünyesinde barındırdığı söylenebilir. Gerçekten de iç adî şirket şeklinde teşekkül eden bu 

birlikte, birlikte hâkim olan (A) ve (B)’nin (C) şirketinde elbirliği ile malik oldukları bir 

“pay” grubu söz konusu olmadığından bu şirkette çıkarma hakkını münferit olarak 

kullanabilmeleri söz konusu değilken (bkz. yukarıda “b1” başlığı), bu pay sahiplerinin 

aynı koşullarda (D) şirketinde çıkarma hakkını kullanabilmeleri, TTK 196/3’deki atıf 

hükmü sebebiyle mümkün olabilmektedir. Bu da ortaya ilginç bir tablo çıkarmaktadır. 

Peki, Tablo 3 bakımından farklı sonuca ulaşmamızı gerektiren sebep nedir?  

Bu sorunun cevabını ortaya koyabilmek için öncelikle çifte ortaklık kavramı ve 

bu kavram ile şirketler topluluğu hukuku arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. Tablo 3’deki örnekte çifte ortaklık olarak nitelendirilebilecek bir durum 

söz konusu olmaktadır. Katmanlı bir yapı olan ve konzern hukukunda sık başvurulan çifte 

ortaklık yapılanmasında, müşterek amaca ulaşmak isteyen birden fazla kişi, klasik adî 

şirket yapılanmasına ek olarak ikinci bir kişi birliği daha oluştururlar. Genellikle adî şirket 

şeklinde ortaya çıkan temel şirket, çifte ortaklık yapısının ilk katmanını oluşturmaktadır. 

İkinci katmanda ise temel şirketin dış işlemlerini gerçekleştiren, onun yönetici ve 

temsilcisi konumunda olan tüzel kişiliğe sahip bir organ şirket bulunmaktadır1093. 

Topluluk yapılanmasında bu şirket, bağlı şirkettir. Organ şirket, işlemleri kendi adına, 

ancak nihayetinde temel şirket hesabına gerçekleştirmektedir1094. Temel şirket ve organ 

şirket, hukuken birbirinden bağımsız olsa da ekonomik açıdan birbirine bağlıdır.  

Ekonomik bağlılığın en önemli sonucu sorumluluk hukukuna ilişkindir. Öğretide, 

bu iki şirket arasındaki sıkı bağlılık kapsamında, temel şirketin ortaklarının organ şirketin 

borçlarından dolayı sorumlu tutulmalarının mümkün olduğu kabul edilmektedir1095. 

Dikkat edilecek olursa bu hukukî sonuç, organ şirketin dış ilişkide üçüncü kişilerle 

yapmış olduğu işlemlerden doğan borçların, temel şirketin ortaklarına izafe edilmesi ile 

alakalıdır. Yukarıda birlikte hâkimiyet için yapmış olduğumuz tartışmaya benzer bir 

şekilde, organ şirket aracılığıyla verilen zarardan her bir temel şirket ortağı sorumlu 

                                                
1093  Barlas, s. 127; Schluep, Unternehmenskonzentration, s. 338-339. 
1094  Barlas, s. 129. 
1095  Schluep, Unternehmenskonzentration, s. 480; Barlas, s. 129. Sorumluluğun temeli kimi yazarlarca 

dürüstlük kuralına kimi yazarlarca yine bu kuralın bir uzantısı olan “perdenin kaldırılması” teorisine 
dayandırılmaktadır. 
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olmaktadır. Ancak bu tartışmanın dış ilişkide kullanılacak haklar bakımından gündeme 

gelmediğini görmekteyiz. Gerçekten de tespit edebildiğimiz kadarıyla literatürde hiçbir 

kaynakta, organ şirketin kullanacağı bir hakkın -söz gelimi bir dava hakkının- temel 

şirketin ortaklarınca da kullanılabileceğinden söz edilmemektedir. İşin doğası da bunu 

gerektirmektedir. Temel şirket ortaklarının, çifte ortaklık yapılanmasını tercih edip bir 

organ şirket kurmalarındaki amaç, bu ortakların dış ilişkideki hukukî işlemleri bu şirket 

aracılığıyla yapmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla haklar bakımından 

dış ilişkide hakkın sahibi şeklen kim ise hakkı o kullanmakta; borçlar bakımından ise dış 

ilişkide borcun şeklen sahibi olan temel şirketin borçları, dürüstlük kuralı ya da perdenin 

kaldırılması teorisi çerçevesinde bir şekilde temel şirketin ortaklarına izafe 

edilebilmektedir.      

Şirketler topluluğu ilişkisi içerisinde birlikte hâkimiyet hâlinde de ortaya buna 

benzer bir tablo çıkmaktadır. Her ne kadar birlikte hâkim olanların arasında bir iç adî 

şirket yapılanması söz konusu olsa da bu yapının ortaya çıkarttığı bağlı şirket (organ 

şirket), adî şirketin iç ortaklarını dış ilişkide bir nevi temsil eden, onlar hesabına başka 

şirketlerde iştirak sahibi olabilen bir şirket olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, birlikte 

hâkim olanların, bağlı şirketin vermiş olduğu zararlardan dolayı müteselsilen sorumlu 

tutulmalarına ilişkin hukukî sonuç, teorik olarak, birlikte hâkim olanlar arasında mevcut 

olan iç adî şirket (çifte ortaklık yapılanmasında temel şirket) ile bağlı şirket (çifte ortaklık 

yapılanmasında organ şirket) arasında var olan çifte ortaklık yapılanmasının bir sonucu 

olarak açıklanabilir. Zira çifte ortaklık teorisi kapsamında, temel şirketin ortaklarının, 

organ şirketin eylemlerden sorumlulukları yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere kabul 

edilmektedir. Hâkim şirketin bağlı şirkete vermiş olduğu talimatlardan doğan 

sorumluluğu da buna benzemektedir. Buradaki fark, kanun koyucunun şirketler topluluğu 

ilişkisinde bu tür bir sorumluluğu açıkça düzenlemiş olmasıdır (bkz. TTK 202/2). Birlikte 

hâkimiyetin söz konusu olduğu hâllerde de tıpkı çifte ortaklık yapılanmasında temel 

şirketin ortaklarının birlikte sorumlu tutulmalarında olduğu gibi, birlikte hâkim olanların 

müteselsil sorumlulukları gündeme gelmektedir (TTK 202/2/e atfıyla TTK 557)1096. Şu 

hâlde borçların; çifte ortaklıkta temel şirket ortaklarına, topluluk ilişkisinde ise birlikte 

hâkim olanlara atfedilmesi konusunda bir benzerlik bulunmaktadır.  

Hakların dış ilişkide kullanılması konusunda ise yukarıda da ifade etmiş 

olduğumuz üzere çifte ortaklık ilişkisinde kural, hakkın dış dünyada yalnızca şeklen hak 

sahibi olan organ şirket tarafından kullanılabilecek olmasıdır. Organ şirket nezdinde 

                                                
1096  Kapsamlı bilgi için bkz. Okutan Nilsson, s. 357, 374 vd. 
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doğan bir hakkın, temel şirketin ortaklarınca kullanılabilmesi, ancak bu konuda sevk 

edilmiş özel bir hüküm ile mümkün olabilir. Kanaatimizce TTK 196/3, topluluk 

hukukuna özgü, bu türden bir özel hükümdür. Bu hüküm ile, bağlı şirketin (≌	organ 

şirketin) ya da hesaba hareket eden kişinin başka bir şirkette sahip olduğu paylar, hâkim 

şirketin hesabına yazılmaktadır; diğer bir deyişle ona atfedilmektedir. Hâkim şirket 

konumunda birden fazla şirketin/teşebbüsün bulunduğu hâllerde de bu haktan her iki 

hâkimin ayrı ayrı yararlanabilmesi gerekir1097; tıpkı, borçlardan ayrı ayrı sorumlu 

tutuldukları gibi.  

Böylece TTK 196/3’deki payın atfedilmesine ilişkin hüküm, iç adî şirket olarak 

yapılanmış olsa da birlikte hâkim olanların, bağlı şirketleri aracılığıyla dolaylı olarak 

hâkim konumda bulundukları bir başka şirkette çıkarma hakkını kullanabilmelerine sebep 

olmaktadır. Diğer bir deyişle, iç adî şirket ortakları olan birlikte hâkimler, bu hüküm 

sayesinde bağlı şirketten bağımsız olarak, dış ilişkide bir hakkı müstakil olarak 

kullanabilmektedirler.   

IV. Türk Hukukuna Özgü Bir Şart: Haklı Bir Sebebin Varlığı 

1 .  Haklı  Sebep Şart ının Aranmasının Yerindel iğ i  

 TTK’nın 208. maddesinde azınlığın şirketten çıkarılabilmesi için, genel olarak 

“haklı sebep” üst kavramı altında toplanabilecek bazı hâllerin gerçekleşmiş olması şartı 

aranmaktadır. Hüküm gereğince, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını kullanabilmesi 

için, azınlığın şirketin çalışmasını engellemesi, dürüstlük kuralına aykırı davranması, 

şirket içinde fark edilir sıkıntı yaratması veya pervasızca hareket etmesi gerekmektedir. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Kıta Avrupası hukukundaki squeeze-out düzenlemelerinin 

hiçbirinde yer almayan “azınlığın haklı neden yaratması” şartı, Türk hukukuna özgü bir 

düzenlemedir. Bu noktada özellikle eleştiriye açık olan nokta, TTK’nın 208. maddesinin 

gerekçesinde konuya ilişkin bir açıklama yapılmamış olmasıdır. Çünkü 208. maddenin 

gerekçesinde hükmün Forum Europeaum’un önerisinden esinlenilerek kaleme alındığı 

ifade edilmektedir. Ancak ne Forum Europeaum’un şirketler topluluğuna ilişkin raporu 

ne de Kıta Avrupası hukuku squeeze-out düzenlemeleri, TTK 208’in yer verdiği türden 

bir haklı sebep şartına yer vermektedirler. Üstelik daha da ilginç olanı, Forum 

                                                
1097  Tekrar vurgulamak gerekirse, TTK 196/3’ün uygulama alanı bulabilmesi için öncelikle ortada 

dolaylı hâkimiyet hâlinin mevcut olması gerekmektedir. Tablo 2’de birlikte hâkim olanların TTK 
196/3’deki atıf hükmünden yararlanabilmeleri mümkün olamamaktadır; zira anılan örnekte yalnızca 
doğrudan birlikte hâkimiyet ilişkisi söz konusudur. 
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Europeaum’un hazırladığı raporda squeeze-out (rapordaki ifadesiyle buy-out’un)1098 ile 

haklı sebeplerle ortağın şirketten çıkarılması kurumlarının birbirine karıştırılmaması 

gereğine vurgu yapılmış olmasıdır1099. Dolayısıyla kanun koyucunun TTK 208’e kaynak 

teşkil eden metinden saparak farklı bir anlayışı benimsemiş olması karşısında, bunun 

gerekçelerini de ortaya koyması beklenirdi.  

Squeeze-out düzenlemelerinde haklı sebep unsuruna ihtiyaç olup olmadığı hususu, 

özellikle düzenlemenin anayasalar ile teminat altına alınmış olan mülkiyet hakkına 

aykırılık teşkil edip etmediği yönünden de bazı yazarlarca tartışılmaktadır. Haklı sebep 

unsurunu içinde barındırmayan bir squeeze-out düzenlemesinin mülkiyet hakkını ihlâl 

edeceği ve bu hâliyle kapitalist düzenin bir parçası olmaktan öteye geçemeyeceği fikri 

öğretide ileri sürülmektedir1100. Üstelik çıkarma hakkını düzenleyen 2004/25/EC sayılı 

Takeover Direktifi’nin de üye devletlerin öngörecekleri squeeze-out düzenlemelerinde 

haklı sebep unsurunu şart koşmalarını yasaklamadığı; Direktif’te buna engel herhangi bir 

hususun bulunmadığı ifade edilmektedir1101. Ancak yapılan bu tartışmalara rağmen tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerin hiçbirinin squeeze-out 

düzenlemesinde haklı sebep unsuruna yer verilmemiştir. Üye devletlerin hukuklarında 

squeeze-out hakkı, %90 ile %98 arasında değişen sermaye ve/veya oy çoğunluğunu 

elinde bulunduran hâkim pay sahibine tanınmış olup, Türk hukukundaki gibi azınlığın 

yarattığı haklı bir sebebin varlığı ön koşul olarak aranmamıştır.  

Squeeze-out’un karşılaştırmalı hukuktaki örneklerinde herhangi bir haklı sebep 

şartına gerek olmadan kullanılabilmesi ve bunun altında yatan nedenlerle ilgili olarak, 

daha önce yapmış olduğumuz tespitleri kısaca hatırlatmak istiyoruz.   

- Kuramsal temelinde “hâkimiyet” olgusu bulunan squeeze-out’un kanun koyucular 

tarafından düzenlenmesinin altında kurumsal bir amacı gerçekleştirme düşüncesi 

yatmaktadır. Bu amaçlara tezimizin ikinci bölümünde ayrıntılı bir şekilde yer vermiştik.  

- Çıkarma hakkı ile, esas olarak hâkimiyet/kontrol yeniden şekillendirilmektedir. 

Bu bakımdan burada kanun koyucu tarafından üstün tutulan menfaat, hâkim pay sahibinin 

menfaati olup; şirket menfaati, hâkim pay sahibinin menfaatiyle neredeyse özdeş 

kılınmaktadır. Şirketten çıkarılan pay sahiplerinin menfaatleri korunmakla birlikte, bu 

kişiler çıkarma sonucunda pay üzerindeki mülkiyet haklarını kaybetmektedirler. 

                                                
1098  Bkz. yukarıda dn. 363. 
1099  Corporate Group Law For Europe, s. 225. 
1100  Mukwiri, s. 76-77. 
1101  Mukwiri, s. 77. 
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Dolayısıyla burada hâkim pay sahibinin kurumsal nitelikte bir amacı gerçekleştirmesi 

uğruna, azınlık pay sahiplerinin mülkiyet hakları ellerinden alınmaktadır. 

- Ancak squeeze-out düzenlemeleri, azınlık pay sahiplerinin menfaatlerini de 

gözetmektedir. Bu anlamda ilgili düzenlemelerde çıkarma işleminden menfaatleri 

etkilenen azınlık pay sahiplerinin haklarına ilişkin yeterli bir koruma sistemine yer 

verilmektedir. Pay sahipliğinin sebep gösterilmeden elinden alınması karşılığında, pay 

sahibine paylarının gerçek değerini yansıtan bir ayrılma (çıkarma) akçesi ödenmektedir.  

- Çıkarma hakkının altında yatan “kurumsal amacı gerçekleştirme düşüncesi” ve 

çıkarma hakkının muhatabı olan azınlık pay sahiplerinin menfaatlerinin kanun koyucu 

tarafından yeterli bir şekilde korunuyor olması karşısında, çıkarma hakkının “sebep ileri 

sürmeden” kullanılabilmesine karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemelerde izin 

verilmektedir.  

 - Karşılaştırmalı hukukta incelemiş olduğumuz çıkarma düzenlemelerinin 

hiçbirinin “haklı sebep” unsurunu barındırmıyor olması bir yana, özellikle çıkarma için 

bir genel kurul kararını gerekli gören sistemlerde çıkarma kararının alınmasında 

objektif/haklı bir sebebe ya da meşru bir ticarî amaca da gerek olmadığı kabul 

edilmektedir. Burada, squeeze-out hakkının kullanılması için herhangi bir haklı sebebe 

ihtiyaç duyulmayan Alman ve Amerikan hukukundaki örneklere tekrar değinmekte fayda 

vardır.  

Daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere, Alman hukukunda AktG §§ 327a-327f 

hükümleri arasında düzenlenen çıkarma hakkının işleyişinde, çıkarma için bir genel kurul 

kararının alınması gerekli olmaktadır. Bu bağlamda Alman hukukunda tartışılan husus, 

ilgili genel kurul kararının alınması sürecinde, kararın objektif/haklı bir sebebi 

barındırmasının gerekli olup olmadığı üzerinedir. Hatırlanacağı üzere, pay sahipliği 

haklarını ihlâl eden ve/veya ortadan kaldıran genel kurul kararlarının alınabilmesi için 

ortada şirket bakımından objektif/haklı bir sebebin bulunması (sachliche Rechtfertigung) 

gerekliliği, dürüstlük kuralının sağladığı korumaya ek bir koruma mekanizması olarak 

Alman hukukunda bazı genel kurul kararları bakımından kabul edilmekteydi1102. Genel 

kurul kararlarında içerik denetiminin önemli bir parçası olan bu kural, pay sahipliği 

haklarına ağır müdahale içeren genel kurul kararları bakımından kararın konusunu 

oluşturan işlemin amacı dışında kullanılıp kullanılmadığının ötesinde, kararın şirketin 

menfaatlerine uygun olup olmadığının incelenmesinde de önemli bir işlev görmektedir. 

Alman hukukunda AktG § 327a vd. düzenlenen squeeze-out türü için doktrinde yapılan 

                                                
1102  Bkz. Birinci Bölüm, § 1, IV, 2. 
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tartışmalar ve yargı kararları göstermektedir ki, bu kararın alınmasında objektif/haklı bir 

sebebin varlığına gerek yoktur1103. Gerçekten de kanun koyucu, bu müessese bakımından 

azınlık ile hâkim pay sahibi arasındaki dengeyi kurarken, bir yandan hâkim pay 

sahibinden yana tavır takınarak bu pay sahibinin azınlığı şirketten sebep göstermeden 

çıkarabilmesine imkân tanımakta; diğer yandan azınlığın pay sahipliği sıfatını kaybetmesi 

karşısında âdil bir bedele (çıkarma akçesi) kavuşabilmesini temin etmektedir. Dolayısıyla 

pay sahipliği sıfatının kaybına yol açıyor olsa bile, gerek squeeze-out’un kurumsal bir 

amacı taşıyor olması gerekse kanun koyucunun işlemin tarafı olan tüm çıkar sahiplerinin 

çıkarlarını yeterince koruyarak bir sonuca ulaşması sebebiyle, müessesenin objektif/haklı 

sebebi kendi içinde barındırdığı kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle, “objektif/haklı” 

sebep, işlemin kendisinde mündemiçtir (...trägt seine Rechtfertigung in sich...)1104. Şu 

hâlde, “haklı sebep” unsuru, hakkın kullanılmasında Alman kanun koyucu tarafından bir 

şart olarak aranmadığı gibi, bu unsuru karşılayacak biçimde objektif/haklı bir sebebe, 

çıkarma için gerekli olan genel kurul kararının alınmasında da ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Benzer bir değerlendirme, tezimizin üçüncü bölümünde ele almış olduğumuz 

Amerikan hukukunda uygulama alanı bulan birleşme işlemiyle birlikte gerçekleşen 

çıkarma işlemi (freeze-out merger) bakımından da geçerlidir. Amerikan hukukunda 

freeze-out işlemleri bakımından 1970’li yıllarda geçerli olan “işlemin meşru bir ticarî 

amacı (legitimate business purpose) taşıması gerektiği” yaklaşımı günümüzde kabul 

görmemektedir1105. Bu yaklaşımın yerini, son dönem mahkeme kararlarında işlemin 

bütünüyle âdil olması yaklaşımı (entire fairness approach) almıştır. Birleşme işlemi 

kapsamında yapılan freeeze-out işleminde meşru ticarî amaç yaklaşımından 

vazgeçilmesinin sebebi şu şekilde açıklanabilir: Birleşme işlemi ile birlikte uygulama 

alanı bulan çıkarma işlemi (freeze-out), özünde objektif/haklı bir sebebi barındırmaktadır. 

Bu sebep, birleşme neticesinde tam hâkimiyeti sağlamaktır. Diğer bir deyişle işlem, 

kurumsal bir amacı haizdir. İşte bu yüzden, freeze-out işleminin haklı bir amacının olup 

olmadığı araştırmasına girilmemektedir.   

Bu açıklamalar doğrultusunda genel bir değerlendirme yapacak olursak, TTK 

208’de aranan “haklı sebep” şartının, müessesenin yapısına uygun düşmediği ve temel 

                                                
1103 Fleischer, Großkommentar AktG, § 327a Rn. 75; Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, § 327f 

Rn. 10; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 327a Rn. 14; Amberger, s. 81 vd.; Rühland, s. 205; Fuchs, s. 
438. Ayrıca bkz. BGH, 18.09.2006 - II ZR 225/04: ZIP 2006, 2080. Kararda esasen tasfiye hâlindeki 
bir şirkette squeeze-out’un kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmakla birlikte, bu durumdaki bir 
şirkette dahi squeeze-out kararının alınabilmesi için objektif/haklı bir sebebin varlığına ihtiyaç 
olmadığı ifade edilmektedir. 

1104  Bu hususta bkz. Birinci Bölüm, § 1, IV, 2. 
1105  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 3, B, metin içi başlık “b”. 
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felsefesi ile bağdaşmadığı sonucuna varmaktayız. Kanaatimizce kurumsal bir amacın ön 

plânda tutulmuş olduğu squeeze-out düzenlemelerinde haklı sebep şartına yer verilmesi 

yerinde değildir. Squeeze-out, yalnızca hâkimiyet kavramının etrafında şekillenmiş olan 

şirketler topluluğu hukuku, pay alım teklifleri hukuku ve birleşme hukuku içerisinde 

düzenlenmektedir. Squeeze-out’a ilişkin düzenlemelerin temelinde, “şirketin etkin bir 

şekilde yönetilmesi” şeklinde genelleştirilebilecek kurumsal bir amaç yatmaktadır. 

Hâkim pay sahibi, çıkarma hakkını kullanarak, hâkim konumda bulunduğu sermaye 

şirketini azınlık pay sahiplerinin sebep olacağı olumsuz etkilerden uzak bir şekilde 

yönetmek imkânına kavuşmaktadır.  

2.  TTK 208’de Sayı lan Haklı  Sebep Hâlleri  

A. Hükümde Sayılan Haklı Sebep Hâllerine İlişkin Genel Açıklamalar 

TTK 208’de “haklı sebep” kavramından söz edilmemekle birlikte, hükümde 

sayılan azınlığın şirketin çalışmasını engellemesi, dürüstlük kuralına aykırı davranması, 

şirket içinde fark edilir sıkıntı yaratması veya pervasızca hareket etmesi hâlleri, haklı 

sebep kavramının içeriği kesin olarak belirli olmayan ve takdire bağlı özelliği ile 

bağdaşmaktadır. “Haklı sebep” kavramı, somut olayın özelliklerine ve ilgili olduğu 

hukukî ilişkinin niteliğine göre farklı yorumlara tâbi tutulabilen, esnek, anlamlandırılması 

için hâkimin takdir yetkisini kullanmasını gerektiren bir kavramdır1106. “Haklı sebep” 

kavramına atıfta bulunan bir hukuk kuralında, yapılan bu atıfla, kuralın sınırları kanun 

koyucu tarafından bilinçli olarak geniş tutulmuş olmaktadır. Bu geniş tutmanın amacı, 

somut olayın özelliklerine göre kuralın ferdileştirilmesi hususunda hâkime takdir yetkisi 

tanımaktır1107. Takdire bağlı bir kavram olması neticesinde, bir somut olay bakımından 

haklı sebep teşkil eden bir olgunun diğer somut olay bakımından haklı sebep teşkil 

etmemesi mümkün olabileceği gibi, bir hukukî ilişkide haklı sebep kavramı daha dar 

yorumlanırken, diğer bir hukukî ilişkide daha geniş bir listeyi kapsayabilecektir.  

TTK 208’de sayılan hâller de tıpkı “haklı sebep”te olduğu gibi, içeriği kesin 

olarak belirli olmayan ve anlamlandırılması için hâkimin takdir yetkisini kullanmasını 

gerektiren hâllerdir. Gerçekten de “pervasızca hareket etmek” ya da “fark edilir sıkıntı 

yaratma”nın kanunda herhangi bir tanımı bulunmamaktadır. Bu kavramların içi ancak 

takdir yetkisinin kullanılması ile doldurulabilir. Benzer şekilde, “şirketin çalışmasını 

                                                
1106  Bkz. Serozan, Medeni Hukuk, I § 4 N. 15. 
1107  Hüküm içi boşluk ve bu kapsamda hâkime tanınmış olan takdir yetkisi hususlarında bkz. Edis, s. 

122 ve 203. 
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engellemek” ile kastedilenin ne olduğu açık olmayıp, bu fiilin kapsamına pek çok 

hususun dâhil edilebilmesi mümkün olabilir. Nihayet, dürüstlük kuralına aykırı 

davranışlar kapsamında hakkın kötüye kullanılmasının da haklı sebep kavramının bir 

görünüm biçimi olduğu kabul edilmektedir.  

TTK 208’de sayılan hâllerin anlamlandırılmasında ve somut olayda bu 

durumların gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesinde başvurulacak olan takdir 

yetkisi, kanunun çizdiği sınırlar içinde ve hakkaniyete uygun olarak kullanılmalıdır (MK 

4). Kanun koyucu tarafından konulan sınır, her zaman kolay tespit edilmeyebilir. 

Görünüşte bir sınırın olmadığı durumlarda dahi takdir yetkisinin alanını belirlerken 

başvurulacak bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle kanun koyucunun TTK 208’de 

çıkarma hakkı için öngörmüş olduğu sistem ve bu sistemin dayandığı gerekçeler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda, kanun koyucunun kuralda takdir yetkisinin ne 

şekilde kullanılacağını açıkça göstermediği durumlarda, kuralın konuluş amacı (ratio 

legis) takdir yetkisinin alanının belirlenmesinde dikkate alınmalıdır1108. Kanun koyucunun 

hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını hangi amaçlar doğrultusunda düzenlediği hususu, 

haklı sebep hâllerine verilecek anlam bakımından son derece önemlidir. Takdir yetkisi, 

kuralın amacının varsaydığı sınırlar içinde kalınarak kullanılmalıdır.  

Amacın tespitinde, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının, diğer çıkarma 

düzenlemelerinden temelde hangi yönleriyle ayrıştığı hususu da dikkate alınmalıdır. 

Çıkarma düzenlemeleri arasındaki amaç farklılıkları, saf “haklı sebep” temeli üzerine inşa 

edilmiş olan çıkarma düzenlemelerinde “haklı sebep” kavramına verilen anlam ile TTK 

208’de belirtilen (haklı) sebeplerin farklı şekilde anlamlandırılmaları sonucunu 

doğurabilecektir. Bu anlam farklılığının ortaya konulabilmesi için öncelikle saf “haklı 

sebep” temeli üzerine inşa edilmiş çıkarma kurumu bakımından kavramın ne şekilde 

anlamlandırıldığına kısaca bakalım:    

1) İlk bölümde de açıkladığımız üzere, şahıs şirketlerinde ve sermaye 
şirketlerinden limited şirkette çıkarma sistemi, genel olarak şirketin 
feshedilebilmesi için de aranan haklı bir sebebin bulunması şartı üzerine inşa 
edilmiştir1109. Saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde 
kanun koyucu, çıkarma ile şirketin sona ermesi arasında açık ya da örtülü bir 
bağlantıya yer vermiştir. Aralarında bağlantı olmakla birlikte, pek tabii fesih 
ve çıkarma müesseselerinde “haklı sebep” kavramına verilen anlam aynı 
olmamaktadır. Fesih bakımından haklı sebebin oluşup oluşmadığının 
tespitinde hem ortağın şahsından kaynaklanan hem de ortağın şahsı dışında, 

                                                
1108  Edis, s. 204. 
1109  Bkz. Birinci Bölüm, § 2, I ve II. 
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şirketten ya da üçüncü kişilerden kaynaklı sebepler dikkate alınmaktayken1110; 
çıkarma bakımından yalnızca ortağın şahsından kaynaklanan sebepler 
dikkate alınmaktadır1111. Dolayısıyla çıkarmaya esas teşkil edecek “haklı 
sebep”ler, her şeyden önce kaynaklandığı yer ve konusu bakımından 
sınırlandırılmış olmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekirse, piyasada 
oluşan olumsuz koşullar sebebiyle şirketin amacına devam edemeyecek bir 
duruma gelmesi ya da bu koşullar altında sürekli zarar ediyor olması, şirketin 
feshi bakımından haklı sebep olarak kabul edilebilecek iken, ortağın 
şahsından ya da davranışlarından kaynaklanmayan bu sebeplerin çıkarma 
bakımından haklı sebep olarak kabul edilmesi mümkün değildir.   

2) Haklı sebebin konusu ve kimden kaynaklandığı hususunda var olan bu 
kısıtlama dışında, saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde 
haklı sebeplerin hangi ağırlıkta olması gerektiği hususunun da dikkate 
alınması gerekir. Genel bir çerçeve çizilecek olursa, denilebilir ki ortağın 
şahsından ya da yapmış olduğu eylemlerden kaynaklı bir neden, ortak amaca 
ulaşılmasını imkânsız kılıyor veya son derece güçleştiriyorsa yahut söz 
konusu neden, diğer ortakların şirkette devam etmelerini çekilmez hâle 
getiriyorsa haklı sebep olarak kabul edilir1112. Şirketin sona ermesiyle arasında 
olan bağlantıya rağmen, çıkarma için gerekli olan haklı sebebin bu anlamda 
şirketin feshini gerektirecek ölçüde/ağırlıkta olmasının da gerekli olmadığı 
kimi yazarlarca ifade edilmektedir1113. Ancak belirtelim ki bu ayrımı yapmak 
çok güçtür; pek çok durumda ortağın şahsından kaynaklanan ya da yapmış 
olduğu davranışlardan ileri gelen sebepler hem fesih hem de çıkarma için 
birer haklı sebep teşkil etmektedir.  

Haklı sebeplerin bir kısmı, ortağın şahsına ilişkin özelliklerden 
kaynaklanır. Örneğin, ortağın ortaklık ilişkisinde var olması gereken aktif 
ortak çabayı göstermesine engel olacak şekilde yaşlı olması, uzun süren ciddi 
bir hastalığının bulunması veya ruhsal rahatsızlıklarının olması, somut olaya 
göre yapılacak değerlendirmede çıkarma için haklı neden olarak kabul 
edilebilir1114. Diğer bir kısım haklı sebep ise ortağın aktif veya pasif bir 

                                                
1110  Şirketin haklı sebeple feshi kurumunda haklı sebeplerin sınıflandırması ve görünüm biçimleri için 

kollektif şirkette bkz. Çamoğlu, 49 vd.; anonim şirkette bkz. Erdem, s. 111 vd. ; Şahin, s. 137 vd.; 
İlbasmış Hızlısoy, s. 83 vd.; limited şirkette bkz. Yıldırım, s. 146 vd. 

1111  Bkz. Birinci Bölüm, § 2, I, metin içi “a” başlığı. 
1112  Alman hukukunda limited şirkette haklı sebeple çıkarma kapsamında, haklı sebebin bu şekilde genel 

bir tanımına limited şirketlere ilişkin 1972 tarihli taslak kanunda rastlanmaktadır. Kanunlaşmayan 
taslak metin ve oradaki haklı sebep tanımı için bkz. BT-Drucksache VI/3088, s. 57’de § 207. Ayrıca 
bkz. Ulmer, Großkommentar GmbHG, Anh. § 34 Rn. 11; Altmeppen, Altmeppen GmbHG, § 60 Rn. 
80; Thiessen, Bork/Schäfer GmbHG, § 34 Rn. 58. 

1113  Öztürk Dirikkan, s. 70. 
1114  Sosnitza, Michalski GmbH-Gesetz, § 34 Rn. 10; Strohn, Münchener Kommentar GmbHG, § 34 Rn. 

126; Soufleros, s. 28. Hastalık ve yaşlılık gibi hâllerinin doğrudan doğruya haklı sebep olarak 
nitelendirilmesinin âdil olmayacağı görüşünde bkz. Öztürk Dirikkan, s. 71-72. Ayrıca bkz. age, s. 
77. Yazar, bu sebeplerin sermaye unsurunun baskın olduğu bir limited şirkette haklı sebep olarak 
kabul edilmesinin güçlüğünden söz etmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise 1998 tarihinde 
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davranışının sonucu meydana gelmektedir. Bu davranışlar, ya ortak amaca 
ulaşılmasını imkânsız kılmakta veya oldukça güçleştirmekte ya da diğer 
ortakların bu şekilde şirkette devam etmelerini çekilmez hâle getirmektedir. 
Ortağın diğer ortaklarla aralarında bulunan güven ilişkisini zedeleyebilecek 
nitelikteki tüm davranışları, ortaklığın amacını imkânsız kılabileceği ya da 
güçleştirebileceği için bu kategoriye girer. Öğreti ve yargı kararlarında pek 
çok örneğe rastlanmaktadır1115: Ortağın şirkete zarar verici eylemlerde 
bulunması (şirket sırlarını üçüncü kişilerle paylaşması, şirketin itibarını 
düşürecek karalayıcı kampanyalarda bulunması, şirketin malvarlığı 
değerlerini zimmetine geçirmesi, rekabet yasağını ihlal etmesi), diğer 
ortaklara karşı sözlü ya da fiziksel şiddete başvurması, sahip olduğu bir 
özelliği sebebiyle şirkete ortak olarak kabul edilen bir kişinin şirkete ortak 
olma sürecinde diğer ortaklara karşı yanıltıcı beyanlarda bulunmuş olması, 
sahip olduğu ortaklıksal haklarını şirketin işleyişini bozacak şekilde veya 
kötüye kullanması, ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülükleri ağır bir 
şekilde ihlâl etmesi, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemesi 
gibi sebepler öğreti ve yargı kararlarında somut olaydaki değerlendirmeye 
göre haklı sebep olarak kabul edilmişlerdir. Ortağın özel hayatına ilişkin 
olaylar kural olarak çıkarma için haklı sebep oluşturmayacak olmakla 
birlikte, gerçekleşen bu olayların ortaksal ilişkileri etkilemesi durumunda bu 
sebepler de haklı sebep olarak kabul edilebilir. Örneğin, kişinin yüz kızartıcı 
ya da ağır bir suç işlemiş olması ve bu şekilde adının şirketle anılması, haklı 
sebep olarak değerlendirilebilir. Ancak bir diğer örnekte, ortağın rakip 
şirketin yöneticisiyle evlenmiş olmasının, haklı sebep olarak 
değerlendirilemeyeceği kabul edilmektedir1116.  

3) Bu örneklerin tümünde tartışmaya açılabilecek bir husus, ortağın 
sebep olduğu güven ilişkisini zedeleyen durumun devamlılık gerektirip 
gerektirmeyeceği üzerinedir. Haklı sebeple feshe ilişkin kaynakların büyük 
bir kısmında fesih için tekrar eden, sürekli nitelikteki ihlâllerin dikkate 
alınacağı; tekrar etmeyen münferit ihlâllerin ise feshe vücut vermeyeceği 

                                                
vermiş olduğu bir kararında, ortağın sürekli felç rahatsızlığının şirketten çıkarma için haklı sebep 
oluşturduğu yönünde verilmiş olan ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Bkz. Yargıtay 11. HD., 
E. 1998/1915, K. 1998/3246, T. 11.5.1998, Yargı Dünyası, Ekim 1998, S. 34, s. 92 vd. 

1115  Kollektif ve limited şirketteki haklı sebep örnekleri ve bu örneklere ilişkin çok sayıda yargı kararı 
için Türk öğretisinde monografik çalışmalarda bkz. Baştuğ, s. 56; Çamoğlu, s. 44 vd.; Dirikkan 
Öztürk, s. 70 vd.; Erdil, s. 46 vd.; Taşdelen, s. 224 vd.; Aker, Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi, s. 99-
100. Alman öğretisinde kollektif şirket için bkz. Schmidt, § 50 III 1 b; Schäfer, Großkommentar 
HGB, § 140 Rn. 6; limited şirket için bkz. Ulmer, Großkommentar GmbHG, Anh. § 34 Rn. 11 vd.; 
Kersting, Baumbach/Hueck GmbHG, Anh. § 34 Rn. 3; Altmeppen, Altmeppen GmbHG, § 60 Rn. 
79 vd.; Sosnitza, Michalski GmbH-Gesetz, § 34 Rn. 9 vd.; Thiessen, Bork/Schäfer GmbHG, § 34 
Rn. 60; Strohn, Münchener Kommentar GmbHG, § 34 Rn. 126 vd. 

1116  Sosnitza, Michalski GmbH-Gesetz, § 34 Rn. 14. 
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ifade edilmektedir1117. Bazı kaynaklarda ise fesih sebebine göre bir ayrım 
yapılmakta; bu kapsamda bazı olgular için devamlılık ve tekrar aranmakta 
iken (ör. uzun süre kâr payı dağıtılmaması, genel kurulu çok kere usulüne 
aykırı olarak toplantıya çağırmak), bazı olgular için ise olgunun tek seferlik 
gerçekleşmiş olması dahi yeterli kabul edilmektedir (ör. yönetici tarafından 
bir kez de olsa yapılmış olan gümrük yolsuzluğu, terör finansmanı vs.)1118. 
Çıkarma bakımından da bu görüşler dikkate alınmalıdır. Kanaatimizce tek 
sefere mahsus bir davranışın da ortaklar arasındaki güven ilişkisini 
sarsabileceği ve diğer ortakların şirkette devam etmelerini çekilmez hâle 
getirebileceği örnekler söz konusu olabilir. Dolayısıyla olgunun niteliğine 
göre yapılan ayrım isabetlidir. Ancak devamlılık arz etmeyen olguların haklı 
sebep teşkil etmesi istisnaîdir. Örneğin, aile şirketi yapılanmasındaki bir 
limited şirkette ortaklardan birinin diğer bir ortakla birkaç kez münakaşa 
etmesi çıkarma için haklı sebep kabul edilmezken, ortağın bir kez de olsa 
diğer ortağa karşı ağır bir suç işlemesi ya da bu suça teşebbüs etmesi, ortaklar 
arasındaki güven ilişkisini yerle bir edebilir. Bu bakımdan eylem tek olmakla 
birlikte etkisinin, ortaklık ilişkisine devam etmeyi çekilmez kılacak şekilde 
sürekli olması, haklı sebebin oluştuğunu gösterir. 

4) Haklı sebeple çıkarma düzenlemelerinde, tıpkı fesih düzenlemelerinde 
olduğu gibi “son çare” (ultima ratio) ilkesi çoğunlukla benimsenmektedir1119. 
Bu ilke gereğince çıkarma öncesinde uygulanması daha mutedil bir yol var 
ise önce bu yol denenmelidir. Bu aynı zamanda ölçülülük ilkesinin ve taraflar 
arasında menfaatler dengesinin gözetilmesi gerekliliğinin bir sonucudur. 
Örneğin, yönetici-ortağın ortak sıfatına son vermeden önce yönetimden azli 
yolunun denenmesinin bu anlamda daha ılımlı bir yol olarak tüketilmesi 
gerektiği durumlar söz konusu olabilir1120. Yine çıkarma işlemi öncesinde 
çıkarılması düşünülen kişiye, paylarını güvenilir bir kişiye tevdi etmesi1121 ya 
da ortaklık ilişkisinden doğan hakları bir temsilci aracılığıyla kullanması 
önerilebilir. Böylece ortak ile olan güven ilişkisi yeniden tesis edilebilir. 
Ancak ortağın bu şekilde hareket etmek yönünde bir zorunluluğu 

                                                
1117  Bu yönde bkz. Şahin, s. 118 vd.; Erdem, s. 116; çoğunluğun azınlığın haklarına müdahalesi 

bakımından bu yönde Yıldırım, s. 212. 
1118  Bu yönde bkz. Çamoğlu, Fesihte Hâkimin Takdir Yetkisi, s. 7. Ancak yazar, kollektif şirkette haklı 

sebeple fesih ve çıkarmaya ilişkin eserinde, hâkimin çıkarma bakımından devamlılık kıstasını 
dikkate alması gerektiğinden söz etmektedir. Bkz. Çamoğlu, s. 101-102. 

1119  Türk hukukunda bkz. Baştuğ, s. 57; Çamoğlu, s. 98, 160-161; Aker, Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi, 
s. 100. Alman hukukunda bkz. Schmidt, § 50 III 1 b; Schäfer, Großkommentar HGB, § 140 Rn. 16; 
Ulmer, Großkommentar GmbHG, Anh. § 34 Rn. 17-18; Kersting, Baumbach/Hueck GmbHG, Anh. 
§ 34 Rn. 6; Altmeppen, Altmeppen GmbHG, § 60 Rn. 82; Sosnitza, Michalski GmbH-Gesetz, § 34 
Rn. 10. 

1120  Schmidt, § 50 III 1 b; Schäfer, Großkommentar HGB, § 140 Rn. 16; Kersting, Baumbach/Hueck 
GmbHG, Anh. § 34 Rn. 6; Baştuğ, s. 57; Aker, Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi, s. 100. 

1121  Ulmer, Großkommentar GmbHG, Anh. § 34 Rn. 17. 
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olmadığından, yapılacak olan önerinin, çıkarma aşamasına gelinmiş bir 
şirkette yeterince işlevsel olmayacağı da söylenebilir.  

Güven ilişkisinin temelinden sarsıldığı durumlarda çıkarma öncesinde 
başvurulacak başka bir çarenin kalmadığı örneklere de rastlanabilir. Bu 
bakımdan haklı sebebin oluşup oluşmadığını inceleyecek olan hâkimin, “son 
çare” ilkesini, çıkarma hakkını işlevsiz, kör bir bıçak hâline getirecek şekilde 
işletmemesi gerekir. 

5) Son olarak, çıkarmanın gerçekleşeceği şirketin şahıs ya da sermaye 
şirketi olmasının haklı sebebin belirlenmesinde dikkate alınacağı kabul 
edilmektedir1122.  

Saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde haklı sebep kavramının 

tespitinde kendisine başvurulacak temel ilkeler esas olarak bu şekildedir. Ortağın 

şahsından kaynaklanan olguların ya da sebep olduğu davranışların şirket ve diğer ortaklar 

üzerindeki etkisi, eylemlerin devamlı ya da münferit nitelikte olup olmadıkları, çıkarma 

hakkının kullanılacağı şirketin türü, hatta kimi zaman tipi, bu şirket türlerindeki ortaklık 

ilişkisinin yapısı, kanunun söz konusu çıkarma hakkını düzenlerken menfaatlerin telif 

edilmesinde nasıl bir sistemi benimsediği gibi hususlar da takdir yetkisinin alanını 

belirlemek açısından önemlidir.  

Şimdi bu temel ilkelere, TTK 208’de belirtilen (haklı) sebeplerin 

anlamlandırılmasında ne ölçüde başvurulabileceğine değinelim. Öncelikle belirtelim ki 

değerlendirmede bulunurken, squeeze-out müessesesinin karşılaştırmalı hukuktaki 

örneklerinin hiçbirinde “haklı sebep” şartına yer verilmediğini ve müessesenin temel 

felsefesinin de “haklı sebep” kavramına yabancı olduğunu unutmamalıyız. Türk kanun 

koyucu, “haklı sebep” kavramını, müessesenin temel felselfesine aykırı olarak, çıkarma 

hakkının odağına yerleştirmiştir. Bu durumda akla hemen şu soru gelmektedir: TTK 

208’de yer verilen haklı sebepler, yukarıda incelemiş olduğunuz “saf” haklı sebep 

temeline dayalı çıkarma haklarında olduğu gibi mi anlamlandırılmalıdır?  

1) Saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde olduğunun 
aksine, TTK 208’de çıkarma ile şirketin sona ermesi arasında açık ya da 
örtülü bir bağlantıya yer verilmemiştir. Ancak “sebep” şartının çıkarma için 
bir şart olarak arandığı tüm çıkarma düzenlemelerinde olduğu gibi TTK 208 
bakımından da geçerli olan kural, yalnızca ortağın şahsından kaynaklanan ya 
da onun sebebiyet vermiş olduğu eylemlerle bağlantılı olarak haklı sebebin 

                                                
1122  Ulmer, Großkommentar GmbHG, Anh. § 34 Rn. 14; Sosnitza, Michalski GmbH-Gesetz, § 34 Rn. 

16; Dirikkan Öztürk, s. 77. Ayrıca bkz. yukarıda dn. 1114. 
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oluşmasının söz konusu olabileceğidir. Ortağa izafe edilemeyecek herhangi 
bir sebebin haklı sebep olarak nitelendirilmesi mümkün olmamalıdır.  

2) Esasında olması gereken hukuk bakımından TTK 208’deki hakkın salt 
hâkimiyet esasına göre ve “sebep ileri sürmeden” kullanılabilir bir hak olarak 
düzenlenmesi gerekirdi. Karşılaştırmalı hukuktaki örneklerinde kanun 
koyucular, bu hakkı getirirken hâkim pay sahibinin menfaatlerini üstün 
tutmuş ve bu doğrultuda hakkın “sebep ileri sürülmeden” kullanılabilmesine 
imkân tanımışlardır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere hakkın 
kullanılabilmesi için geçerli bir sebebin şart olarak aranmadığı 
düzenlemelerde işlemin yapılabilmesi için ayrıca bir objektif/haklı sebebe 
ihtiyaç bulunmadığı kabul edilmektedir. İşlemin sebebini kendi içinde 
taşıdığı kabul edilir (...trägt seine Rechtfertigung in sich…)1123.  

TTK 208’de ise “haklı sebep” şartı bizzat kanun koyucu tarafından 
aranmıştır. Müessesenin ruhuna aykırı düştüğünü düşünmekle birlikte, olan 
hukuk bakımından hakkın kullanılabilmesi için söz konusu haklı sebebin 
ortaya çıkmış olması gerektiği yadsınamaz. Kanaatimizce TTK 208’de 
aranan sebepler, saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde 
geçerli olan haklı sebep kavramından kapsam olarak daha geniş tutulmalıdır. 
Böylece müessesenin özüyle çelişen haklı sebep kavramının, müessesenin 
kuramı ile daha az çelişecek şekilde uygulanması sağlanmış olur. 

Saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemeleri bakımından kabul 
edilen “ortağın yapmış olduğu eylemlerle, ortak amaca ulaşılmasını imkânsız 
kılması veya son derece güçleştirmesi yahut diğer ortakların şirkette devam 
etmelerini çekilmez hâle getirmesi” durumları, pek tabii TTK 208 
kapsamında da çıkarma için haklı sebep teşkil etmelidir. Ancak kanaatimizce 
TTK 208’deki haklı sebeplerin tespitinde başvurulacak asgarî ölçü bu 
olmamalıdır. Bu anlamda, ortak amaca ulaşılmasını imkânsız kılmayan veya 
son derece güçleştirmeyen yahut diğer ortakların şirkette devam etmelerini 
çekilmez kılmayan bir sebebin de TTK 208 bakımından haklı sebep teşkil 
edebileceğini düşünmekteyiz.  

3) Tıpkı saf haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemelerinde 
olduğu gibi, TTK 208 bakımından da haklı sebebin devamlılığı konusunda 
katı bir yaklaşım benimsenmemelidir. Tek sefere mahsus olmakla birlikte 
etkisi bakımından ortaklar arasındaki güven ilişkisini temelden sarsabilecek 
davranışlar da haklı sebep olarak değerlendirilebilir. Ayrıca hükümde sözü 
edilen “fark edilir sıkıntı yaratma, şirketin çalışmasını engelleme ve 
pervasızca hareket etme” fiillerinin belirli bir devamlılığı gerektirdiği görüşü 

                                                
1123  Bkz. Birinci Bölüm, § 1, IV, 2; İkinci Bölüm, § 5, IV, 2, B. 
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savunulabilirse de “dürüstlük kuralına aykırı davranma” bakımından bu tespit 
her zaman geçerli değildir1124.  

4) “Son çare” ilkesinin TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı 
bakımından uygulanmaması kanaatimizce hükmün amacına daha uygun 
düşecektir. Gerçekten de çıkarma belirli bir kurumsal amacı gerçekleştirmek 
amacıyla yapıldığından, burada hâkim pay sahibinin çıkarmayı 
gerçekleştirebilmesi, çıkarma öncesinde daha ılımlı bir yolun tüketilmiş 
olması şartına bağlanmamalıdır.   

B. Azınlığın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranması 

Ortaklık/pay sahipliği/üyelik ilişkisi, bünyesinde şirket organizasyonuna katılan 

ortaklar/pay sahipleri/üyeler için birtakım hak ve borçlar barındırmaktadır. Ortak ve 

şirket arasında mevcut olan bu sürekli borç ilişkisinde ortağın sahip olduğu haklar ve ifa 

etmesi gereken borçların tümü için, Medeni Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen ve 

doğruluk ve güven ilkesi olarak da anılan1125 dürüstlük kuralı uygulama alanı bulmaktadır. 

Bu kural ile doğrudan bağlantılı olan ve öğretide madalyonun diğer yüzü olarak ifade 

edilen hakkın kötüye kullanılması yasağı ise ortaklık/pay sahipliği/üyelik haklarının 

kullanılmasında kendisine başvurulan; dürüstlük kuralını tamamlayıcı bir ilke olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu ikinci kural esasında, MK 2’nin ilk fıkrasında düzenlenen 

kuraldan çıkan anlamı olumsuz bir ifade ile doğrulayan ve tekrarlayan bir kuraldır1126. 

Dürüstlük kuralının temel amacı, kişilerin birbirleri olan ilişkilerinde dürüst, namuslu, 

makul ve karşı tarafın güvenini sarsmayacak şekilde davranmalarını sağlamaktır1127. 

Hukukî ilişkiye giren taraflar; toplumda orta zekâlı, normal ve makul kişilerin, toplum 

içindeki karşılıklı güvene, ahlaka ve dürüstlüğe dayalı davranışları sonucunda oluşmuş 

olan ve tüm toplum tarafından benimsenmiş olan davranışların kendilerine de 

gösterilmesini haklı olarak beklemektedirler1128. Bu anlamda dürüstlük kuralına uygun 

olarak kullanılmış bir hak ya da yerine getirilmiş bir borç, hakkı kullanacak ya da borcu 

yerine getirecek olan kişinin kendi anlayışı, düşünce tarzı, duyguları ya da ruhsal hâlinden 

bağımsız olarak, toplumca genel olarak kabul edilmiş olan davranış kurallarına uygun 

olmaktadır. Hakkın kullanılması ya da borcun yerine getirilmesinde normal ve makul 

                                                
1124  Haklı sebebin devamlılık arz etmesinin gerekli olmadığı görüşünde bkz. Karababa, s. 176; Tütüncü, 

s. 210. Aksi görüşte bkz. Orak Çelikboya, s. 134. 
1125  Bu terminoloji için bkz. Edis, s. 285; Serozan, Medeni Hukuk, II § 9 N. 9. 
1126  Tekinay, Medenî Hukukun Genel Esasları, s. 170. 
1127  Edis, s. 286; Özsunay, s. 307; Zevkliler/Acarbey/Gökyayla, s. 162. 
1128  Bkz. Edis, s. 287; Özsunay, s. 307; Zevkliler/Acarbey/Gökyayla, s. 162; Oğuzman/Barlas, s. 244; 

Dural/Sarı, s. 242. 
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davranış, amacına uygunluğu da beraberinde getirmektedir. Amacı aşan kullanmalar, 

dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir1129. Dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanılan 

bir hak ise kötüye kullanılmış olur.   

TTK 208 bağlamında dürüstlük kuralına aykırı davranış denildiğinde akla ilk 

gelen, ortaklık/pay sahipliği ilişkisinden doğan hak ve borçların dürüstlük kuralına aykırı 

olarak kullanılması ve yerine getirilmesi olmaktadır. Ortaklık/pay sahipliği ilişkisinden 

doğan hak ve borçlar, meselenin ortaklıksal (korporatif) düzlemde kalan boyutunu 

oluşturmaktadır. Ancak meselenin bir de ortaklıksal düzlem dışında kalan diğer hak ve 

borçlar kısmı bulunmaktadır. Ortakların kendi aralarında ya da şirketle yapmış oldukları 

pay sahipleri sözleşmelerinden doğan borçların yerine getirilmemiş olmasının, giderek 

bu ilişkiden doğan hakların kötüye kullanılmış olmasının TTK 208 kapsamında haklı 

sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışılması gereken bir konudur. 

a) İlk olarak ortaklıksal (korporatif) düzlemde dürüstlük kuralının ne şekilde 

anlamlandırıldığına bakalım. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilecek bazı durumları, 

kötüye kullanımın en sık gündeme gelebileceği pay sahipliği hakları bakımından anonim 

ve limited şirket özelinde kısaca ele alalım: 

Dava açma haklarının (özellikle iptal davasının) kötüye kullanılması: Azınlıkta 

kalan ortaklar, kendilerine tanınmış olan dava haklarını, kimi zaman kendi menfaatlerini 

korumak için değil, şirkete zarar vermek amacıyla ya da şirketi baskı altına alarak 

kendilerine maddî bir menfaat sağlamak amacıyla kullanmaktadırlar. Bunun dışında, 

taciz azınlığı olarak da adlandırılabilecek dava hastası1130 pay sahipleri, sürekli olarak 

açmış olduğu davalarla şirket içindeki istikrarı bozabilir, huzursuzluk çıkartabilir, hatta 

şirketi zarara uğratabilir. Yukarıda, genel kurul kararları aleyhine açılan kötü niyetli iptal 

davalarını ayrıntılı olarak ele almıştık1131. Dolayısıyla bu konu üzerinde tekrar 

durmayacağız.  

Azınlık pay sahiplerinin sıkça başvurabileceği bir diğer dava olan haklı nedenle 

fesih davasının da kötüye kullanılma ihtimali vardır. Öğretide, haklı sebeplerin 

                                                
1129  Zevkliler/Acarbey/Gökyayla, s. 170. 
1130  Bkz. Karayalçın, Kontrol Satışı, s. 361. Karayalçın, 1986 tarihli III. Ticaret ve Yargıtay Kararları 

Sempozyumu’nun (14-15 Şubat 1986) bir oturumunda tartışma kısmında şu ifadelere yer 
vermektedir: “…Türkiye’de şikan çıkartmak isteyen, dava hastası pekçok insan vardır. Bunlar 
sanıldığından pek fazladır. Eğer pay sahiplerine böyle bir hak tanınacak olursa bu kişiler 
bekledikleri fırsatı bulurlar, iş olsun diye, kendilerine eğlence olsun diye veya karşı tarafa inat, 
eziyet olsun diye dava açabilirler…”. (bkz. age, s. 288). 

1131  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, III, 2. 
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oluştuğunun öğrenilmesinden çok uzun bir süre sonra açılan fesih davasının hakkın 

kötüye kullanılması hâli oluşturabileceği kabul edilmektedir1132.  

Bilgi alma hakkının kötüye kullanılması: Bu konuya da yukarıda değinmiştik1133. 

Gündemle ilgisi olmayan yahut daha önceden cevabı verilmiş soruların sorulması; sırf 

genel kurul toplantısını bloke etmek amacıyla çok sayıda ve genel nitelikteki sorular 

yöneltilmesi; bilginin salt rekabet etme amacıyla, diğer bir deyişle şirkete zarar verme 

amacıyla talep edilmiş olması; toplantı dışında kullanılan bilgi alma hakkının uygunsuz 

bir zamanda kullanılması gibi durumlar, hakkın hizmet ettiği amaca aykırı olarak 

kullanıldığına işaret etmektedir1134. Bu bakımından sözü edilen örneklerde bilgi alma 

hakkının kötüye kullanımından söz edilebilir. 

Oy hakkının kötüye kullanılması: Sermaye ve oy haklarının %10’u veya daha 

azına sahip olan bir pay sahibi grubunun oy hakkını kötüye kullanma ihtimalini 

incelemeye geçmeden önce, bu orana sahip bir pay sahibinin genel kurul kararlarının 

alınması sürecinde ne gibi bir etkiye sahip olduğuna değinmek istiyoruz. Belirtelim ki 

şirket sermayesi ve oy haklarının %90’ını temsil eden payların, bölünmüş bir ortaklık 

yapısının olmadığı bir şirkette tek bir kişinin elinde toplandığı bir ihtimalde, kalan 

%10’luk orana sahip olan ortak ya da ortakların hem anonim şirketin hem de limited 

şirketin karar alma sürecinde engel olabileceği karar sayısı oldukça azdır. Esas sözleşme 

ile ağırlaştırılmış nisapların öngörülmemiş olduğu bir ihtimalde, %90 sermaye ve oy 

oranına sahip olan bir pay sahibinin anonim şirket genel kurulunda tek başına 

aldırtamayacağı iki karar bulunmaktadır: Bunlar, TTK 421/2 gereğince oybirliğini 

gerektiren, “bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük 

koyan kararlar” ile “şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar”dır. 

Limited şirkette ise ilk durum için TTK 607’de yine oybirliği aranmış; ikinci duruma 

ilişkin bir hükme ise yer verilmemiştir. Ancak öğretide TTK 421/2 hükmünün kıyasen 

uygulanmak suretiyle, limited şirket merkezinin yurt dışına taşınması kararlarının da 

oybirliği ile alınması gerektiği görüşü savunulmaktadır1135. Limited şirkette bu iki karar 

dışında, TTK 621/3 gereğince “bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan 

şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği” de ancak oybirliği ile 

alınacak bir genel kurul kararı ile gerçekleştirilebilir. Bu durumda oybirliğini gerektiren 

                                                
1132  Bkz. Erdem, s. 180; Şahin, s. 358; Yıldırım, s. 426. 
1133  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, III, 1. 
1134  Bu ve benzeri örnekler için bkz. Kaya, Bilgi Alma Hakkı, s. 270 vd. 
1135  Bu yönde bkz. Pulaşlı, Şerh 2018, C. III, § 72 N. 7. 
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bu kararlar bakımından, tek bir paya sahip olan bir ortak bile kararın alınmasını 

kullanacağı olumsuz oy ile veto edebilecektir.  

Benzer durum, bazı kararlar için kanun ya da şirket sözleşmesiyle öngörülmüş 

olan ağırlaştırılmış nisaplar için de söz konusu olabilir. Ağırlaştırılmış nisapların 

öngörülmüş olduğu durumlarda azınlığın karar mekanizmasındaki etkinliği artırılmış 

olmaktadır. Nisap ne kadar yüksekse azınlıkta kalan ortak/ortakların kararın alınmasını 

engelleme ihtimali de o kadar artmış olur.  

Oybirliği şeklindeki nisapların her bir ortağa sağlamış olduğu veto hakkı ya da 

ağırlaştırılmış nisapların azınlıkta kalan ortaklara sağlamış olduğu güvence, bu ortakların 

korunmaları anlamına gelmekle birlikte, ortakların kendilerine sağlanan bu himayeyi 

kötüye kullanmaları ihtimali de gündeme gelebilir. Oybirliğini gerektiren bir karar 

bakımından muhalif yöndeki tek bir oy, kararın alınamaması sonucunu doğuracaktır. 

Aynı şekilde ağırlaştırılmış nisapların bir sonucu olarak, azınlık pek çok kararın 

alınmasını engelleyebilecektir. Ancak hemen belirtelim ki anonim ve limited şirketlerde 

ortakların genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma yükümlülükleri kural olarak 

bulunmamaktadır. Ortaklar, kural olarak, müzakerelerde fikrini beyan edip etmemekte 

serbest olup, oy haklarını da kullanıp kullanmamakta veya diledikleri şekilde kullanmakta 

serbesttirler1136. Kural bu olmakla birlikte, belirli yönde oy kullanma gerekliliğinin bazı 

durumlarda ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir. Bu görüşlerin temelini esas olarak 

dürüstlük kuralı oluşturmakla birlikte, bazı yazarlar bu gerekliliği hakkın kötüye 

kullanılması yasağına1137, diğer bir kısım yazar ise sadakat yükümlülüğüne 

dayandırmaktadır1138.  

Belirtelim ki oy hakkının kötüye kullanılması ya da sadakat yükümlülüğüne aykırı 

olarak kullanılmasına ilişkin olarak verilen örnekler, genellikle çoğunluk pay sahibinin 

oy hakkı kullanımını esas almaktadır. Şirkette yönetim kontrolünü elde bulunduran 

çoğunluk pay sahibinin, oy hakkını, şirkete ve diğer pay sahiplerine “en az zarar verecek 

şekilde” kullanması gerektiğinden (hakların sakınılarak kullanılması ilkesi) söz 

edilmektedir. İlk bölümde vermiş olduğumuz bir örneği burada tekrar hatırlatalım: 

                                                
1136  Nomer, s. 101; Çeker, s. 193. 
1137  Meseleyi hakkın kötüye kullanılması yasağı yönünden ele alan bir örnek için bkz. Teoman, Oydan 

Yoksunluk, s. 13-14. 
1138  Günümüzde anonim şirket pay sahibinin sadakat yükümlülüğüne sahip olduğunu savunan görüşlerin 

sayısı bir hayli artmıştır. Bu görüşlere ilk bölümde kısmen değinmiştik. Bkz. Birinci Bölüm, § 1, 
III, 1, özellikle dn. 66’de zikredilen yazarlar. Limited şirket ortağı bakımından ise sadakat 
yükümlülüğünün, TTK 613 ile bağlılık yükümlülüğü adı altında pozitif düzenlemeye kavuşturulmuş 
olduğunu ifade edelim. Oy hakkı özelinde sadakat yükümlülüğünün şartları için bkz. Nomer, s. 106 
vd. 
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Çoğunluk pay sahibinin sermaye azaltımı kararını, tüm pay sahiplerinin şirkette kalmasını 

sağlayacak şekilde alması gerekliliği, hakların en az zarar verecek şekilde kullanılmasının 

ve aynı zamanda sadakat yükümlülüğünün bir sonucudur1139. Yine çoğunluk pay sahibinin 

kademeli olarak önce genel kurulda fesih kararı aldırtıp şirketi tasfiyeye sürüklemesi, 

sonra da tasfiye sürecinde şirket varlıklarının işletme konusunu devam ettirmeye 

yarayacak kısmını kendisinin satın alması somut olaya göre sadakat yükümlülüğünün 

ihlâli anlamına gelebilir1140. Azınlıkta kalan pay sahipleri bakımından ise pek fazla örneğe 

rastlanmamaktadır. Esasında bu da normaldir; zira çok küçük bir sermaye oranına sahip 

olan azınlıkta kalan ortakların, çoğu kez şirket genel kurulunda alınacak kararlara etki 

edebilecek güçleri bulunmamaktadır. Şirket içerisinde bölünmüş bir pay 

sahipliği/ortaklık yapısı yok ve herhangi bir karar için şirket sözleşmesiyle çok yüksek 

bir oranda ağırlaştırılmış nisap öngörülmemişse, şirkette kontrolü elinde bulunduran 

ortağın/ortakların ilgili kararları azınlıkta kalan ortakların katılımlarına muhtaç 

olmaksızın aldırtabilmeleri mümkün olmaktadır. Ancak azınlıkta kalan ortakların da oy 

haklarını belirli yönde kullanmaları gereği bazı durumlarda ortaya çıkabilir. Örneğin, 

şirketin borca batıklık tehlikesinin olduğu bir durumda iyileştirme yönünde atılacak olan 

adımların, azınlık pay sahiplerinin hakları ihlâl edilmediği sürece, onlar tarafından da 

desteklenmesi beklenir. Şirketin tasfiye sürecine sürüklenmesi neticesinde borca batık 

olduğu için tasfiyeden pay alamayacak olan bir ortağın, şirketin iyileştirilmesine yönelik 

kararları engellemesi dürüstlük kuralına aykırılık oluşturabilir. Bu gibi durumlarda 

sadakat yükümlülüğünün bir gereği olarak iyileştirme tedbirine ilişkin karara olumlu 

yönde oy verme zorunluluğundan söz edilebilir (Sanieren oder Ausscheiden: İyileştir ya 

da ayrıl)1141.  

Oy hakkının kötüye kullanılmış olması hâlinin, TTK 208 kapsamında kullanılacak 

olan çıkarma hakkı bakımından bir haklı sebep oluşturabilmesi kanaatimizce istisnaî 

durumlarda gündeme gelebilecek bir ihtimaldir. Her şeyden önce, çıkarma hakkının 

kullanılabileceği durumlarda, şirkette %90 çoğunluğa sahip hâkim bir ortak 

bulunmaktadır. Şirket sözleşmesinde bazı kararların alınabilmesi için %90’ı aşan 

                                                
1139  Bkz. Hilgers Kararı: BGH, 5.7.1999 - II ZR 126/98: BGHZ 142, 167, 170 vd. 
1140  Bkz. Linotype Kararı: BGH, 1.2.1988 - II ZR 75/87: BGHZ 103, 184. Pek tabii fesih kararının 

çoğunluk oylarıyla alınması, tek başına sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir. 
Somut olaydaki veriler, bu yükümlülüğün ihlal edilip edilmediğinin tespitinde belirleyicidir. 
Örneğin hâkim pay sahibinin, kararın alınmasından önce şirketle önemli varlıklarının satın alınması 
yönünde bir sözleşme yapmış olması, bu anlamda sadakat yükümlülüğünün ihlâl edilmiş olduğunu 
destekleyici bir vakıadır. 

1141  Bkz. BGH, Urteil vom 19. 10. 2009 - II ZR 240/08: BGHZ 183, 1. Karar hakkında bir değerlendirme 
için bkz. Schmidt, JZ 2010, s. 125 vd. 
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ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmemişse, %90 çoğunluğa sahip olan bir ortağın, şirket 

genel kurulunda tek başına aldırtamayacağı kararlar sınırlı sayıdadır. Bunlar yukarıda 

sözünü etmiş olduğumuz oybirliği gerektiren kararlardır. İşletme konusunun tamamen 

değiştirilmesi gibi önemli nitelikteki kararlar dahi, anonim şirkette sermayenin en az 

yüzde yetmiş beşini oluşturan paylar ile (TTK 421/3/a), limited şirkette ise temsil edilen 

oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu 

ile (TTK 621/1/a) alınabilmektedir. Şu durumda, herhangi bir genel kurul kararının 

şirkette %90 çoğunluğu elinde bulunduran hâkim pay sahibinin oyları ile fiilen 

alınabiliyor olduğu durumlarda, kararın alınıp alınmamasında nisap bakımından bir etkisi 

bulunmayan azınlığın, oy hakkını kötüye kullandığından söz etmek kolay değildir. Zira 

Türk hukukunda kabul edilen hâkim görüş gereğince, hakkın kötüye kullanılmış 

olduğundan söz edebilmek için ortada bir zarar ya da en azından zarar görme tehlikesinin 

bulunması gerekmektedir1142. Kararın hâkim pay sahibinin oylarıyla fiilen alınabildiği 

durumlarda, azınlıkta kalan ortaklar, kullanmış oldukları oylarla kararın alınmasına engel 

olmaya çalışmış olsalar bile bunu gerçekleştirememiş olduklarından, şirketin ya da diğer 

pay sahiplerinin zarara uğradığından ya da zarar görme tehlikesi altında olduğundan kural 

olarak söz edilemeyecektir. Bu gibi hâllerde kötüye kullanımın varlığını ortaya koymak 

bir hayli güçtür. 

b) Pay sahipleri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin ihlâli, TTK 208 

kapsamında dürüstlük kuralına aykırı davranış olarak değerlendirilebilir mi? Belirtelim 

ki benzer bir soru, literatürde haklı sebeple fesih davası kapsamında da sorulmuştur1143. 

Pay sahipleri sözleşmelerinde öngörülen yükümlülüklerin borçlar hukuku temelli 

olmasından bahisle, sözü edilen yükümlülüklerin ihlâli hâlinde kural olarak ortaklıksal 

yaptırımların uygulanamayacağı1144; bu bağlamda söz konusu ihlâllerin haklı sebeple 

fesih davası kapsamında haklı sebep teşkil etmeyeceği ileri sürülmektedir1145. Aynı 

sonucun -kural olarak- çıkarma kurumu bakımından da geçerli olduğu kanaatindeyiz. 

 

 

                                                
1142  Edis, s. 326; Tekinay, Medenî Hukukun Genel Esasları, s. 172; Zevkliler/Acarbey/Gökyayla, s. 162; 

Dural/Sarı, s. 256; Aksi görüşte bkz. Oğuzman/Barlas, s. 263. 
1143  Bkz. Şahin, s. 207 vd. 
1144  Bu hususta bkz. Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 343 vd. 
1145  Şahin, s. 207-211. 
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C. Diğer Haklı Sebepler: Azınlığın Şirketin Çalışmasını Engellemesi, Şirkette 

Fark Edilir Sıkıntı Yaratması ve Pervasızca Hareket Etmesi  

Bu başlık altındaki açıklamalarımıza, TTK 208’de öngörülen diğer “haklı sebep” 

hâllerine ilişkin bir ifade aksaklığını ortaya koyarak başlayalım. Hükümde öngörülen 

azınlığın şirketin çalışmasını engellemesi ve şirkette fark edilir sıkıntı yaratması 

durumları bir eylemi, azınlığın pervasızca hareket etmesi ise bir eyleme ilişkin kusur 

derecesini ifade etmektedir. Pervasızca hareket, Kıta Avrupası taşıma hukuku 

literatüründe -çoğunlukla- dolus eventualis1146 (olası/ihtimalî kast ya da kasta eş değer 

sayılan kusur) derecesindeki kusuru ifade etmek üzere kullanılmaktadır1147. Bu bakımdan 

TTK 208’de, esasında birbirinden tamamen farklı olan iki şey (biri eylem, diğeri ise 

eyleme ilişkin kusur derecesi), aynı kavramın farklı türleri/cinsleri gibi gösterilmiş; 

böylece pek çok diğer kanun hükmünde sıklıkla yapılan bir hata tekrarlanmıştır1148. 

Hükümde geçen azınlığın şirketin çalışmasını engellemesi eyleminin, kasıtlı ya da ihmali 

bir hareketle gerçekleşmesi mümkün olabileceği gibi, olası kastı karşılayan pervasızca 

hareket etmenin bir sonucu olarak da ortaya çıkmış olması muhtemeldir. Şirkette fark 

edilir sıkıntı yaratma eylemi için de aynı tespit geçerlidir.  

Yukarıda işaret ettiğimiz bu aksaklığa rağmen, azınlığın şirketin çalışmasını 

engellemesi, şirkette fark edilir sıkıntı yaratması ya da pervasızca hareket etmesi hâllerini 

aynı başlıkta incelemeyi uygun görüyoruz. Zira sayılan bu hâllerden eyleme ilişkin 

                                                
1146  Olası/ihtimalî kast durumunda hukuka aykırı netice doğrudan doğruya istenmemekte, fakat bu 

olasılık dikkate alındığı hâlde fiil icra edilmektedir. Dolayısıyla hukuka aykırı neticenin doğması 
ihtimalini göze aldığı için fail neticeyi dolayısıyla istemiş sayılır. Bu hususta bkz. Tandoğan, s. 47. 

1147  Taşıma hukuku literatüründe kullanılan “pervasızca davranış”ın karşılığını oluşturan “wilful 
misconduct” kavramının tarihsel kökeni, bu kavramın taşıma hukukundaki yeri ve özellikle kusur 
derecelendirmesindeki yeri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Damar, s. 269 vd. özellikle s. 285-290. 

1148  Birbirinden tamamen farklı olan kavramların, aynı kavramın farklı türü/cinsi/görünüm biçimi gibi 
gösterilmiş olması durumu, kanun yapma tekniğine de aykırıdır. Türk hukukunda bu gibi yanlış 
örneklere çokça rastlanmaktadır. Örneğin 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun’un 1. maddesindeki “kanuni faiz” ifadesi, aslında “kapital faizi” için kullanılmıştır. Aynı 
Kanun’un 2. maddesinde ise “temerrüt faizi” ifadesi kullanılmıştır. Faiz sınıflandırmasında “kapital-
temerrüt” ya da “kanunî-sözleşmesel (iradî)” ayrımı bulunmaktadır. Kanunun başlığına da yansıyan 
“kanunî-temerrüt” ayrımı kanun yapma tekniğine uygun değildir. Bir diğer örneğe, Bankacılık 
Kanunu’nun 76. maddesinde rastlamaktayız. Hükmün ikinci fıkrasında yer alan “…yazılı şekilde 
veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun 
olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler…” ifadesinde de aynı hatayla karşılaşılmaktadır. 
Hükmün ilk kısmında bir kez “yazılı şekil”den söz edildikten sonra, artık “veya” ifadesini 
sözleşmenin şeklini ilgilendiren bir ifadenin/normun takip etmesi gerekirdi. Şunun gibi: “yazılı veya 
sözlü şekilde...”, “(adi) yazılı veya resmi yazılı şekilde…”. Hâlbuki, ilk cümlede yazılı şekilden, yani 
sözleşmenin “şekline ilişkin bir türden” söz edilirken, bir anda sözleşmenin mesafeli olmasından söz 
edilmesi (üstelik bunun “veya” bağlacından sonra yapılması) kanun yapma tekniğine uygun değildir. 
Şekil başka bir şeydir (yazılı, sözlü, resmi vb.); sözleşmenin hazırlar arasında ya da mesafeli olarak 
yapılıp yapılmadığı başka bir şeydir. 
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olanlarının (yani ilk iki durumun), kavramsal bir temelde birbirinden ayrılması ve her biri 

için ayrı kıstaslar belirlenmesi oldukça güçtür. Gerçekten de şirketin çalışmasını 

engelleyen bir ortağın, aynı zamanda şirkette fark edilir bir sıkıntıya da yol açtığı 

söylenebilir. Bu ikisi arasındaki farkı ortaya koymak mümkün görünmemektedir. Öte 

yandan, bu eylemlerin kasten, ihmali olarak ya da pervasızca davranışlar neticesinde 

ortaya çıkmış olması, haklı sebebin oluşup oluşmadığının tespitinde önem arz 

etmediğinden, pervasızca hareket etme hâlini ayrı bir başlıkta incelemeyi tercih etmedik. 

Kusurun derecesi, sorumluluğu sınırlandırma hakkının olduğu taşıma hukukunda, 

taşıyıcının sınırlı sorumluluk hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının tespitinde 

önem arz eder (bkz. TTK 1186-1187). Kasten ya da pervasızca (kasta eş değer kusurlu 

şekilde) hareket etmek suretiyle zarara sebebiyet veren taşıyan, sınırlı sorumluluk 

rejiminden yararlanamaz. Ortaya çıkan neticenin istenmediği ihmali davranışlarda ise bu 

rejimden yararlanılabilir. Ancak TTK 208 bakımından, yapılan bu ayrımların bir önemi 

bulunmamaktadır. Zira fesih ve çıkarma müesseselerinde haklı sebeplerin 

mevcudiyetinin saptanmasında kusurluluk hâline bakılmamaktadır.  

TTK 208’in “eylem”lere ilişkin olarak yapmış olduğu ayrım, esasında dürüstlük 

kuralına aykırı davranışların görünüm biçimleridir. Azınlığın şirketin çalışmasını 

engellemesi ve şirkette fark edilir sıkıntı yaratması hâllerine verilebilecek pek çok örnek, 

aslında bir üst başlıkta incelemiş olduğumuz, ortağın dürüstlük kuralına aykırı 

davranışlarda bulunması kapsamında kalmaktadır. Öğretide, dürüstlük kuralına aykırı 

olmasa bile şirket içi barışı ciddi bir şekilde bozmaya yönelmiş davranışların haklı sebep 

teşkil edeceği ileri sürülmekte1149; bu anlamda TTK 208’de sayılan eylemlerin dürüstlük 

kuralından bağımsız olarak ele alınması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak belirtelim 

ki bu hâller için öğretide verilen örneklerin neredeyse tümü, dürüstlük kuralına da 

aykırılık oluşturan örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Okutan Nilsson 

tarafından verilmiş olan “paysahiplerine veya azlığa tanınmış olan dava haklarının 

kötüye kullanılarak şirketin veya şirket yöneticilerinin taciz edilmesi, şirket aleyhine 

olumsuz kamuoyu açıklamalarında bulunulması, şirket genel kurullarının işleyişinin 

bozulması, şirket yöneticilerinin rahatsız edilmesi, şirketin sırlarının ifşa edilmesi” 

örneklerinin pek çoğunda, dürüstlük kuralıyla bağdaşmayan bir yön bulunmaktadır. Dava 

hakkının kötüye kullanılmasını yukarıda, dürüstlük kuralının bir görünüm biçimi olan 

hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında ele almıştık. Şirket genel kurullarının 

işleyişinin bozulması örneği de yine genel kurul müzakerelerine katılma, burada söz alma, 

                                                
1149  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 439. 
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bilgi edinme ve oy kullanma haklarının çoğunlukla kötüye kullanılması ile ilgilidir. Bu 

bakımdan genel kurulun işleyişinin bozulmasına sebebiyet verecek bir davranışın da 

kural olarak dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceği söylenebilir1150. Şirket aleyhine 

olumsuz kamuoyu açıklamalarında bulunulması, yöneticilerin rahatsız edilmesi ve şirket 

sırlarının ifşa edilmesi örneklerinin ise temeli dürüstlük kuralına dayanan sadakat 

yükümlülüğüne aykırı olduğu söylenebilecektir. TTK 208’deki çıkarma hakkının 

uygulama alanı bulacağı limited şirketlerde sadakat yükümlülüğü TTK 613 ile kabul 

edildiğinden, zikredilen bu örneklerin limited şirket ortağı bakımından sadakat 

yükümlülüğüne ve onun temelini oluşturan dürüstlük kuralına aykırı olduğu tespitinde 

bululunulabilir. Kanaatimizce aynı tespit, sadakat yükümlülüğü olup olmadığı tartışmalı 

olan anonim şirket pay sahibi için de geçerlidir. Pay sahipleri, affectio societatis unsuruna 

aykırılık teşkil edecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. Ortak amaca ulaşılmasını sekteye 

uğratan davranışların, bu anlamda dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacağı söylenebilir. 

Zira dürüstlük kuralının temel amacı, kişilerin birbirleri olan ilişkilerinde dürüst, 

namuslu, makul ve karşı tarafın güvenini sarsmayacak şekilde davranmalarını 

sağlamaktır. Güven esasına dayalı bir hukukî ilişki olan ortaklık/pay sahipliği ilişkisinde 

de orta zekalı, makul, dürüst bir pay sahibinin, şirketin menfaatlerini kendi 

menfaatlerinden üstün tutması beklenmese de, en azından ortak amaca ulaşmayı sekteye 

uğratabilecek faaliyetlerden kaçınması beklenir. Bu durumda, bir pay sahibinin, şirketin 

olağan ve olağanüstü işlerini gören yönetim organının işleyişini bozacak davranışlarda 

bulunması ya da şirketin sırlarını ifşa etmesinin de bir müktesep hak olarak pay 

sahipliğini yaratan hukukî ilişkinin kendisine de aykırılık teşkil edeceğini ve hakkın 

kötüye kullanılması anlamına geleceğini belirtelim.  

Bu durumda akla hemen şu soru gelmektedir: Azınlığın şirketin çalışmasını 

engellemesi ya da şirkette fark edilir sıkıntı yaratması veya (bir kusur derecesi olmakla 

birlikte) pervasızca hareket etmesi hâllerinin, dürüstlük kuralına aykırı davranış hâli ile 

örtüşmediği bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Bu soruya “evet” yanıtı verilse bile buna 

örnek olabilecek bir pay sahibi davranışı göstermek çok güçtür. Akla sadece, kendisine 

yıllarca ulaşılamayan ve hiçbir şekilde şirket işlerine ilgi göstermeyen bir pay sahibinin 

şirketten çıkarılıp çıkarılamayacağı sorusu gelmektedir. Acaba böyle bir pay sahibinin, 

                                                
1150  Burada sadece pay sahibinin bilinçsiz ve hafif ihmal derecesindeki bir davranışının, bir şekilde genel 

kurulun işleyişini engelliyor olmasının dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmeyebileceği yönünde 
bir tespitte bulunulabilirse de, pratik olarak böyle bir örnekle karşılaşılması çok güçtür. Hafif 
derecedeki ihmali davranışların dürüstlük kuralının kapsamı dışında kalacağı yönünde genel bir 
tespitte bulunmak isabetli değildir. 
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göstermiş olduğu pasif tutumla şirkette fark edilir sıkıntı yarattığı ya da şirketin işleyişini 

engellediği söylenebilir mi? İlk olarak belirtelim ki, şirkette çok küçük miktarda paya 

sahip olan pay sahiplerinin büyük bir kısmının yegâne hedefi zaten yalnızca kâr payı 

almaktan ibarettir. Bu yüzden söz konusu pay sahiplerinden, şirketin geniş anlamda 

yönetimine dâhil olmaları beklenmediği gibi, bu pay sahiplerinin böyle bir gayesi de 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla genel kurula katılmayan ve uzun yıllar yalnızca kâr payını 

almakla yetinen bir pay sahibinin, şirketin geniş anlamda yönetimine dâhil olmadığı ve 

böylece ortak amaç için aktif bir çaba göstermediği gerekçe gösterilerek bu pay sahibinin 

şirketten çıkarılması ilk bakışta mümkün görünmemektedir. Böyle bir ihtiyacın hasıl 

olduğu iddiasının da ilk başta gerçekçi bir yaklaşım olmadığı ileri sürülebilir. Zira 

yukarıda da ifade edildiği üzere hâkim pay sahibinin %90 çoğunlukla alamayacağı karar 

sayısı son derece azdır. Ağırlaştırılmış nisapların söz konusu olmadığı bir ihtimalde 

hâkim pay sahibi, yalnızca oybirliğini gerektiren bazı kararlar bakımından “ortalıkta hiç 

görünmeyen” pay sahibinin varlığına ihtiyaç duyulacaktır. Böyle bir sonuca yol açan 

ilgisizliğin ve uzun süre kendisine ulaşılamama hâlinin, fark edilir sıkıntıya yol açıp 

açmadığı ise tartışmaya açıktır. “Evet” yanıtının pek çok hukukçuyu tatmin etmeyeceği 

ve böyle bir kabulün hükümde sayılan “haklı sebep” hâllerini neredeyse “sebepsizliğe” 

vardıracak bir şekilde esnetmek anlamına geleceği iddiası dile getirilebilirse de 

kanaatimizce soruyu olumlu yanıtlamak gerekir. Bizce TTK 208’de zikredilen sebeplerin, 

“hükmün amacına” göre yorumlanması ve bu anlamda daha geniş tutulması mümkün 

olmalıdır. Karşılaştırmalı hukuktaki örneklerinde squeeze-out düzenlemelerinin, şirkette 

kurumsal birtakım amaçların gerçekleştirilmesine hizmet ettiğini, küçük pay sahiplerinin 

yaratmış oldukları masraf kalemlerinin azaltılmasında önemli bir işlevinin olduğunu, 

bunun yanı sıra olası menfaat ihtilaflarını ex-ante bir çözüm mekanizmasıyla bertaraf 

etmek amacını taşıdığını tezimizin ikinci bölümünde açıklamıştık. Bu gibi temel amaçlar 

yanında Alman kanun koyucunun AktG §§ 327a – f hükümlerine ilişkin gerekçesinde 

işaret etmiş olduğu bir diğer husus, kendisine yıllardır ulaşılamayan pay sahipleri ve bu 

şekilde edinilmesi bir şekilde mümkün olmayan paylardır1151. Bu pay sahiplerinin şirket 

karar alma mekanizmasında sayısal olarak bir etkilerinin olmadığı, dolayısıyla bu 

payların hâkim pay sahibince ele geçirilmesinin de gerekli olmadığı iddia edilebilir. 

Ancak oybirliğini gerektiren bir karar ya da tam hâkimiyeti sağlamak için payların tek bir 

kişinin elinde bulunmasının gerekli olduğu durumlarda, kararı aldırabilmek ya da tam 

hâkimiyet durumunu oluşturabilmek için bu pay sahiplerinin mevcudiyeti gereklidir.   

                                                
1151  Bkz. BT-Drucksache 14/7034, s. 32. 
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Hakkın “sebepsiz” olarak kullanılabildiği squeeze-out düzenlemelerinde zaten 

kanun koyucunun hakkı “sebepsiz” düzenlemiş olmasının bir gerekçesi de kurumsal 

amacın gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. Hâkim pay sahibince ulaşılmak istenen 

sonuç, işlemin sebebini kendi içinde taşıdığını göstermektedir; bu yüzden hak, sebep ileri 

sürmeden kullanılabilir bir hak olarak düzenlenmiştir. Türk hukukunda ise ulaşılmak 

istenen sonuca ilişkin işlemin kendi amacı çıkarma için yeterli gelmemekte; bu amaca, 

ek bir haklı sebebin varlığı hâlinde ulaşılabilmektedir. Ancak buradaki haklı sebebin, 

haklı sebep temeline dayalı diğer çıkarma düzenlemelerinde aranan haklı sebep şartından 

daha esnek bir şekilde yorumlanmasının mümkün olabileceği görüşündeyiz. Zira TTK 

208’de düzenlenen çıkarma hakkının temelinde “kurumsal bir amacı gerçekleştirme” 

gerekçesi/sebebi bulunmaktadır.  

Bu doğrultuda, pay sahibine uzun bir süre ulaşılamaması hâlinde “fark edilir 

sıkıntı”nın ortaya çıktığının söylenebileceği kanaatindeyiz. Böyle bir durumda, pay 

sahibinin kendisine ulaşılacak olması hâlinde payını iradi olarak devretmemesi ya da 

oybirliğini gerektiren karara iştirak etmemesi ihtimali söz konusu olsa bile, girişimin 

olumlu sonuçlanması ihtimali de bulunmaktadır. Pay sahibine hiçbir şekilde 

ulaşılamadığı hâllerde bu ihtimali deneme fırsatı, hâkim pay sahibinin elinden alınmış 

olmaktadır. Böyle bir durumda, tam hâkimiyeti arzulayan bir hâkim pay sahibi, payını 

iradî olarak devretmesi için azınlık pay sahibine teklifini bile götürememektedir. Yine 

aynı şekilde, oybirliğini gerektiren bir karar, pay sahibine ulaşılamadığı için 

“alınamayacak karar” statüsüne geçmektedir. Diğer bir deyişle, kararın alınması fiilen 

imkânsız hâle gelmektedir. İşte bu gibi durumlarda, azınlıkta kalan pay sahibinin pasif 

tutumuyla şirkette fark edilir bir sıkıntı yarattığı söylenebilir.  

3.  Pay Üzerinde Hak Sahibi Olan Diğer Kiş i lerin Yaratt ıkları 

Haklı  Nedenler  

Bazı durumlarda oy hakkı ya da yönetime katılma hakkı sağlayan diğer bir pay 

sahipliği hakkı, pay sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılabilmektedir. Örneğin, 

pay üzerinde intifa hakkı tesis edildiği durumlarda, aksi kararlaştırılmadığı sürece genel 

kurul toplantısında oy kullanma hakkı intifa hakkı sahibine ait olmaktadır (TTK 432/2). 

Bu doğrultuda, intifa hakkı sahibi, genel kurul toplantılarına katılma hakkına da 

sahiptir1152. Yukarıda işaret etmiş olduğumuz, kötüye kullanımın en sık karşılaşılabileceği 

                                                
1152  Arslanlı, Anonim Şirketler C. II-III, s. 26; Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 293. 



 
 

 
   

435 
  

 

haklardan olan iptal davası açma hakkı1153 ve bilgi alma hakkının1154, intifa hakkı sahibince 

kullanılabileceği Türk öğretisinde hâkim görüş olarak kabul edilmektedir. Az sayıda 

kararı olmakla birlikte Yargıtay’ın da intifa hakkı sahibinin genel kurul kararları aleyhine 

iptal davası açabileceği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır1155. Payları, rehin, hapis hakkı, 

saklama veya kullanma ödüncü sözleşmesi ve benzeri sözleşmelere dayalı olarak 

ellerinde bulunduran kişiler de pay sahibi tarafından özel bir belge ile 

yetkilendirilmişlerse, pay sahipliği haklarını kullanabilirler (TTK 427/2). Nihayet, 

oyların/pay sahipliği haklarının bir temsilci aracılığıyla kullanıldığı durumlar da mümkün 

olabilir (TTK 427/1). 

Bu gibi durumlarda pay sahipliği haklarının üçüncü kişilerce (intifa hakkı sahibi 

ya da diğer hak sahipleri veya temsilci) kullanımı, beraberinde söz konusu hakkın kötüye 

kullanılması ya da hakkın kullanımı neticesinde TTK 208’de sayılan diğer durumların 

ortaya çıkması sonucunu doğurabilir. Söz gelimi, genel kurul toplantılarına katılan intifa 

hakkı sahibi, toplantıların seyrini bozup şirketin çalışmasını engelleyebilir veya alınmış 

bir karar aleyhine kötü niyetli bir iptal davası açabilir. Temsilci olarak atanan şahsın 

benzer şekilde, göstermiş olduğu davranışlarla şirkette fark edilir sıkıntıya yol açması 

mümkündür. Bu gibi durumlarda bu kişilerin sebebiyet vermiş olduğu “haklı sebep”lerin 

pay sahibine izafe edilebilmesi, diğer bir deyişle bu kişilerin yaratmış olduğu sebepler 

gerekçesiyle pay sahibinin şirketten çıkarılabilmesi mümkün olabilir1156. Temsilciye 

verilmiş olan yetkinin uzun süreli olup olmadığı, yetkinin geri alınabilir olup olmadığı ve 

somut durum içerisinde geri alınmış olup olmadığı gibi hususlar, temsilcinin 

davranışlarının pay sahibine izafe edilip edilmeyeceğinde belirleyici olacaktır.  

 

 

                                                
1153  İntifa hakkı sahibinin iptal davası açabileceği yönünde bkz. Arslanlı, Anonim Şirketler C. II-III, s. 

85; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 264 vd.; Teoman, Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması 
Durumunda Yönetim Hakları, s. 341; Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 302 vd. Pay sahibinin toplantıya 
katılmadığı durumlarda iptal davası açma hakkının intifa hakkı sahibine ait olduğu yönünde bkz. 
Çamoğlu/(Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, N. 741d. Ayrıca bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), 
Ortaklıklar Hukuku II, N. 974.; Okçuoğlu, s. 280 vd. 

1154  İntifa hakkı sahibinin bilgi alma hakkını kullanabileceği yönünde bkz. Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 
322; Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 974. 

1155  Bkz. Yargıtay 11. HD., E. 1981/2243, K. 1981/2768, T. 28.5.1981; Yargıtay 11. HD., E. 1986/1195, 
K. 1986/2033, T. 8.4.1986; Yargıtay 11. HD., E. 1993/4926, K. 1994/4130, T. 12.5.1994 (Kazancı 
İçtihat Bankası). 

1156  Bu hususlarda bkz. Kersting, Baumbach/Hueck GmbHG, Anh. § 34 Rn. 5; Sosnitza, Michalski 
GmbH-Gesetz, § 34 Rn. 9. 
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§ 8.  Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. Maddesinde Düzenlenen 
Çıkarma Hakkının Kapsamı ve Kullanılma Şartları  

I. İncelenecek Hükümler ve Takip Edilecek Yöntem  

Çıkarma hakkı ile şirket ele geçirmelerine ilişkin hukuk (takeover hukuku) ve bu 

bağlamda pay alım teklifleri arasındaki bağlantıya tezimizin ikinci bölümünde yer 

verilmişti. Kısaca hatırlatmak gerekirse, bu bağlantı, gönüllü pay alım teklifleri ve 

zorunlu pay alım teklifleri bakımından iki yönlüydü. Hatırlanacağı üzere, takeover 

sistemi içerisinde yer verilecek bir squeeze-out düzenlemesinin, gönüllü pay alım 

tekliflerini teklifte bulunacak kişiler bakımından daha cazip hâle getireceği fikri kabul 

edilmekteydi. Zira büyük ölçüde başarıya ulaşmış bir pay alım teklifi neticesinde çok 

küçük bir azınlığı da kendisine tanınan çıkarma hakkı ile şirketten çıkarabileceğini 

önceden bilen bir teklif sahibinin, pay alım teklifini yapmakta daha istekli davranacağı 

kabul edilmektedir. Zorunlu pay alım teklifleri bakımından ise bu bağlantı daha farklı bir 

gerekçe ile kurulmuştur. Hatırlanacağı üzere, burada pay alım teklifini cazip hâle getirme 

gerekçesinin ötesinde, şirkette yönetim kontrolünü ele geçirmiş olan pay sahibine, kanun 

gereği teklifte bulunma yükümlülüğü öngörülmüş olması sebebiyle bir çıkarma hakkı 

tanındığı kabul edilmekteydi. Diğer bir deyişle, teklif sahibine tanınan çıkarma hakkı, bu 

kişinin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü sebebiyle yapmış olduğu masraflar ve 

sarf ettiği çabanın bir karşılığı olarak tanınmaktadır. 

Esas olarak bu düşüncelerden hareketle, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. 

maddesinde1157 halka açık bir anonim şirkette pay alım teklifi sonucunda veya başka bir 

şekilde oy haklarının belirli bir çoğunluğuna ulaşan hâkim pay sahibine yahut hâkimiyeti 

sağlayan bir pay sahibi grubuna, azınlıkta kalan pay sahibini/sahiplerini şirketten çıkarma 

hakkı tanınmıştır. TTK 208’de düzenlenen squeeze-out türünden oldukça farklı bir 

şekilde düzenlenen söz konusu çıkarma hakkı, yukarıda ele almış olduğumuz 2004/25/EC 

                                                
1157  Hüküm şu şekildedir: 
 “Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı 
 MADDE 27 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka 

bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya 
daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay 
sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta 
kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine 
satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, 24 üncü madde çerçevesinde belirlenir. (2) 
Birinci fıkrada yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, 
azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre 
içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen 
orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket 
edenlerden talep edebilirler. (3) 6102 sayılı Kanunun 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara 
uygulanmaz. (4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” 
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sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nde düzenlenen squeeze-out türü göz önünde 

bulundurularak tasarlanmıştır. Her ne kadar SerPK 27’nin gerekçesinde anılan Direktif 

zikredilmemiş olsa da çıkarma ve satma haklarının Avrupa Birliği hukukuna uyum 

sağlamak ve pay sahiplerinin korunması amacıyla düzenlendiği gerekçede ifade 

edilmektedir. Bu kapsamda Kanun’un gerekçesinde işaret edilen Birlik hukuku mevzuatı 

ile kastedilen, pay alım tekliflerini düzenleyen ve yukarıda incelemiş olduğumuz 

2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’dir1158.   

Sermaye Piyasası Kurulu, SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkının şartlarını ve 

usulünü düzenlemek amacıyla, ilk olarak 2014 Ocak ayında yayımlanan II-27.1 sayılı 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ni çıkarmış1159, daha sonra 2014 Kasım 

ayında yayımlanan aynı isimdeki diğer bir Tebliğ1160 ile ilk Tebliği’ni yürürlükten 

kaldırmıştır. Nihayet bu ikinci tebliğin yerini de 2020 Aralık ayında yayımlanan aynı 

isimdeki üçüncü bir tebliğ almıştır.  Dolayısıyla şu an yürürlükte olan tebliğ, 2020 Aralık 

ayında yayımlanmış olan II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları 

Tebliği’dir1161.  

Aşağıda çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gereken şartları beş başlık altında 

inceleyeceğiz. İlk olarak, bu hakkın hangi şirketlerde ve kim tarafından kullanılabileceği 

konusuna değinilecektir. Daha sonra hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gerekli 

olan payların ne şekilde edinilebileceği meselesi incelenecektir. Bu çerçevede, paylara 

“pay alım teklifi sonucunda veya başka bir şekilde ulaşma” şartının ne anlama geldiği 

üzerinde durulacaktır. Son olarak, hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gereken 

hâkimiyet oranına ilişkin açıklamalarda bulunulacaktır.  

Aşağıda hakkın kullanım koşullarına ilişkin açıklamalara yer verirken, Türk 

hukukundaki düzenlemelerin Avrupa Birliği’nin 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi ile 

uyumlu olup olmadığına da yer verilecektir. Bu bağlamda Direktif’in Avrupa Birliği’ne 

üye olan ülkelerin hukuklarında ne şekilde uygulandığına yeri geldikçe değinilecektir. 

Birliğe üye olmamakla birlikte pay alım teklifleri ile bağlantılı bir çıkarma hakkına yer 

veren İsviçre hukukundaki görüş ve uygulamalara da yapacağımız incelemede gerekli 

oldukça başvuracağız. Nihayet tüm bu değerlendirmeleri yaparken, TTK 208’de 

düzenlenen çıkarma hakkıyla örtüşen konularda tekrara düşmemek adına, daha önce 

yapmış olduğumuz açıklamalara atıfta bulunmakla yetineceğiz. 

                                                
1158  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, C. 
1159  Bkz. 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete. 
1160  Bkz. 12.11.2014 tarih ve 29173 sayılı Resmî Gazete. 
1161  Bkz. 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete. 
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II. Hakkın Kullanılacağı Şirket ve Bununla Bağlantılı Olarak Hükmün 
Uygulama Alanına İlişkin Bazı Meseleler 

Tezimizin karşılaştırmalı hukuka ilişkin üçüncü bölümünde, İsviçre ve Alman 

hukukunda pay alım teklifleri ile bağlantılı olarak düzenlenen çıkarma hakkının payları 

borsaya kote edilmiş şirketlerde kullanılabildiğini ifade etmiştik. Türk hukukunda ise 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. maddesi gereğince çıkarma hakkı, halka açık bir 

şirkette kullanılabilmektedir. Hatırlanacağı üzere, Türk hukukunda halka açık şirket, 

payları borsada işlem gören şirket ve payları borsaya kote edilmiş şirket kavramları 

arasında bir ayrımın olduğunu; ancak kavramlar arasında var olan mesafenin kanun 

koyucu tarafından zaman içinde asgariye indirilmeye çalışıldığını daha önce ikinci 

bölümde açıklamıştık1162. Yaptığımız açıklamalar kapsamında, halka açık olan her 

şirketin borsada işlem görmeyebileceği; borsada işlem gören her şirketin de halka açık 

olmayabileceği sonucuna ulaşmıştık.  

SerPK’nın 3. maddesinde yapılan tanım gereğince halka açık şirket, “payları halka 

arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan”1163 anonim şirketlerdir. Payları halka arz 

edilmiş sayılma ise yine Kanun’un 16. maddesi gereğince iki şekilde olabilmektedir: 1) 

Şirket paylarının borsada işlem görmesi, ya da 2) şirketin pay sahibi sayısının beş yüzü 

aşması. Kanun’un 27. maddesine ve halka açık anonim şirket tanımını yapan 3/1/e 

maddesine uygun olarak, II-27.1 sayılı Tebliğ’de de çıkarma hakkının payları halka arz 

edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerde kullanılabileceği 

düzenlenmiştir (md. 3/g). Şu hâlde Türk hukukunda, hakkın kullanılacağı şirketin 

paylarının borsada işlem görmesi gerektiğine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.  

Türk hukukunda halka açık olma ile borsada işlem görmeye ilişkin olarak yapılan 

ayrımın pratik bazı sonuçları, çıkarma hakkı bakımından da ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıdaki ilk iki metin içi başlıkta [(a) ve (b)], borsada işlem gören şirketlere ilişkin iki 

istisnaî duruma yer verilecektir. Bunlardan ilki, borsada işlem görmekle birlikte halka 

açık olmayan bazı şirketlerde çıkarma hakkının kullanılamamasıyla ilgilidir. İkinci 

durum ise halka açık olan bir şirkette çıkarma hakkının geçici bir süre kullanılamamasına 

ilişkindir. Bu ikinci alt başlıkta, çıkarma hakkının, şirketin paylarının borsada işlem 

görmeye başladığı tarihten itibaren belirli bir süre kullanılamayacağını öngören II-27.1 

sayılı Tebliğ’in 9. maddesi ele alınacaktır. Borsada işlem görmeyle bağlantılı bu 

                                                
1162  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, V, 2. 
1163  Bu kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Manavgat, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, s. 48-

51. 
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hususlara değinildikten sonra, (c) başlığında, TTK 208’in halka açık şirketlere 

uygulanamayacağını öngören SerPK 27/3’deki emredici hüküm incelenecektir. Şimdi bu 

özel durumları ele alalım:  

a)  Çıkarma hakkının, payları borsada işlem gören ancak halka açık olmayan 

şirketlerde kullanılamaması: Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere1164, halka kapalı 

şirketlerin payları, kimi zaman halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılar 

arasında işlem görmek üzere bu yatırımcılara satılabilir. Bu şirketlerin payları, her ne 

kadar bu amaca hizmet etmek üzere oluşturulan Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda işlem 

görüyor olsa da söz konusu “borsada işlem görme”, yalnızca nitelikli yatırımcılar 

arasında söz konusu olmaktadır. Amaç, halka arz gerçekleştirilmeden payların nitelikli 

yatırımcıya arz edilmesidir. Böylece genellikle halka kapalı ve gelişime açık olan 

başlangıç (start-up) şirketleri desteklenmiş olmaktadır. Yukarıda, bu şekilde bir “borsada 

işlem görme” ile şirket paylarının varsayımsal olarak halka arz edilmiş olmayacağını 

ifade etmiştik. Dolayısıyla Borsa’nın NİYİP pazarında işlem görmekle birlikte, bu 

şirketler halka açık hâle gelmeyecek; halka kapalı şirket olarak kalmaya devam 

edeceklerdir. Bu yüzden sözü edilen şirketlerde SerPK’nın 27. maddesinde düzenlenen 

çıkarma hakkı da kullanılamayacaktır.    

b) Çıkarma hakkının, payları borsada işlem görmeye başlayan şirketlerde belirli 

bir süre kullanılamaması: Söz konusu kural, II-27.1 sayılı Tebliğ’in 9. maddesinde 

öngörülmüştür. Hüküm şu şekildedir:  
“Ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki yıl süreyle 

ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamaz.” 

Sözü edilen iki yıllık sürenin, borsada işlem görmeyi takip eden dönemde arz ve 

talebin istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla öngörüldüğü; bu çerçevede henüz arz ve 

talep istikrar kazanmamışken borsa fiyatının yüksek veya düşük olduğu bir dönemde 

çıkma (SerPK 27’deki ifadesiyle “satma”) ya da çıkarma hakkının kullanılmasının azınlık 

ya da hâkim pay sahiplerinin aleyhine sonuçlar doğurabileceği ifade edilmektedir1165. Bu 

                                                
1164  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, V, 2. 
1165  Bu yönde bkz. Manavgat, Çıkarma ve Satma Hakkı, s. 103. Yazar, halka açılmayı takip eden 

dönemde borsa fiyatının düşmesinin sebeplerinden birini “dışsal etkenlerin satış yönünde bir baskı 
yaratması” olarak belirtmektedir. Anılan sebep elbette borsa fiyatının düşmesine yol açabilir. Ancak 
bu sebebin söz konusu etkiyi yaratması, halka arzın ya da borsada işlem görmenin ilk zamanlarında 
(burada ilk iki yıl içinde) olabileceği gibi, sonraki zamanlarda da olabilir. Dolayısıyla biz buradaki 
fiyat istikrarsızlığını, Tebliğ’in 9. maddesinde öngörülen sürenin amacına uygun olarak, sadece 
halka arzı takiben ilk zamanlarda ortaya çıkabilecek sebeplere hasretmeyi uygun buluyoruz. Bu 
bağlamda “düşük fiyatlama”nın borsa fiyatına olan olumsuz etkisi ile şirketin yeni bir şirket olması 
sebebiyle paylarına yeterince talep olmaması, böylece arz fazlalığından fiyatın düşük seyretmesi 
örnekleri burada zikredilebilir.  
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olguyu biraz daha açalım: Payların borsa fiyatının oluşumuna etki eden pek çok mikro ve 

makro faktör olmakla birlikte, en temel olanı arz-talep ilişkisidir. Piyasada arz-talep 

dengesi bulunana kadar fiyat, denge fiyatından daha yüksek ya da düşük 

seyredebilmektedir. Arzın fazla olduğu zamanlarda fiyat düşmekte, talebin fazla olduğu 

zamanlarda ise fiyat artmaktadır. Sözü edilen denge piyasası koşullarına ulaşılması ise 

çok çeşitli değişkenlere bağlıdır. Bu değişkenlerden, herhangi bir zamanda payların 

fiyatına etki edebilecek olanları (ör. dünya piyasalarındaki dalgalanlamaların piyasalarda 

satış baskısı yaratması ve buna bağlı olarak borsa fiyatının düşmesi) burada zikretme 

gereği duymuyoruz. Çünkü Tebliğ’in 9. maddesinin, salt halka arz ve buna bağlı olarak 

payların borsada işlem görmeye başlamasını takip eden iki yıllık süre içinde fiyata etki 

eden faktörlere ilişkin olduğunu düşünmekteyiz. Diğer bir deyişle bu süre, piyasaya yeni 

girmiş bir şirkette fiyatın henüz dengeyi bulamamış olması ihtimali göz önünde 

bulundurularak getirilmiştir. Bunun dışında kalan tüm faktörler, herhangi bir zamanda da 

payın değerine etki edebilecek olmaları itibarıyla, sıradan bir varlık değerleme modelinin 

konusunu oluşturmaktadırlar. O hâlde burada, özellikle halka arz aşamasındaki bazı 

kararlar ve halka arz aşamasını takip eden belirli bir süre içerisinde gerçekleşen olayların 

arz ve talebi etkilemesi ve böylece payların değerine olumlu ya da olumsuz etki etmesi 

ihtimali göz önünde bulundurulmaktadır. Hüküm, borsada işlem görmeyi takip eden 

belirli bir süre içinde denge fiyatına henüz ulaşılamadığı varsayımından hareket 

etmektedir. 

Bu durumu birkaç örnekle somutlaştıralım:  

- Şirketin piyasada yeni olması, yatırımcılar nezdinde tereddüt uyandırabileceği 

gibi, kimi zaman da iyimser bir kısım yatırımcı nezdinde heyecan yaratabilir. Bu iki farklı 

yatıcımcı davranışı, talep miktarının duruma göre, beklentinin altında kalması ya da 

üstünde olması sonuçlarını doğurabilir. Zaman geçtikçe, halka arz aşamasındaki iyimser 

ve hevesli yatırımcı grubu, yerini daha bilinçli bir yatırımcı kitlesine bırakmaktadır. Bu 

şekilde payın borsa fiyatına ilişkin beklentiler ve görüşler farklılaşmakta, heterojen bir 

yatırımcı kitlesi oluşmaktadır. Yatırımcıların söz konusu paya ilişkin piyasa hakkındaki 

beklentilerinin bir araya gelmesiyle birlikte, zaman içinde ortalama bir değerin ve fiyatın 

dengeye gelmesi de muhtemeldir1166. 

- Yine bir üstteki örnekle bağlantılı olarak, halka arz aşamasında aracı kurumların 

yatırımcıların ilgisini çekmek üzere “düşük fiyatlama” (underpricing) yoluna gitmeleri, 

                                                
1166  Bu hususta bkz. Merton, s. 485; Türk literatüründe bkz. Fıratoğlu/İmişiker, s. 15. 
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borsa fiyatının oluşmasını etkileyen faktörlerden birini oluşturmaktadır1167. Bu ihtimalde 

yatırımcının ilgisini çekmek adına, paylar gerçek değerinin altında bir fiyatla satışa 

sunulmaktadır. Düşük fiyatlama sebebiyle, halka arzı takip eden ilk zamanlarda fiyatın 

istikrarlı olduğu söylenemeyecektir. Zira ilk birkaç haftada talep, düşük fiyat sebebiyle 

daha fazla olacak, bunun sonucunda fiyat kimi zaman sunî olarak yükselebilecektir. Orta 

ve uzun vadede ise payın gösterdiği performans, kısa vadede göstemiş olduğu 

performanstan daha az olacaktır. Dolayısıyla orta ve uzun vadede fiyat dengeyi 

bulacaktır1168. Bunun tam tersi bir durum da mümkündür. Halka arz fiyatının belirlenmesi 

aşamasında hukukî düzenlemelerin daha az müdahaleci olduğu bir sistemde, halka arz 

zamanlamasının ihraççı tarafından iyi ayarlanıp değerlemenin yüksek olduğu bir döneme 

denk getirilmesi; böylece “yüksek fiyatlama”nın (overvaluation) yapılması mümkündür. 

Yapılan yüksek fiyatlama sebebiyle, pay fiyatının zaman içerisinde halka arzda belirlenen 

fiyatın altına düşmesi söz konusu olabilecektir.  

İşte bu gibi durumlarda payın denge fiyatını bulabilmesi için ya birkaç haftalık bir 

zamanın geçmesi gerekecektir ya da fiyata etki edebilecek bazı mekanizmalar 

işletilebilecektir. Bu ikincisine bir örnek; fiyatın düşük kaldığı durumlarda aracı 

kurumlarca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılmasıdır1169. Fiyatın yüksek belirlendiği 

durumlarda ise piyasadaki fiyata etki etmeyecek olmakla birlikte, halka arz edenin hukukî 

sorumluluğu doğabilecektir1170.  

- Halka arz aşamasını takiben hâkim pay sahibinin yüksek miktarda pay satışı 

yapması durumunda da fiyat düşebilecektir. Bu sakıncayı önlemek için, halka arzda pay 

satışı yapan ortakların ya da hâkim ortakların, halka arzı takip eden belirli bir süre için 

pay satışı yapamayacaklarına ilişkin taahhütte bulunmaları mümkün olduğu gibi1171, halka 

arzda satışa aracılık eden kuruluşlara getirilmiş olan bazı kısıtlamalar da bulunmaktadır 

(bkz. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği md. 5/8).  

                                                
1167  Bu hususlarda yazılmış uluslararası finans literatüründeki bir kaynak için bkz. 

Loughran/Ritter/Rydqvist, s. 166 vd. Türk finans literatüründe bkz. Küçükkocaoğlu, s. 162 vd.; 
Fıratoğlu/İmişiker, s. 2 vd. Ayrıca bkz. Manavgat, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, s. 627 vd. 

1168  Fiyatın dengeyi bulmasında ise çok çeşitli etkenler vardır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz halka arzı 
takip eden süre zarfında heterojen bir yatırımcı kitlesinin oluşması sebebi dışında başka bir sebep, 
halka arz sonrasında risk paylaşımının değişmiş olmasıdır. Piyasadaki çok riskli paylar bakımından 
bu riskin zaman içinde azalması, payın fiyatında da bir düşüşe neden olacaktır. Bkz. Miller, s. 1155 
vd. 

1169  Fiyat istikrarını sağlamak adına sermaye piyasası mevzuatında çeşitli önlemlere yer verildiği 
görülmektedir. Örneğin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 11. maddesinde düzenlenen “ek pay 
satışı”, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir tedbirdir. 

1170  Bkz. Manavgat, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, s. 627 vd. 
1171  Bkz. Manavgat, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, s. 643 vd. 
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Yukarıdaki örnekler, özellikle ilk halka arzla birlikte payların borsada işlem 

görmesini takiben belirli bir süre içinde payın borsa fiyatını etkileyebilecek faktörler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu örneklerin tümünü, payların borsada işlem gördüğü 

bir ihtimali göz önünde bulundurarak verdik. Halka arzın gerçekleşmiş olduğu ancak 

borsada işlem görmenin söz konusu olmadığı bir ihtimalde1172 ise borsa fiyatından söz 

edilmeyeceği için, sözü edilen faktörlerin payın fiyatına bir etkisi olmayacaktır. Bu son 

ihtimalde payın değerinin hesaplanması, olağan bir şirket değerlemesinin konusunu 

oluşturmaktadır.  

Tebliğ’in 9. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin altında yatan ana fikri ortaya 

koyduktan sonra, öngörülmüş olan iki yıllık sürenin amaca yeterince hizmet edip 

etmeyeceği hususundaki tereddütlerimizi belirtmek istiyoruz. Öncelikle, “denge fiyatı” 

anlık bir olgudur. Belirli bir gün ya da saatte hatta dakikada dengede olan bir fiyat, bir 

başka gün-saat-dakikada başka bir dengeye gelmektedir. Dolayısıyla piyasada görmüş 

olduğumuz fiyat, her durumda arz ve talebin bir noktada buluşmasıyla oluşmaktadır. Bu 

dengeyi kısa vadede etkileyebilecek faktörlerden bir kısmını yukarıda belirttik. Ancak bu 

faktörlerden bir kısmı, örneğin halka arzdaki düşük fiyatlama olgusu, payın borsa fiyatına 

birkaç haftalık kısa bir sürede etki edebilmektedir. Bu etkinin uzun bir döneme 

yayılmadığı, -yukarıda bir kısmını zikretmiş olduğumuz- finans literatüründeki ampirik 

çalışmalarda ortaya konulmuştur. İkincisi, fiyata etki edebilecek diğer bir faktör olan 

halka arzı takiben hâkim pay sahibince yapılacak büyük ölçekli bir satış olgusunun da 

sadece halka arzı takip eden dönemde değil, her dönemde (borsada işlem görmeyi takip 

eden iki yıl geçtikten sonra da) fiyatı etkileyebilecek bir olgu olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla iki senelik bir süre öngörmenin, bu tür bir olgunun fiyat bakımından 

yaratacağı sakıncalı durumları ortadan kaldıracağı söylenemeyecektir. Üçüncü durum, 

yukarıda belirtmiş olduğumuz ilk faktöre ilişkindir. Burada talebi yaratan yatırımcının 

niteliği ve piyasalar hakkındaki bilgisi ön plâna çıkmaktadır. İyimser, temel ve/veya 

teknik analiz bilgisini haiz olmayan bir yatırımcı grubunun ilk halka arzda hızlı 

davranarak talebi artırması fiyatı ilk zamanlarda yükseltecek iken; yatırımlarını temel 

ve/veya teknik analize dayanarak yapan yatırımcı grubunun piyasaya daha sonra dâhil 

olmasıyla burada heterojen bir yatırımcı grubu meydana gelecek ve farklı beklentilerin 

                                                
1172  Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere halka açık olma ile borsada işlem görme durumları Türk 

hukukunda aynı anda mevcut olmayabilir. Hatırlanacağı üzere, SerPK 16 gereğince payları borsada 
işlem görmeyen anonim şirketler, halka açıklık statüsünü kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde 
paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Dolayısıyla, bir anonim şirketin, 
halka açıldıktan sonra iki yıl boyunca borsada işlem görmemek yönünde bir seçeneği 
bulunmaktadır. Bu hususta bkz. İkinci Bölüm, § 5, V, 2. 
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bir araya gelmesiyle zaman içinde ortalama bir değerde buluşulabilecektir. Burada elbette 

dengenin bulunabilmesi için birkaç haftalık periyodu aşan, göreceli olarak daha uzun bir 

zamana ihtiyaç duyulabilir. Ancak iki senelik sürenin bu ihtiyacı karşılayıp 

karşılamayacağı net değildir. Bu süre tüketilmeden çok daha önceki bir periyotta da 

yatırımcı kitlesinin beklentilerinin heterojen bir hâl almasıyla fiyat dengeye gelebilir. 

Üstelik borsada işlem görmeyi takip eden süreçte yapılması muhtemel olan ikincil halka 

arzlarda da yatırımcıların beklentileri arasındaki bu heterojen olma durumunun, halka 

arzı takip ilk zamanlarda eksik olacağı, dolayısıyla fiyatın bu ikincil arz sonrasında da 

tam anlamıyla ortalama bir değeri bulmayacağı söylenebilir. Buna rağmen, borsada işlem 

gören ve ikincil halka arzını yapan böyle bir şirkette çıkarma hakkının kullanılmasını 

engelleyen bir düzenleme yoktur. 

Burada son olarak, halka arzı takiben fiyatın borsada ne şekilde oluştuğunu 

göstermesi bakımından bazı şirketlerden örnekler vermek istiyoruz.    

 
Tablo 1 – Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin halka arzını takiben performansı ve BİST 100 ile karşılaştırma 

 

 
Tablo 2 – Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin halka arzını takiben performansı ve BİST 100 ile karşılaştırma 
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Tablo 3 – Çuhadaraoğlu Metal Sanayii ve Pazarlama A.Ş.’nin halka arzını takiben performansı ve BİST 100 ile karşılaştırma 

Her üç tabloda da halka arzı son birkaç sene içinde yapılmış olan anonim şirketler 

yer almaktadır. Dikkat edilecek olursa, halka arzı ve borsada işlem görmeyi takip eden 

iki senelik periyotta her üç şirketin de paylarının borsa fiyatları, genel olarak BİST 100 

endeksinin ortalamasına paralel bir seyir izlemektedir.  

Tablo 1’de şirketin halka açılmasından günümüze gelene kadarki süreçte pay 

fiyatının BİST 100 endeksi ortalamasını istikrarlı bir şekilde takip ettiği görülmektedir. 

Bu şirketin paylarının fiyatının, şirketin halka arz olduğu Mayıs ayından 2018 Temmuz-

Ağustos aylarına kadar sert bir düşüş yaşadığı; Eylül ayında ise fiyatın tekrar yükselişe 

geçtiği görülmektedir. Bu sert düşüşe rağmen borsa fiyatının yine de BİST 100 

endeksindeki yükseliş ve düşüş trendlerinden sapmadığı görülmektedir. Gerçekten de ilk 

aylar için tabloya koymuş olduğumuz ok işaretlerinin yönüne bakıldığında, pay 

fiyatındaki ve BİST 100 endeksindeki düşüş ve yükselişlerin paralel oldukları 

görülecektir (her ikisinde de &-(-&-(). Fiyat düşüşünün sert olduğu ve bu dönemde 

fiyatın istikrarsız olduğu kabul edilse bile, bu istikrarsızlığın ilk birkaç aylık süreçte 

ortaya çıktığı, geri kalan dönemde fiyatın istikrarlı bir şekilde BİST 100 endeksini takip 

ettiği görülmektedir.   

Tablo 2 ve Tablo 3’de yer alan şirketlerde ise halka arzın gerçekleştirildiği tarihi 

takip eden iki senelik sürenin bitiminden sonra, 2020 yılının ikinci yarısında pay 

fiyatındaki yükselişin BİST 100 endeksi ortalamasının çok üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bu durum, şirketin malî yapısı, yönetiminin kalitesi, sermaye artırımı 

yapmış olması, kâr dağıtım politikası, sektör içindeki konumu gibi işletme düzeyindeki 

faktörlerden kaynaklanmış olabileceği gibi, dışsal faktörlerden de kaynaklanmış olabilir. 

Burada önem arz eden husus, halka arzı takip eden iki senelik süreçte borsa fiyatında 

herhangi bir sapmanın olmadığı; fiyatın genel itibarıyla BİST 100 endeksindeki grafiği 

takip etmiş olmasıdır. Burada sadece Tablo 3 bakımından bir parantez açmak gerekir. Bu 

şirket, Şubat ayında halka açılmış; bu süreci takip eden iki aylık bir süreçte paylarının 

borsa fiyatı, -BİST 100 endeksindeki artış yönündeki trendin aksine- düşüş yaşamıştır. 
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Dolayısıyla şirketin payları, belki de yukarıda sözünü etmiş olduğumuz halka arzı takiben 

pay fiyatına etki eden faktörlerden (ör. yüksek fiyatlama) biri sebebiyle, borsa 

endeksindeki yükselişin aksine değer kaybetmiştir. Ancak bu iki aylık süreci takiben 

payın fiyatına ilişkin grafiğin endeks ile paralel bir şekilde seyrettiği söylenebilir. 

Son bir örnek ise yakın zamanda yaşanmış bir olaya ilişkindir. Aşağıdaki tabloda 

yer alan şirketin paylarının borsa fiyatı, şirketin halka arzını takip eden yaklaşık on üç 

senelik bir dönemde borsa endeksinin ortalamasıyla paralel bir seyir izlemiş; 2020 yılının 

ilk yarısında borsa fiyatının anormal bir şekilde yükselişe geçmiştir. Basılı yayın 

organlarında da çok sayıda tartışmaya konu olan bu olayda, halka açıklık oranı yalnızca 

%0,38 (bazı kaynaklarda %0,5) olan bir şirketin paylarının son dönemde %2500’in 

üzerindeki bir artışı söz konusudur1173. Borsa İstanbul’un da incelemesine ve tedbir 

kararına konu olan1174 bu olaydaki anormal fiyat artışıyla ilgili süreç devam etmekle 

birlikte, genel olarak denilebilir ki halka açıklık oranının çok düşük olduğu şirketlerde 

borsa fiyatının manipülasyonla sunî bir şekilde düşürülmesi ya da yükseltilmesi ihtimali 

söz konusu olabilir.  

 
Tablo 4 – Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzını takiben performansı ve BİST 100 ile karşılaştırma 

Tüm bu örnekler göstermektedir ki, halka arzı ve borsada işlem görmeyi takiben 

fiyatın oluşumuna etki eden “ilk halka arz”la bağlantılı faktörler sınırlı sayıdadır ve 

bunların fiyatın oluşumuna etkisi genellikle kısa vadeyle sınırlıdır. Borsa fiyatına etki 

eden çok sayıda faktör olmakla birlikte, bu faktörlerden herhangi bir zamanda borsa 

fiyatına etki edebilecek olanları, çıkarma hakkının kullanılabileceği iki senelik sürenin 

amacını incelerken kapsam dışı tutmayı uygun bulduk. Zira halka arzla bağlantılı 

olmayan faktörlerin, herhangi bir zaman diliminde payın borsa fiyatına etki etmesi 

mümkündür. Halka arzla bağlantılı faktörlerin etkisi ise yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 

                                                
1173  https://www.dunya.com/finans/haberler/hizli-ama-halka-aciklik-orani-dusuk-sirketler-riskte-

haberi-482280 (Erişim tarihi: 20.09.2020). 
1174  Bkz. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862811 (Borsa İstanbul’un 28.07.2020 tarihli duyurusu). 
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kısa vadeyle sınırlı kalmaktadır. Halbuki II-27.1 sayılı Tebliğ’in 9. maddesinde öngörülen 

iki yıllık süre, orta ve uzun vadeyi kapsayacak ölçüde uzun bir süredir. Bu bakımdan, 

öngörülen bu sürenin, borsada işlem görmeyi takip eden süreçte “arz-talep istikrarının 

sağlaması” amacına ne ölçüde hizmet ettiği meselesinin, bilhassa bu alanda çalışan finans 

uzmanları tarafından sorgulanması gerekmektedir. 

c) TTK 208’in halka açık şirketlerde uygulama alanı bulmaması: SerPK 27/3’de, 

TTK 208’in halka açık anonim şirketlere uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Öncelikle 

belirtelim ki halka açık şirketler için öngörülmüş olan bu sınırlandırmanın hangi amaçla 

öngörüldüğü hususunda SerPK’nın gerekçesinde bir açıklık yoktur. Hatırlanacağı üzere, 

konunun hem şirketler hukukunda (AktG §§ 327a-f) hem de sermaye piyasası hukukunda 

(WpÜG § 39a-b) düzenlendiği Alman hukukunda bu hükümler arasında özel hüküm-

genel hüküm ilişkisi bulunmamaktaydı1175. Bu hukuk sisteminde hâkim pay sahibi dilediği 

squeeze-out türünü seçmekte serbesttir. Alman hukukundaki tek sınırlama, WpÜG’deki 

çıkarma usulünün başlatılmasından sonra, bu süreç tamamlanana kadar AktG’deki 

çıkarma usulünün başlatılamamasına ilişkindir1176. Türk hukukundaki düzenleme ise bu 

şekilde değildir. SerPK 27’deki düzenleme sebebiyle halka açık bir anonim şirketteki 

hâkim pay sahibinin TTK 208’deki usulü işletmesinin önü kapalıdır. Esasında TTK 

208’de düzenlenen çıkarma hakkı, -karşılaştırmalı hukukta yer alan diğer düzenlemelerde 

olduğu gibi- sadece “hâkimiyet/kontrol” kavramı temeline oturtulmuş olsaydı, SerPK 

27/3’deki hükme kanaatimizce gerek olmayacaktı. Ancak TTK 208’in çıkarma hakkı için 

aradığı özel “haklı sebep” şartının söz konusu düzenlemeyi atipik bir karaktere 

büründürdüğü de ortadadır. SerPK 27’de ise hakkın kullanılması bakımından bu türden 

bir şart aranmamaktadır; hak, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin kullanılabilmektedir.  

Kanaatimizce, TTK 208’in halka açık şirketlerde de uygulanması mümkün 

kılınsaydı, hükmün bu atipik karakteri, çıkarma hakkının bazı işlevlerini yerine 

getirmesine engel olabilirdi. Gerçekten de daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere1177, 

halka açık şirketlerde çıkarma hakkının en önemli işlevlerinden birisi, halka kapanmayı 

sağlamaktır. Çıkarma hakkının hüküm ve sonuç doğurmasıyla kimi zaman tek, kimi 

zaman da az pay sahipli bir yapıya1178 kavuşan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

                                                
1175  Bu hususta bkz. Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz’in Gerekçesi, BT-Drucksache 16/1003, s. 

14. 
1176  Bu hususta bkz. yukarıda dn. 583. 
1177  Bu hususta bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI. 
1178  Hâkimiyetin birden fazla pay sahibince bölüşülmesi ve bu pay sahiplerinin birlikte hareket eden 

konumunda bulunması hâlinde, çıkarma hakkının kullanılması neticesinde şirkette birlikte hareket 
eden birden fazla pay sahibi kalabilecektir. Bu hususta bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI, 2. 
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re’sen SerPK kapsamından çıkarılmaktadır (bkz. II-27.1 sayılı Tebliğ md. 5/13). TTK 

208’in uygulandığı bir ihtimalde ise halka kapanma sonucuna ulaşılması mümkün 

görünmemektedir. Zira anılan hükümde öngörülen “haklı sebep” unsuru, sadece bu 

sebebi yaratan pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına imkân tanımaktadır. Dolayısıyla 

TTK 208’de yer alan “haklı sebep” unsurunun, tipik squeeze-out düzenlemelerinde 

olduğunun aksine, hâkim pay sahibini selektif (seçmeli) bir çıkarmaya mecbur bıraktığı 

söylenebilir. Hâlbuki, halka açık şirketlerde squeeze-out ile gerçekleştirilmek istenen 

kurumsal amaç (burada halka kapanma amacı), söz konusu çıkarma hakkının azınlıkta 

kalan tüm pay sahiplerine yöneltilmiş olması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir 

(Bkz. II-27.3 sayılı Tebliğ 5/6)1179. Belirli bir pay sahibinin çıkarılması sonucunu 

doğuracak şekilde selektif çıkarma, hem bu türden bir kurumsal amacın 

gerçekleştirilmesine hizmet etmeyebileceği hem de eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına 

aykırılık teşkil edeceği için mümkün olmamalıdır.  

Sonuç olarak, haklı sebep unsurunu yaratmamış olan bir pay sahibinin şirketten 

çıkarılması TTK 208 kapsamında mümkün görünmediğinden, hüküm, mevcut hâliyle 

selektif çıkarma sonucunu doğurabilecektir. Bu tür bir çıkarma hakkının ise halka açık 

şirketlerde squeeze-out’un işlevlerinden biri olan “halka kapanma” kurumsal amacını 

gerçekleştirmek için uygun olmadığı söylenebilir. Hatta bir adım daha ileri gidecek 

olursak, TTK 208’in mevcut hâlinde var olan “haklı sebep” şartının katı yorumlanması 

durumunda bu hükmün, squeeze-out’un halka kapanma işlevini yerine getirememesi bir 

yana, şirketler topluluğu hukuku alanı ile ilgili olan işlevlerini de tam olarak yerine 

getiremeyeceği söylenebilir. Bu düşünceleri temsil ettiği varsayımıyla, SerPK 27/3 

hükmünün yerinde olduğunu düşünmekteyiz. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer mesele ise SerPK 27’nin birleşme 

hükümlerinde düzenlenen çıkarma hakkı ile olan ilişkisidir. SerPK 27/3’de TTK 208’nin 

halka açık anonim şirketlerde uygulanmayacağı belirtilmiş ise de hükümde TTK 141/2’ye 

ilişkin bir istisnaya yer verilmemiştir. Bu durumda ilk akla gelen yorum, SerPK 27 ve 

TTK 141/2’de öngörülen çıkarma haklarının seçimi konusunda kanun koyucunun bir 

sınırlandırmaya gitmediği; koşulları oluştuğu sürece hâkim pay sahibinin bu iki çıkarma 

hakkınından birini seçebileceği şeklindedir. Bu yorum karşısında, çıkarmayı 

gerçekleştirmek için aranan oranın çok yüksek tutulduğu SerPK 27’deki eşiğe (şirketteki 

oy haklarının %98’i) pay alım teklifi neticesinde ulaşamayan bir hâkim pay sahibinin, 

                                                
1179  (mülga) II-27.2 sayılı Tebliğ döneminde mevcut olmayan bu hükme rağmen öğretide, çıkarma 

hakkının azınlıkta kalan tüm pay sahiplerine yöneltilmesi gerektiği hususunda görüşler 
bulunmaktaydı. Bkz. Karacan, 187-188; Manavgat, Çıkarma ve Satma Hakkı, s. 97. 
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TTK 141/2’deki çıkarma hakkını (bu kez %90 oran ile, bkz. TTK 151/5) kullanabilmesi 

mümkün görünmektedir. İsviçre hukukunda azınlıkta kalan bir görüş, sermaye piyasası 

hukuku alanında düzenlenen çıkarma hakkı düzenlemesinin özel hüküm niteliğine vurgu 

yaparak, sermaye piyasası hukuku alanında FinfraG’da düzenlenen çıkarma hakkının 

koşullarının oluşmadığı bir durumda birleşme hukukunda düzenlenen çıkarma hakkının 

kullanılmasının hakkın kötüye kullanımı teşkil edeceğini ifade etmektedir1180. Bu görüş 

gereğince, hâkim pay sahibi yapmış olduğu pay alım teklifi neticesinde FinfraG’da 

aranan %98’lik orana ulaşamaz ise, şartlarını taşıyor olsa bile FusG’de birleşme 

hükümleri içinde düzenlenen çıkarma hakkını kullanamayacaktır. Çünkü söz konusu 

durumda birleşme işleminin, salt azınlık pay sahiplerinin çıkarılması amacı ile 

gerçekleştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Ancak kanaatimizce bu görüş isabetli değildir. 

Nitekim yukarıda da belirttiğimiz üzere, devrolunan şirketin kontrolünü ele geçirmek 

isteyen pay sahibi, kimi zaman iki aşamalı bir teklif yöntemine (two-tiered tender-offer) 

başvurarak, ilk aşamada ele geçirmek istediği şirketteki sermayenin çoğunluğunu bir pay 

alım teklifi ya da blok alım ile elde edebilmekte, daha sonra ikinci aşamada birleşme 

işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bir pay sahibinin henüz %90 seviyesine ulaşmadan 

önce yapmış olduğu bir pay alım teklini, TTK’da kendisine tanınmış olan 

“kolaylaştırılmış birleşme” usulünden yararlanmak amacıyla yapıp yapmadığını bilmek, 

diğer bir ifadeyle işlemi yaptığı andaki saikini öngörmek mümkün olmadığı gibi gerekli 

de değildir. Burada daha önce çok kez ifade ettiğimiz üzere, birleşme işlemi ile birlikte 

yapılan çıkarmanın kendi içerisinde taşıdığı bir kurumsal amaç bulunmaktadır. Kanun 

koyucunun söz konusu kurumsal amaçları düşünerek, “sebepsiz” bir şekilde 

kullanılmasına imkân tanıdığı bu tür çıkarma haklarında, hakkın sahibinin özel bir sebep 

göstermesine gerek olmadığı gibi bu sebebin araştırılmasına da lüzum yoktur.  

Birleşme hükümlerindeki çıkarma imkânına başvurulurken, yukarıda SerPK 27 

düzenlemesi için belirtmiş olduğumuz “halka kapanma” amacının da her zaman 

gerçekleşmiş olmasına gerek yoktur. Zira birleşme hükümlerindeki çıkarma hakkının 

kurumsal amacı, grup içi birleşmeleri kolaylaştırmak, birleşmenin sinerji etkisinden 

hâkim pay sahibinin tek başına yararlanmasını sağlamaktır1181. İki halka açık şirketin 

birleşme hükümlerindeki çıkarma hakkını bu amaç doğrultusunda kullanmaları olağandır. 

Kaldı ki, halka kapalı bir şirketin halka açık bir şirketi devralması (going private merger) 

                                                
1180  Seiler/Straub s. 52’den naklen Mauerhofer, s. 120. 
1181  Bu hususlarda bkz. İkinci Bölüm, § 5, VIII. 
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durumunda da SerPK 27 için özel olarak zikrettiğimiz “halka kapanma” amacının 

gerçekleştirilmesi mümkün görünmektedir.  

Son olarak, teknik bir yaklaşım ile meseleye bakıldığında da aynı sonuca ulaşmak 

mümkündür. Şöyle ki, SerPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde de 

taraflarından en az birinin halka açık bir anonim şirket olduğu birleşme işlemlerinde bu 

Tebliğ hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmektedir. Tebliğin 12. maddesinin üçüncü 

fıkrasının TTK 141’ye göndermede bulunması, bu maddenin halka açık anonim 

şirketlerde de uygulama alanı bulabileceğine işaret etmektedir. 

III. Çıkarma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Gönüllü ya da Zorunlu Bir Pay 
Alım Teklifinde Bulunmanın Gerekli Olup Olmadığı 

1 .  Avrupa Birl iğ i  Hukukunda Benimsenmiş  Olan Sistem  

Tezimizin ikinci bölümünde squeeze-out’un pay alım teklifleri ile olan bağlantısı 

üzerinde durulmuş ve alenî pay alım tekliflerine ilişkin 2004/25/EC sayılı Avrupa Birliği 

Direktifi’nde düzenlenen çıkarma hakkına değinilmişti. Hatırlanacağı üzere, Direktif’in 

15. maddesi, pay alım teklifinden bağımsız bir squeeze-out türüne yer vermeyip, çıkarma 

hakkını gönüllü ve zorunlu pay alım teklifleri ile bağlantılı olarak düzenlemekteydi1182. 

Çıkarma hakkının bu şekilde yalnızca gönüllü ve zorunlu pay alım teklifleri ile bağlantılı 

olarak düzenlenmiş olmasının Direktif’in kapsamı ile uyum içinde olduğu söylenebilir. 

Zira Direktif, başlığından da anlaşılacağı üzere yalnızca şirket ele geçirmelerini ve bu 

amaca yönelmiş pay alım tekliflerini düzenlemektedir.   

Direktif ile öngörülen düzenleme kapsamda üye devletler, pay alım teklifleriyle 

bağlantılı bir çıkarma hakkını iç hukuklarında düzenlemek zorundadırlar. Esasında 

Direktif henüz yürürlüğe girmeden önce Winter Grubu tarafından hazırlanan ikinci 

raporda, halka açık şirketlerde çıkarma hakkının, hâkimiyetin hangi sebepten doğmuş 

olduğuna bakılmaksızın tanınması gerektiği fikrinin ağırlık kazandığı ifade edilmişti1183. 

Dolayısıyla o dönemde ortaya çıkan baskın görüş, çıkarma hakkının yalnızca pay alım 

teklifleriyle sınırlı olarak düzenlenmemesi gerektiği yönündeydi. Ancak Winter 

raporunda değinilen bu görüşe rağmen Direktif, çıkarma hakkını yalnızca pay alım 

teklifleriyle bağlantılı olarak düzenlemiştir.  

Hâl böyle olmakla birlikte Direktif’in squeeze-out’a ilişkin 15. maddesi hakkında 

iki önemli hususu da hatırlatmakta fayda vardır.  

                                                
1182  Bkz. İkinci Bölüm, § 4, II, 2, C. 
1183  Bkz. Report on Modern Regulatory Framework for Company Law, s. 109-110. 
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- Bunlardan ilki, 15. maddede, çıkarma hakkı için gerekli olan hâkimiyet eşiğinin 

mutlaka pay alım teklifi neticesinde, diğer bir deyişle pay alım teklifi aracılığıyla elde 

edilmiş olmasının aranmıyor oluşudur. Gerçekten de aşağıda açıklanacağı üzere1184 

Direktif, hâkimiyetin elde edilmesine yönelik olarak üye devletlere iki seçenek arasında 

tercih yapma yetkisi tanımaktadır. Bu seçeneklerin ilkinde, çıkarma hakkını 

kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet oranına pay alım teklifi aracılığıyla 

ulaşılmasına lüzum bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan pay alım teklifi neticesinde 

elde edilen sermaye ve oy oranı, çıkarma hakkını kullanmak için yeterli olmasa bile söz 

konusu hâkimiyet oranına başka yollarla ulaşılması mümkün olmaktadır. Sözü edilen ilk 

seçenek, hâkimiyet oranının “pay alım teklifinden bağımsız hesaplanması” 

(übernahmeneutrale Kalkulation) esasına dayanmaktadır1185. Bu seçenek de 

göstermektedir ki Direktif, çıkarma hakkını pay alım teklifleriyle bağlantılı olarak 

düzenlemiş olsa da teklif ile çıkarma hakkının kullanılabilmesi için elde edilmesi gerekli 

olan hâkimiyet oranı arasında mutlak bir bağlantıyı zorunlu tutmamaktadır. Bir örnekle 

açıklayalım: Hedef şirketin oy haklarının %20’sini temsil eden paylara sahip olan bir pay 

sahibi, geri kalan payların tümü için gönüllü pay alım teklifinde bulunmuştur. Teklif 

neticesinde oy oranını yalnızca %5 oranında artırarak %25’e ulaşan bu pay sahibi, 

çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan orana (ör. üye devlette %90 olarak 

belirlenmişse bu orana) borsada alım ya da tahsisli satış gibi araçları kullanarak ulaşabilir. 

Dolayısıyla böyle bir örnekte teklif sahibi, geriye kalan %65 oranındaki oy hakkını temsil 

eden paylara alenî pay alım teklifi dışındaki araçlarla ulaşabilmektedir1186. Hatta tartışmalı 

olmakla birlikte yukarıda, teklifin tamamen başarısız olması durumunda bile -şayet 

gerekli orana başka araçlarla ulaşılmışsa- çıkarma hakkının kullanılabileceğine 

değinmiştik1187. Şu hâlde, Direktif sisteminde çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

gerekli olan hâkimiyet oranına ulaşmak yolunda, her hâlükârda kontrolün elde edilmesine 

yönelmiş olan bir alenî pay alım teklifinde bulunulması gerekmektedir. Ancak bu 

gerekliliğe rağmen teklif ile gerekli hâkimiyet oranına ulaşılması arasında mutlak bir bağ 

yoktur. Teklifin başarı oranı, hakkın kullanılabilmesi için önem arz etmemektedir.  

                                                
1184  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 8, IV, 3, A. 
1185  Bkz. Lutter/Bayer/J. Schmidt, § 30 Rn. 126. 
1186  Pek tabii çıkarma hakkı, pay alım teklifinin kabulünü takiben belirli bir süre içinde 

kullanılabilmektedir. Bkz. 2004/25/EC sayılı Direktif md. 15/4. Yapmış olduğu teklif büyük ölçüde 
başarısızlığa uğramış bir kişinin, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan orana kısa bir süre 
içerisinde diğer yollarla ulaşması pratik olarak oldukça güçtür. 

1187  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3. 
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Burada pek çok çalışmada üzerinde durulmayan ancak hakkın kullanılabilmesi 

için çok önemli olan bir ayrıntıya da yeri gelmişken değinmek istiyoruz. Direktif 

kapsamında çıkarma hakkı, yalnızca hedef şirketteki kontrolün ele geçirilmesine 

yönelmiş olan gönüllü pay alım teklifinin ya da kontrolün ele geçirilmesinin hemen 

akabinde yapılması zorunlu olan zorunlu pay alım teklifinin yapılmasını takiben 

kullanılabilmektedir. Direktif’in 2/1/a maddesinde yer verilen tanım gereğince “pay alım 

teklifi” (takeover bid), hedef şirketin pay sahiplerinin paylarının tamamının ya da bir 

kısmının iktisap edilmesi için, gönüllü ya da zorunlu şekilde olabilen, hedef şirketin 

kontrolünün ele geçirilmesini takiben veya bu amaçla yapılan alenî teklif olarak 

tanımlanmaktadır1188. Hükmün italik olarak vurguladığımız kısmında iki durumdan söz 

edilmektedir. Bunlardan ilki, hedef şirketin kontrolünün ele geçirilmesini takiben yapılan 

tekliflerdir. Burada kastedilen, zorunlu pay alım teklifleridir1189. Bu teklifler, kontrol 

seviyesi belirli bir oranın üstüne çıktıktan hemen sonra yapılması zorunlu olan 

tekliflerdir. Önemle belirtmek gerekir ki mevcut kontrol sahibinin herhangi bir zaman 

diliminde, yalnızca sahip olduğu kontrol oranını artırmak için yapmış olduğu alım 

teklifleri, bu ilk kısımda vurgulanan hedef şirketin kontrolünün ele geçirilmesini takiben 

yapılan teklif kapsamına girmemektedir. Diğer bir deyişle, mevcut kontrol sahiplerinin 

sahip oldukları kontrol oranını artırmak için yapmış oldukları teklifler, teknik anlamda 

“pay alım teklifi” değildir. Direktif hükmünün lafzına bakıldığında, bir an için, mevcut 

kontrol sahibinin herhangi bir zaman diliminde kontrol oranını artırmak amacıyla yapmış 

olduğu tekliflerin de bu kapsamda ele alınacağı düşünülebilirdi. Zira bu tür teklifler de 

zaman itibarıyla hedef şirketin kontrolünün ele geçirilmesini takiben yapılmış 

olmaktadır. Bu şekilde anlaşıldığında, hâlihazırda %60 oy oranını temsil eden paylara 

sahip olan bir pay sahibinin, %5’lik bir oranı daha kendi bünyesine katmasına ilişkin 

olarak yapacağı kısmî bir teklif de Direktif kapsamında değerlendirilebilecektir. Hâlbuki 

Direktif kapsamında düzenlenen hususlar, kontrolün el değiştirmesi sonucunu doğuran 

işlemler ya da bu amacı gerçekleştirmeye yönelmiş olan tekliflerdir. Zorunlu pay alım 

teklifinin öngörülmesinin nedeni, herhangi bir şekildeki gerçekleşen pay iktisabı 

neticesinde hedef şirkette meydana gelen kontrol değişikliğidir. Şu hâlde, hedef şirketin 

kontrolünün ele geçirilmesini takiben yapılan teklif ile kastedilen, yalnızca kontrol 

                                                
1188  Bkz. 2004/25/EC sayılı Direktif md. 2/1/a: “‘takeover bid’ or ‘bid’ shall mean a public offer (other 

than by the offeree company itself) made to the holders of the securities of a company to acquire all 
or some of those securities, whether mandatory or voluntary, which follows or has as its objective 
the acquisition of control of the offeree company in accordance with national law”. Hükmün 
yararlandığımız Türkçe çevirisi için bkz. Paslı, s. 221, dn. 317. 

1189  Bu yönde bkz. Davies, The Transactional Scope of Takeover Law, s. 71, dn. 3. 
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değişikliğinin hemen akabinde yapılması zorunlu olan teklifler (zorunlu pay alım 

teklifleri) olup, mevcut kontrol sahibinin herhangi bir zaman diliminde kontrol oranını 

artırmak amacıyla yapacağı teklifler bu kapsamda değerlendirilemeyecektir. Hükmün 

italik olarak vurgulanan ikinci kısmında geçen “hedef şirketin kontrolünün ele geçirilmesi 

amacıyla yapılan teklifler” ile kastedilen ise hiç şüphe yok ki gönüllü pay alım 

teklifleridir. Burada, kontrolü henüz elinde bulundurmayan bir kişinin yapmış olduğu 

teklif söz konusu olmaktadır. Teklifin başarıya ulaşmaması ve kontrolün el 

değiştirmemesi ihtimali olmakla birlikte, hedeflenen şey kontrolün ele geçirilmesidir.     

Bu konuyla ilgili son olarak üye devletlerin, iç hukuklarında kontrolün ele 

geçirilmesine yönelik olmayan diğer teklif türlerine yer vermelerine engel bulunmadığını 

da ifade edelim. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere Almanya ve Avusturya gibi 

bazı ülkelerin hukuklarında “kontrolün ele geçirilmesine yönelik olmayan” alenî teklifler 

de pay alım tekliflerini düzenleyen kanunlarda (WpÜG, ÜbG) düzenlenmektedir1190. 

İngiliz hukukunda ise pay alım tekliflerini düzenleyen City Code, mevcut kontrol 

sahiplerinin kontrol oranlarını kuvvetlendirmeye yönelik olarak yapmış oldukları 

teklifleri de düzenlemektedir1191.  

- Direktif’in 15. maddesiyle ilgili ikinci husus ise bu hükmün, üye devletlerin iç 

hukuklarında aynı zamanda pay alım teklifinden bağımsız işleyen bir çıkarma hakkına 

yer vermelerine engel teşkil etmediğidir. Üye devletler, pay alım teklifini takiben 

kullanılabilen squeeze-out türünü düzenlemek koşuluyla, diğer squeeze-out türlerinden 

herhangi birine iç hukuklarında yer verebilirler1192. Bu ihtimalde üye devletler, pay alım 

teklifi süreciyle birlikte işleyen bir squeeze-out türüne ek olarak, birleşme ya da şirketler 

topluluğu hukuku içerisinde başka bir squeeze-out türüne yer vermektedirler. Hatta 

Avusturya hukukunda1193 olduğu gibi, bunlardan tamamen bağımsız, genel nitelikli bir 

squeeze-out türünün düzenlenmesi de mümkündür. Böylece farklı hukuk alanlarında 

düzenlenmiş olan ve kullanılabilmesi için öncesinde pay alım teklifinde bulunulmasına 

gerek olmayan çıkarma türlerine yer verilmiş olmaktadır. Yukarıda, Alman hukukunda 

                                                
1190  Bkz. yukarıda Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, b ve § 6, II, 2 altında yapılan açıklamalar. 
1191  Bkz. City Code on Takeovers and Mergers, Introduction, Section A, 3/b Başlığı: “…offers to 

minority shareholders) which have as their objective or potential effect (directly or indirectly) 
obtaining or consolidating control of the relevant companies…”. Hükümde geçen “consolidate” 
kelimesi, “sağlamlaştırmak, pekiştirmek” anlamlarına gelmektedir. Mevcut kontrol sahiplerinin 
konumlarını sağlamlaştırmaya yönelik olarak yapmış oldukları teklifler, öğretide “consolidating 
offer” olarak anılmaktadır. Bkz. Davies, The Transactional Scope of Takeover Law, s. 71 vd. 
“Takeover bid” kavramının tanımı hakkında ayrıca bkz. ve karş. Companies Act 2006, Section 943/2 
ve 7. 

1192  Bkz. 2004/25/EC sayılı Direktif’in dîbâcesinin 24. paragrafı. 
1193  Bkz. yukarıda Üçüncü Bölüm, § 6, II, 2. 
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tarihsel olarak ortaya çıkan ilk squeeze-out türünün AktG §§ 327 a – e hükümleri arasında 

düzenlendiğini, Direktif’in kabulünden sonra ise WpÜG §§ 39a – b hükümleri ile sadece 

pay alım tekliflerini takiben kullanılabilen yeni bir squeeze-out türünün düzenlendiğini 

ifade etmiştik. Dolayısıyla Direktif, farklı hukuk alanlarında düzenlenmiş olan squeeze-

out türlerine müdahale etmemekte, bunların öngörülmelerine engel olmamaktadır.  

Öte yandan üye devletler, pay alım teklifini takiben kullanılan çıkarma hakkı 

bakımından “pay alım teklifi” kavramını, Direktif’in düzenlediği şekilde yalnızca 

“kontrolün ele geçirilmesine yönelik” tekliflerle de sınırlı tutmayabilirler. Yukarıda da 

belirtmiş olduğumuz üzere Direktif, kendi kapsamı içinde kalan squeeze-out türünün 

düzenlenmesi koşuluyla, çıkarma hakkının başka bir şekilde düzenlenmesine engel teşkil 

etmemektedir. Böylece, üye devletlerin “alenî pay alım teklifi” kavramına geniş anlamda 

yer vermeleri ve kontrolün ele geçirilmesi amacını taşımayan teklifleri de bu kapsamda 

ele almaları kanaatimizce Direktif’e aykırılık oluşturmayacaktır. 

Avrupa Birliği’ne üye olan Almanya ve Avusturya’da çıkarma hakkı bakımından 

pay alım teklifi kavramına nasıl bir anlam verildiğine kısaca bakalım:    

Almanya, Direktif’in benimsemiş olduğu sistemi takip ederek çıkarma hakkını 

yalnızca gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifleri ile bağlantılı olarak düzenlemiştir. 

Çıkarma hakkının düzenlendiği WpÜG § 39a’da hakkın yalnızca gönüllü pay alım teklifi 

(Übernahmeangebot) ve zorunlu pay alım teklifini (Pflichtangebot) takiben 

kullanılabileceği düzenlenmiş olup, kontrolün elde edilmesi amacına yönelmemiş olan 

alenî teklifler (bkz. WpÜG §§ 10-28) bu madde kapsamında zikredilmemiştir. Çıkarma 

hakkına ilişkin WpÜG 39’un anılan bu son teklif türünü kapsamıyor olması öğretide 

eleştirilmekle birlikte1194, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere hükmün gerekçesi, 

mevcut kontrol sahibinin kontrolünü güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu gönüllü alım 

tekliflerini (Aufstockungsangebote) çıkarma hakkının kullanılması için gereken ön şart 

kapsamında yeterli görmemektedir1195. Alman öğretisindeki hâkim görüş de bu yöndedir. 

Şu hâlde, kontrol değişikliği sonucunu doğurmayacak olan alım teklifinde bulunulması 

hâlinde çıkarma hakkı kullanılamayacaktır. Bu tür durumlarda, mevcut kontrolün kaybına 

neden olacak şekilde payların elden çıkarılması ve yeniden kontrolün elde edilmesine 

yönelik bir pay alım teklifinin yapılması yoluyla çıkarma hakkının kullanılabilmesinin 

mümkün olduğu ifade edilmektedir1196. Yine benzer şekilde, payların hedef şirkette 

                                                
1194  Eleştiriler için bkz. Seibt/Heiser, s. 318; Ott, s. 388. 
1195  Bu hususta bkz. yukarıda dn. 587 ve bağlı olduğu metin. 
1196  Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, § 39a Rn. 33. 
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kontrolü haiz olmayan bir yavru şirkete devredilmesi ve böylece yavru şirketin zorunlu 

pay alım teklifinde bulunması sağlanarak hakkın kullanılması mümkün hâle 

getirilebilir1197.  

Bir diğer üye devlet olan Avusturya’nın ise bu türde bir sınırlandırma yoluna 

gitmediğini daha önce ifade etmiştik1198. Avusturya hukukunda, kontrolün elde edilmesi 

amacına yönelmemiş olan tekliflerin de çıkarma hakkının kullanılması için gereken ön 

şartı karşılayacağı kabul edilmektedir1199. Ancak belirtmek gerekir ki kontrolün elde 

edilmesine yönelik olmasa da her hâlükârda çıkarma hakkının kullanılabilmesi için ÜbG 

kapsamında bir alenî teklifin yapılması gereklidir. 

Brexit öncesinde Birliğe üye olan İngiltere’de ise Companies Act 2006’nın 

squeeze-out’a ilişkin 974. maddesinde, pay alım teklifi kavramının geniş anlamda 

kullanıldığı görülmektedir. Çıkarma hakkı bağlamında alenî pay alım teklifi, hedef 

şirketteki bütün payların alınmasına yönelmiş olan bir tekliften ibaret olup, teklifin, 

kontrolün ele geçirilmesi amacını taşıyıp taşımadığı önem arz etmemektedir1200.   

2.  Türk Hukukunda Pay Alım Tekl i f inde Bulunmanın Bir Ön 

Koşul  Olarak Zorunlu Tutulmamış  Olması  

SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için bir ön şart olarak 

mutlaka bir pay alım teklifinde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Anılan hükmün 

ilk fıkrasında hâkim pay sahibinin, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan eşiğe, 

“pay alım teklifi sonucunda” veya “birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir 

şekilde” ulaşabileceği belirtilmektedir. Esasında çıkarma hakkı için gerekli olan eşiğe 

“başka bir şekilde” ulaşılabileceğinin düzenlenmiş olması karşısında, artık hükümde 

eşiğe “pay alım teklifi sonucunda” ulaşmanın mümkün olduğunun ayrıca zikredilmesine 

gerek bulunmamaktaydı. Bunun yerine, gerekli olan eşiğe “herhangi bir şekilde” 

ulaşmanın mümkün olduğu şeklinde bir düzenlemeye yer verilebilirdi. Ancak Avrupa 

Birliği düzenlemelerine uyum kapsamında değişiklikler içeren 6362 sayılı SerPK’nın, 

2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’nin benimsemiş olduğu sistem ile de uyum içinde 

olduğunu gösterir şekilde, SerPK 27’de özel olarak pay alım tekliflerine vurguda 

                                                
1197  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 39a Rn. 18; Merkner/Sustmann, 

Baums/Thoma WpÜG, § 39a Rn. 13. 
1198  Bkz. yukarıda dn. 629. 
1199  İsviçre hukukunda da bu sonuca ulaşıldığını yukarıda açıklamıştık. Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3 

ve özellikle dn. 644. 
1200  Bu hususta bkz. Davies, The Transactional Scope of Takeover Law, s. 71, dn. 3. 
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bulunmuş olması muhtemeldir. Böylece pek çok ülkenin sermaye piyasası mevzuatı 

kapsamında pay alım tekliflerine ilişkin hukukî düzenlemeler içerisinde yer verilen bu tür 

squeeze-out, hukukumuzda da müessesenin pay alım teklifleri ile olan özel bağlantısına 

vurgu yapılarak düzenlenmiş olmaktadır1201. Ancak hemen belirtelim ki SerPK 27’de 

yapılan bu vurgunun, hakkın kuramsal olarak pay alım teklifleriyle bağlantılı olduğunu 

göstermenin ötesinde pratik bir anlamı bulunmamaktadır. Gerçekten de Takeover 

Direktifi’nde hakkın pay alım teklifleriyle bağlantılı olarak düzenlenmiş olmasının bazı 

önemli pratik sonuçları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, çıkarılan pay sahibine 

ödenecek olan çıkarma akçesinin âdil olup olmadığı hususunda kendisine başvurulan 

“âdil bedel karinesi”dir. Bu karine, pay alım teklifinde paylar için teklif edilen fiyatın 

bazı koşullar altında çıkarma akçesi için de âdil bedel oluşturduğunu gösteren bir 

karinedir. Hâlbuki SerPK 27 ve II-27.3 sayılı Tebliğ’de âdil bedelin belirlenmesinde bu 

türden bir karineye yer verilmemiştir. II-27.3 sayılı Tebliğ’in 6. maddesinde âdil bedelin 

tespitine ilişkin özel bir usul belirlenmiştir. Ancak bu usulün pay alım teklifi süreciyle bir 

ilgisi bulunmamaktadır. Şu hâlde, SerPK 27’deki hakkın pay alım teklifini takiben 

kullanılabileceği vurgusunun âdil bedel konusu bağlamında pratik bir önemi haiz 

olmadığı söylenebilir. Bu vurgu yalnızca hakkın, şirket ele geçirmeleri ve pay alım 

teklifleriyle bir bağlantısı olduğunu göstermektedir. Squeeze-out düzenlemelerinin 

altında yatan nedenleri incelerken hakkın pay alım teklifleriyle olan ilgisine de 

değindiğimiz için burada daha önceki açıklamalarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz1202.  

Türk hukukunda çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet 

oranına ulaşmakta kullanılan araçların kapsamının pay alım teklifleri ile sınırlı 

tutulmamış olması, bir üst başlıkta değindiğimiz Alman hukukunda gündeme gelen 

tartışmaların bir kısmını, hukukumuz için dolaylı olarak bertaraf etmektedir. Şöyle ki, 

eğer Türk hukukunda çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet oranına 

yalnızca “pay alım teklifleri” ile ulaşılabileceği düzenlenmiş olsaydı, teknik anlamda 

“pay alım teklifi” kapsamında değerlendirilmeyecek olan “mevcut kontrolün oranının 

artırılması amacıyla yapılan alım teklifleri” ya da “kontrolün ele geçirilmesine yönelik 

                                                
1201  Esasında SerPK 27’nin gerekçesinde geçen şu ifadeler, çıkarma hakkının yalnızca pay alım teklifleri 

ile olan bağlantısına işaret etmektedir: “Pek çok ülkede pay alım teklifinin uzantısı şeklinde 
düzenlenen ‘ortaklıktan çıkarma hakkı’ ile pay alım teklifi sonrası belirli bir pay oranına ulaşan 
kişi ya da grubun, şirketin yapısını değiştirme, halka açıklık statüsünden çıkma gibi niyetlerini 
küçük yatırımcının haklarını da koruyacak şekilde hayata geçirmesi amaçlanırken; devamında 
düzenlenen ‘satma hakkı’ ile teklif sonrasında azınlık haline gelen pay sahiplerine, ortaklıkta kalma 
tercihlerini bir kez daha gözden geçirme imkânı verilerek azınlık pay sahiplerinin korunması 
amaçlanmıştır”. Hükmün kapsamı ise pay alım teklifleriyle sınırlı tutulmamıştır. Bu yönüyle, 
hükmün gerekçesi ile metni arasında bir uyumsuzluk olduğu söylenebilir. 

1202  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI. 
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olmayan alım teklifleri” ile çıkarma hakkının kullanılması mümkün olmayacaktı. Zira 

Türk hukukunda gönüllü ya da zorunlu “pay alım teklifi” denildiğinde anlaşılan yalnızca 

“kontrolün ele geçirilmesine yönelik teklifler”dir1203. Kontrolün ele geçirilmesini 

amaçlamayan diğer teklifler, Türk sermaye piyasası hukukunda herhangi bir 

düzenlemeye konu olmamıştır.   

Yukarıdaki başlıkta, kontrolün ele geçirilmesine yönelik olmayan bu tür 

tekliflerin, Alman hukukunda WpÜG § 39a’da düzenlenen çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gerekli olan “pay alım teklifi” ön şartını karşılamayacağını ifade 

etmiştik. SerPK 27’de hakkın kullanılması için gerekli olan hâkimiyet oranına “başka bir 

şekilde” ulaşılabileceği düzenlenmiş olmasaydı, Türk hukukunda da Alman 

hukukundakine benzer bir sonucun ortaya çıkması muhtemeldi. Ancak Kanun’daki bu 

ifade, pay alım teklifi dışında kalan hukukî araçların tümünü kapsadığı için, teknik 

anlamda “pay alım teklifi” oluşturmayan diğer teklif türlerini de kapsamaktadır. Böylece 

teknik anlamda bir pay alım teklifinde bulunmadan, yalnızca alıcı ve satıcının karşılıklı 

görüşme yoluyla gerçekleştireceği münferit işlemler ya da borsadaki pay alımları ile de 

çıkarma hakkı için gerekli olan hâkimiyet oranına ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır. 

IV. Çıkarma Hakkını Kullanacak Olan Hâkim Pay Sahibi 

SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkı, tüm squeeze-out düzenlemelerinde 

olduğu gibi hâkimiyet olgusu temeline dayanan bir hak olması itibarıyla, hâkim pay 

sahibine tanınmıştır. Hakkın sahibi, halka açık bir anonim şirkette nitelikli bir oy 

çoğunluğunu temsil eden paylara sahip olan bir pay sahibidir. Söz konusu nitelikli 

çoğunluğun oranını, diğer bir deyişle hâkimiyet eşiğini belirleme yetkisi, SerPK 27 ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’na bırakılmıştır. Kurul bu yetkisini, II.27-3 sayılı Tebliğ’in 4. 

maddesi ile kullanmıştır. Buna göre, halka açık bir şirkette oy haklarının %98’ini temsil 

eden paylara sahip olan bir pay sahibi, çıkarma hakkını kullanabilmektedir. Yürürlükten 

kaldırılan ilk tebliğde bu oran %95 olarak belirlenmişti (bkz. II.27-1 sayılı Tebliğ md. 

4/1). II.27-2 sayılı ikinci tebliğde bu oran %98 olarak belirlenmiş; ancak bu geçiş, tebliğe 

                                                
1203  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 4/1/m maddesinde pay 

alım teklifi şu şekilde tanımlanmaktadır: “Hedef ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz 
konusu ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak devralmak 
üzere yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ile sonuçlanan ya da bu 
amacı taşıyan, hedef ortaklığın kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifi”. 
Kontrolün ele geçirilmesi sonucuna ulaşılması ya da en azından bu amaca sahip olunması, alenî pay 
alım teklifinin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Klasik anlamda pay alım tekliflerinin hedef 
şirketteki kontrolü ele geçirmek maksadıyla uygulandığı hususunda ayrıca bkz. Manavgat, Alenî 
Pay Alım Teklifi, s. 40. 
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konulan bir geçiş hükmüyle kademeli olarak sağlanmıştı (bkz. II.27-2 sayılı Tebliğ geçici 

madde 3).  

Hâkim pay sahibine ilişkin açıklamalarımızı üç başlık altında incelemeyi uygun 

görüyoruz. İlk başlıkta, hâkim pay sahibinin hukukî formu ile ilgili kısa bir 

değerlendirmeye yer verilecektir. Bu başlık altında, kamu kurum ve kuruluşlarının pay 

sahibi olduğu durumlarda çıkarma hakkının kullanımına ilişkin olarak Tebliğ’de yer alan 

özel bir hükümden de söz edilecektir. İkinci başlıkta adî şirket eliyle idare edilen payların 

söz konusu olduğu durumlarda ve birlikte hareket edenlerin varlığı hâlinde çıkarma 

hakkının kullanımını konusu ele alınacaktır. Üçüncü başlık altında ise hâkim pay 

sahibinin, çıkarma hakkını kullanmak için gerekli olan hâkimiyet eşiğine ne şekilde 

ulaşabileceğine değinilecektir. Bu son başlıkta hâkim pay sahibi konumunun 

kazanılmasında hangi araçların kullanılabileceğine ve oy oranının ne şekilde 

hesaplanacağına değinilecektir. 

1.  Hâkim Pay Sahibinin Hukukî Formu 

Çıkarma hakkı düzenlemeleri, hâkim pay sahibinin hukukî şekliyle bağlantılı 

olarak hak ehliyetine ilişkin bazı kısıtlamalar öngörebilmektedir. Karşılaştırmalı hukuka 

ilişkin üçüncü bölümdeki açıklamalarımızdan da hatırlanacağı üzere, Almanya’da 

squeeze-out’un çok benzeri olan ve konzernleşmenin en ileri safhası olarak kabul edilen 

ilhak (Eingliederung) kurumu kapsamında düzenlenen çıkarma hakkı, yalnızca bir 

anonim şirket tarafından kullanılabilmekteydi. AktG §§ 327a – f hükümleri arasında 

düzenlenen squeeze-out bakımından ise bu yönde bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını; 

hakkın, anonim ya da sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete pay sahibi olabilen 

gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kullanabileceğini ifade etmiştik. Bu hukuk 

sisteminde hâkim pay sahibinin ehliyetine ilişkin olarak yapılan tartışmalar, adî şirket 

temeline dayalı kişi birliklerinin, hâkim pay sahibi sıfatıyla çıkarma hakkını 

kullanmasının mümkün olup olmadığı üzerine yoğunlaşmaktadır.  

 Yukarıda TTK 208’e ilişkin olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda, hâkim pay 

sahibinin hukukî formu kapsamında tartışmalı iki hususa yer vermiştik. Bunlardan ilki, 

hakkın bir “hâkim şirket” tarafından kullanılmasının zorunlu olup olmadığı üzerineydi. 

Hatırlanacağı üzere, yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, TTK 208’de geçen 

“hâkim şirket” ifadesine rağmen çıkarma hakkının bir “teşebbüs” tarafından da 

kullanılabileceği; “teşebbüs” kavramının ise TTK 208 bağlamında ele alındığında, 

şirketle yarışan iktisadî menfaati bulunmayan herhangi bir pay sahibini de kapsayacak 
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şekilde yorumlanması gerektiği sonucuna varmıştık. Ne var ki bu tartışmalara SerPK 

27’de düzenlenen çıkarma hakkı kapsamında girmeye gerek yoktur. Zira anılan hükümde 

çıkarma hakkını kullanacak olan pay sahibine ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. II.27-

3 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinin “c” bendinde hâkim ortağın, gerçek ya da tüzel kişi 

olabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, Tebliğ’de belirlenmiş olan 

hâkimiyet oranını temsil eden paylara sahip olan gerçek ya da tüzel kişiler çıkarma 

hakkını kullanabileceklerdir.  

Tüzel kişinin, özel ya da kamu hukuku tüzel kişisi olması mümkün olmakla 

birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının pay sahibi olduğu durumlar Tebliğ’de özel bir 

hüküm ile düzenlenmiştir. II.27-3 sayılı Tebliğ’in 8. maddesi şu şekildedir:  

“Kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde bir talepleri olmadığı sürece sahip olduğu 

paylar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.” 

Tebliğ, hem satma (çıkma) hem de çıkarma hakkını düzenlediğinden, anılan 

hüküm de çift yönlüdür. Çıkarma hakkı bakımından ele alındığında hüküm, kamu kurum 

ve kuruluşlarının sahip olduğu payların çıkarma hakkına konu olamayacağı şeklinde bir 

yoruma tâbi tutulabilir. Zira kamu kurumlarının halka açık bir şirkette sahip olduğu paylar 

bakımından Tebliğ hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili kurumun bu yönde bir 

talebinin olması gerektiği düzenlenmiştir. Pek tabii bu açıdan bakıldığında hüküm, 

çıkarma hakkının muhatabı olan kamu kurumunun, “çıkarma hakkının kullanılmasına 

onay vermesi” gerektiği şeklinde bir anlama bürünmektedir ki, bu da hâkim pay sahibine 

tanınan çıkarma hakkı için Kanun’da öngörülmemiş olan hukukî bir şartın Tebliğ ile 

düzenlenmiş olması anlamına gelmektedir.  

Öte yandan anılan hüküm, hâkim pay sahibi konumunda olan bir kamu kurumu 

ya da kuruluşunun, çıkarma hakkını kullanabilmek için de aynı onayı vermesi gerektiği 

şeklinde anlaşılmaya müsaittir. Ancak hâkim pay sahibi konumunda bulunan kurum, 

zaten çıkarma hakkını kullanmak için SPK’ya başvuru yapmakla iradesini ortaya koymuş 

olmaktadır. Bu yüzden sözü edilen onay hükmünün, kamu kurum ve kuruluşunun 

çıkarma hakkının sahibi değil, muhatabı olduğu durumlarda bir anlam ifade ettiği 

söylenebilir.  

Öğretide söz konusu hükmün, kanun ya da esas sözleşme uyarınca kamu 

kuruluşları lehine yaratılan altın payları koruma altına almak bakımından isabetli olduğu; 
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ancak bunun dışında kalan durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarını özel bir koruma 

altına almanın gerekli olmadığı fikri ileri sürülmektedir1204.  

Kanaatimizce Tebliğ’in 8. maddesinin yazım şekli, norm yapma tekniğine uygun 

değildir. Gerçekten de “bir hukuk kuralının kapsamı içinde kalmanın”, o normun süjesine 

bırakılan bir “yetki” sonucunda gerçekleşmesi, o normun genel-soyut nitelikte bir 

kapsama sahip olmadığına işaret eder. Normun kapsamı, normu koyan tarafından açık bir 

şekilde belirlenmelidir. Örneğin, “Bu hüküm, kamu kuruluşlarının sahip oldukları paylar 

için uygulanmaz” şeklindeki bir norm kapsam bakımından açıktır. “Bu hüküm, … 

koşulları haiz olan kamu kuruluşlarının sahip oldukları paylar için uygulanmaz” 

şeklindeki bir norm da kapsam bakımından açıktır. Bu ikincisinde sadece hükme bir koşul 

vakıa daha eklenmiş olmaktadır. Ancak Tebliğ’in 8. maddesinde bu türden bir koşul vakıa 

da belirlenmemiştir. Söz konusu hüküm, “kamunun sahip olduğu paylar için bu Tebliğ 

hükümleri uygulanmaz” diyerek kapsama ilişkin olarak ortaya koymuş olduğu açıklığı, 

normun süjesine vermiş olduğu “kapsam içinde kalma yetkisi” ile bertaraf etmiştir. Bir 

hukuk kuralının kapsamı içinde kalınıp kalınmayacağını, o kuralın kendisi, kuralın içinde 

yer alan koşul vakıalar ile belirler. Burada ise hüküm kapsamını belirleme yetkisi, kuralın 

muhatabına, yani kamu kurum ve kuruluşuna teslim edilmektedir. 

2.  Çıkarma Hakkının Kiş i  Birl iklerince Kullanı lması  ve 

Özel l ikle “Birl ikte Hareket Eden Kiş i ler” Kavramı 

A. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Kişi Birliklerinin Çıkarma Hakkını Kullanıp 

Kullanamayacakları 

Yukarıda TTK 208’e ilişkin açıklamalarımızda tüzel kişiliği haiz olmayan kişi 

birliklerinin çıkarma hakkını kullanabileceklerinden söz etmiştik1205. Tekrar vurgulamak 

gerekirse, burada kastedilen, tüzel kişiliği haiz olmayan adî şirket ve miras şirketi gibi 

kişi topluluklarının sermaye şirketlerinde şeklen pay sahibi sıfatına sahip olmaları ve bu 

şekilde çıkarma hakkını kullanmaları değildir. Kastedilen, sözü edilen kişi topluluklarına 

üye olanların, elbirliği ile malik sıfatıyla, bir sermaye şirketinde pay sahipliğinden doğan 

haklara -ve bu kapsamda çıkarma hakkına- sahip olmaları ve bunları birlikte 

kullanmalarıdır. Dolayısıyla II.27-3 sayılı Tebliğ kapsamında şirketteki oy haklarının 

%98’ini temsil eden paylara elbirliği ile malik olan birden fazla pay sahibinin, çıkarma 

hakkını bir birlik olarak kullanmaları mümkün olabilecektir. TTK 208 kapsamında 

                                                
1204  Bu yönde bkz. Manavgat, Çıkarma ve Satma Hakkı, s. 103. 
1205  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 1. 
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yapmış olduğumuz açıklamalar burada da aynen geçerlidir. Tekrardan kaçınmak 

amacıyla yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara atıfta bulunuyoruz.  

B. Birlikte Hareket Eden Kişilerin Çıkarma Hakkını Kullanması 

Çıkarma hakkının birden fazla pay sahibince kullanılması konusunda “birlikte 

hareket etme/eden kişiler” (ing. Acting in concert, alm. Gemeinsam handelnde Personen) 

kavramının da ele alınması gerekmektedir. Zira Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. 

maddesinde “birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan 

payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına 

ulaşması durumunda” çıkarma hakkının doğacağı düzenlenmiştir. Böylece çıkarma 

hakkını kullanabilmek için gerekli olan oy oranına, bir pay sahibinin tek başına 

ulaşmasının zorunlu olmadığı, bu orana pay sahiplerinin birlikte hareket etmek suretiyle 

de ulaşılabilecekleri öngörülmüştür. Aşağıdaki iki başlıkta ilk önce birlikte hareket 

kavramının tanımı, düzenlenme amacı ve Türk hukukunda ne şekilde ele alındığı 

konularına, daha sonra da kavramın çıkarma hakkı bakımından nasıl anlaşılması 

gerektiğine değineceğiz. 

a. “Birlikte Hareket Etme” Kavramı ve Kavramın Sermaye Piyasası 

Hukukunda Düzenlenişi 

 Sermaye piyasası mevzuatında başta pay alım teklifleri olmak üzere, kamuyu 

aydınlatma, piyasa bozucu eylemler ve çıkarma hakkının kullanılması konularında 

karşımıza çıkan “birlikte hareket eden kişiler” kavramı, içinde çok fazla belirsizliği 

barındırmaktadır. Kavramın içeriği ve uygulama alanına ilişkin olarak bilinçli ya da 

bilinçsiz olarak ortaya atılmış çok sayıda görüş bulunmaktadır. Kavramın içeriğine ilişkin 

farklı değerlendirmeler, kavramın çıkarma hakkı bakımından ele alınışını da 

etkilemektedir. Bu yüzden, çıkarma hakkı ile olan bağlantısına geçmeden önce, kavram 

hakkında genel bir değerlendirmeye yer vermek istiyoruz. 

Birlikte hareket etme, öncelikle, pay sahipleri arasındaki bir iş birliğinin varlığına 

işaret eder. Pay sahiplerinin iş birliği içinde olduğu durumlar ise amaç açısından 

bakıldığında iki gruba ayrılabilir. Bu iş birliklerinin bir kısmı, pay sahiplerinin sahip 

oldukları yönetime katılma haklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlama 

amacını gütmektedir. Pay sahibinin geniş anlamda yönetim işlerini denetlemesinin etkin 

bir yolu olan bu tür iş birlikleri, şirketin yönetimsel yapısında bir değişikliği 
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amaçlamamaktadır. “Denetim/gözetim amaçlı iş birliği” (monitoring cooperation)1206 de 

denilen pay sahipleri arasında bu tür iş birlikleri, teknik bir anlamı haiz olan “birlikte 

hareket eden kişiler” kavramının dışında kalmaktadır. Teknik anlamı ile “birlikte 

hareket”in temel gayesi ise şirkette alınacak olan kararlar ve yapılacak işlemler 

üzerindeki etkiyi artırmak üzerinedir. Diğer bir deyişle, buradaki iş birliği ile amaçlanan, 

şirketin yönetimsel yapısı üzerinde söz sahibi olmaktır (yönetim amaçlı iş birliği = bu 

anlamı ile kullanıldığında acting in concert)1207.   

Pay sahipleri arasındaki bu ikinci tür iş birliğinin, şirketin yönetim kontrolünü 

elde etmek yönünde önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak söz konusu iş birliğinin, 

özellikle pay alım teklifi hukuku ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemeler 

bakımından regüle edilmesi gerekmektedir. Zira birlikte hareket olgusu göz ardı edilir ve 

iş birliği hâlindeki pay sahiplerinin her biri tek tek değerlendirilecek olursa, belirli bir 

pay/oy oranına ulaşmamış olan pay sahiplerinin, kendilerini pay alım teklifi yükümlülüğü 

ya da kamuya açıklama yükümlülüğü gibi birtakım yükümlülüklerden kurtarmaları 

mümkün hâle gelebilecektir1208. Örneğin, edinmiş oldukları paylar neticesinde şirketteki 

oy oranını %25 ve %30’a yükseltmiş olan iki pay sahibi, birbirinden bağımsız olarak ele 

alınıp salt sahip oldukları oy oranına göre bir değerlendirmeye tâbi tutulacak olduğunda, 

bu kişilerin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüklerinin olmadığı söylenecektir. Zira 

tek tek değerlendirildiklerinde, bu kişilerin sahip oldukları oy hakkı oranı, yönetim 

kontrolünü sağlamak için gerekli olan %50’lik oy oranını geçmemektedir (bkz. II-26.1 

sayılı Pay Alım Tebliği md. 11/1, 12/1). Ancak birlikte hareket etmenin gerçekleştiği bir 

durumda bu kişiler, şirketteki oy haklarının %55’ine sahip olmaları sebebiyle pay alım 

teklifi yükümlülüğüne tâbi olacaklardır (SerPK 26/2). Şu hâlde, birlikte hareket etmeye 

ilişkin düzenlemeler olmasaydı, söz konusu pay sahipleri, yapmış oldukları iş birliği 

neticesinde elde etmiş oldukları kontrolün nimetlerinden faydalanacaklar, ancak bunun 

külfetine katlanmayacaklardı. Aynı durum, belirli bir pay veya oy oranına ulaşmış 

kişilerin yapmakla zorunlu oldukları açıklama (bildirim) yükümlülüğü için de geçerlidir. 

Burada da belirli pay veya oy oranına birlikte hareket ederek ulaşan kişilerin, bu 

durumlarını kamuya açıklama yükümlülükleri doğmaktadır. Şu hâlde, birlikte hareket 

etmeye ilişkin düzenlemelerin, belirli pay veya oy oranlarının aşılması hâlinde uygulama 

                                                
1206  Ghetti, s. 596; Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 291. 
1207  Ghetti, s. 597; Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 291. 
1208  Ghetti, s. 597; Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 291. 
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alanı bulacak olan bazı yükümlülüklere ilişkin hükümlerin dolanılmasını engelleme işlevi 

bulunmaktadır. 

Pay alım teklifi hukuku anlamında “birlikte hareket etme”den söz edebilmek için, 

taraflar arasında şirketin yönetim kontrolünün elde edilmesi ya da bir başkası tarafından 

kontrolün elde edilmesinin engellenmesi amacına yönelmiş bir anlaşmanın bulunması 

gerekmektedir. Öğretide, farklı hukuk sistemlerindeki pay alım teklifi düzenlemeleri de 

dikkate alınarak, birlikte harekete ilişkin anlaşmanın konusu hususunda ikili bir ayrıma 

gidilmektedir. Buna göre birlikte hareket, ya yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla 

hedef şirketin paylarının iktisabını ya da yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayacak 

şekilde yönetime ilişkin hakların kullanılmasını konu alır1209. Bazı hukuk sistemlerinde 

her iki durum da birlikte hareket etme kavramının kapsamına dâhil edilmişken, bazı 

sistemlerde yalnızca pay iktisabı hâlinde birlikte hareketten söz edilebilmektedir. 

Örneğin, Alman hukukunda WpÜG § 2 gereğince “birlikte hareket eden kişiler” 

(Gemeinsam handelnde Personen), teklif sahibiyle, hedef şirketin menkul kıymetlerinin 

iktisap edilmesi ya da hedef şirketteki oy haklarının kullanılması hususunda bir anlaşma 

temelinde ya da başka bir şekilde iş birliği yapan kişileri ifade etmektedir.  

İngiliz hukukunda ise birlikte hareketin konusunu esas olarak pay iktisabı 

oluşturmaktadır. Bu hukuk sisteminde belirli gündem maddeleri için birlikte oy 

kullanmaya yönelik iş birlikleri, kural olarak birlikte hareket etme kavramının 

kapsamında ele alınmamaktadır. Böylece, birbirinden habersiz olarak pay iktisabında 

bulunan kişilerin, daha sonradan şirketin kontrolünü sağlamak amacıyla oy haklarının 

kullanılması hususunda anlaşma yapmaları, kural olarak pay alım teklifinde bulunma 

yükümlülüğü sonucunu doğurmamaktadır. Çünkü sistem, esas olarak pay iktisabını 

koordineli bir şekilde gerçekleştiren birden fazla kişinin iş birliği üzerine 

şekillendirilmiştir (Bkz. City Code on Takeovers and Mergers, Section F, 9.1, 1 ve 2 no’lu 

Başlıklar). 

Türk hukukundaki sistemi açıklamaya geçmeden önce, “pay alımı”nı konu alan bir 
iş birliğinin ne anlama geldiği hususunda kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Önemle 
belirtelim ki pay iktisabı hususunda yapılan iş birliği, ne iradî olarak yapılan pay alımları 
ya da buna ilişkin olarak yapılmış pay alım tekliflerinin ne de kontrolü elde etmenin bir 
sonucu olarak yapılması zorunlu olan pay alım tekliflerinin, müştereken, diğer bir 
deyişle şeklen birden fazla kişi tarafından yapılmış olması anlamına gelmektedir. 
Birlikte hareket etme kavramı, kontrolü ele geçirmeye yönelik olarak, hedef şirketin 
paylarının iktisabı hususunda koordineli hareket etmeyi konu alan bir anlaşmaya 

                                                
1209  Bu ayrım için bkz. Kolcuoğlu, s. 164-165; Paslı, s. 467; Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 293. 
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(abgestimmter Parallelerwerb) ilişkindir1210. Bu anlaşma kimi zaman yalnızca pay 
iktisabına ilişkin taahhüdü (ve bu anlamda örtülü olarak elde edilen payların sunduğu 
yönetimsel hakların aynı amaç doğrultusunda kullanılacağı taahhüdünü), kimi zaman da 
pay iktisabına ek olarak açıkça yönetime ilişkin hakların da birlikte kullanılacağı 
taahhüdünü içermektedir1211. Hangisi olursa olsun anlaşmanın amacı, kontrolü ele 
geçirmeye yöneliktir.  

Birlikte hareket edenler kavramının ortaya çıkışındaki asıl sebep, bu şekilde hareket 
edenlerin genellikle, dışarıya karşı kendi başlarına hareket ediyormuş gibi görünmekle 
birlikte, aslında yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde bir arada hareket ediyor 
olmalarıdır. Dolayısıyla birlikte hareket eden kişiler, pay alımlarını, pek çok durumda 
bu durumlarını kamuya açıklamaksızın yaparlar. Kimi zaman da yapılan (iradî) pay 
alımında, birlikte hareket edilen kişilerin kimler olduğu bilgisine yer verilir. Birlikte 
hareket hâli ister kamuya iradî olarak açıklansın ister sonradan re’sen ortaya çıkartılsın, 
her iki durumda da pay alımları neticesinde kontrol oranının aşıldığı bir durumla 
karşılaşılırsa, birlikte hareket edenlerin tümü bakımından pay alım teklifi yükümlülüğü 
doğar. Bu durumda, kanunî bir yükümlülüğün gereği olarak yapılan pay alım teklifinde 
“birlikte hareket edenlerin” tümü, teklif yapan konumunda olacaktır. Ancak zorunlu 
teklif ve bu teklife konu olan pay alımının “birlikte” yapılıyor olması sadece bir 
sonuçtur. Birlikte harekete vücut veren iş birliği anlaşmasının konusunu oluşturan “pay 
iktisabı” ile kastedilen, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmasından önce yapılan 
münferit pay iktisapları ve buna ilişkin tekliflerdir. 

Türk pay alım teklifi hukukunda ise birlikte hareket kavramı, kanaatimizce hem 

pay iktisabını hem de yönetime ilişkin hakların kullanılmasını konu alan iş birliklerini 

kapsamaktadır. Her iki durumda da amaç, şirketin yönetim kontrolünü ele geçirmektir. 

II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereğince birlikte hareket eden kişiler, “hedef 

ortaklığın yönetim kontrolünü ele geçirmek amacıyla teklifte bulunanla ya da bir teklifin 

başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını engellemek amacıyla hedef ortaklıkla açık ya da 

zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek ya da tüzel 

kişileri” ifade etmektedir (md. 4/1/ç). Bu tanım kapsamında değerlendirildiğinde, birlikte 

hareket eden kişiler arasındaki iş birliğinin, hedef şirketin kontrolünün ele geçirilmesine 

yönelik olması gerektiği anlaşılmakta; ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin bir belirlemeye 

yer verilmediği görülmektedir. Öğretide bir görüş, II-26.1 sayılı Tebliğ’in 5, 11 ve 12. 

maddelerinden yola çıkarak, birlikte hareketin maddî unsurunun pay iktisabı olarak 

                                                
1210  Bu hususta bkz. Uwe H. Schneider, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 30 Rn. 193. 
1211  Öğretide bir görüş, WpÜG § 30/2’deki atıf hükmünün uygulanabilmesi için, pay iktisabı hususunda 

koordineli hareket etmeye yönelik bir anlaşmanın varlığını yeterli görmektedir. Bu görüşe göre, 
kontrol oranını aşmak üzere pay alımını konu alan bir anlaşma da tek başına belirleyici/hükmedici 
etkinin ihtimal dâhilinde olduğuna işaret eder. Bu bakımdan, bu tür bir anlaşmaya ek olarak, pay 
sahipliği haklarının da birlikte hareket edilerek kullanılacağı taahhüdünü içeren bir anlaşmanın 
varlığına gerek yoktur. Diğer bir görüş ise WpÜG § 30/2’deki atıf hükmünün uygulanabilmesi için, 
pay iktisabı hususunda koordineli hareket etmeye yönelik bir anlaşmanın tek başına yeterli 
olmayacağı görüşündedir. Bu görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Uwe H. Schneider, 
Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 30 Rn. 193; Berger/Filgut, s.  592-593; Borges, s. 364-365. 
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belirlenmiş olduğunu ileri sürmektedir1212. Bu görüş uyarınca, Tebliğ anlamında birlikte 

hareketten söz edebilmek için, öncelikle bir ya da birden fazla kişinin kontrol eşiğinin 

altında pay iktisap etmiş olması gerekmektedir. Gerçekten de II-26.1 sayılı Tebliğ’in 11. 

maddesi gereğince “gönüllü olarak yapılan pay alım teklifi, blok veya münferit alımlar 

ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle 

beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan 

paylarını veya oy haklarını iktisap edenler” pay alım teklifi yükümlülüğüne tâbi 

olacaktır.  Hüküm, birlikte hareket edenler arasındaki iş birliğini pay iktisabına göre 

şekillendirmiştir.  

Ancak SerPK 26/3 (ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği md. 11/2) gereğince 

pay alım teklifi yükümlülüğü, “ortaklığın pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa 

dahi, ortakların kendi aralarında yapacakları özel yazılı anlaşmalarla yönetim 

kontrolünü ele geçirmeleri sonucunda da” doğmaktadır. Söz konusu durumda pay alım 

teklifi yükümlülüğü, pay iktisabından kaynaklanmamaktadır. Öğretide, kontrol eşiğinin 

SerPK 26/3’de sözü edilen anlaşmalar ile aşılması durumu ile birlikte hareket etmenin 

birbirine benzer olduğu, ancak bu ikisi arasında birtakım farklılıkların olduğuna dikkat 

çekilmiştir1213. Kanaatimizce, usul ve uygulanacak hükümlere ilişkin birtakım farklılıklara 

rağmen, SerPK 26/3’de sözü edilen durumu da birlikte hareket etme kavramı içerisinde 

değerlendirmek gerekir. Çünkü pay sahipleri arasındaki söz konusu iş birliği de şirketin 

yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacına yönelmiştir. 

SerPK 26/3’de sözü edilen özel yazılı anlaşmaların tipik bir örneğini oy 

sözleşmeleri oluşturmaktadır. Ancak pay sahipleri arasındaki her türlü oy sözleşmesinin 

de yönetim kontrolünü elde etmeye yönelik olduğu söylenemeyecektir. Örneğin, konusu 

genel kurul toplantı gündeminde yer alan kâr dağıtımına ilişkin maddenin aynı yönde 

oylanması olan tek sefere mahsus bir oy sözleşmesinin, yönetim kontrolünü elde etme 

                                                
1212  Bu yönde bkz. Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 299. Ancak yazar, teklif sahibi ile üçüncü kişiler 

arasındaki diğer iş birliklerinin de birlikte hareket iradesinin varlığının tespitinde dikkate alınması 
gerektiğini ifade etmektedir. Buna göre, yönetim kurulunun seçiminde iş birliği yapılmış olması ya 
da özellikle yönetim kontrolü gücünün kullanımı ile ilgili konularda iş birliği yapılmasını öngören 
pay sahipleri sözleşmelerinin yapılmış olması, birlikte hareket etme iradesini ortaya koyan 
olgulardır. Bkz. age, s. 299-300. 

1213  Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 302-303. Yazar, farklılıklara ilişkin bazı örnekler vermektedir: 
Örneğin birlikte harekete ilişkin anlaşma, yazılı ya da sözlü şekilde yapılabilecekken; SerPK 26/3’de 
sözü edilen anlaşma, yalnızca yazılı şekilde yapılabilecektir. Yine bir diğer farklılık olarak, SerPK 
26/3 kapsamında doğan pay alım teklifi yükümlülüğünde teklif fiyatının daha farklı bir usule göre 
belirleneceği ifade edilmektedir. Zira burada daha önce gerçekleştirilmiş bir pay iktisabı söz konusu 
olmadığından, pay alım teklifi fiyatının da belirlenmesinde farklı bir usul (II-26.1 sayılı Tebliğ md. 
15/4) işletilecektir. 
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amacıyla yapıldığı söylenemeyecektir1214. Ancak aynı tespit, bir sermaye artırımı kararı 

için söz konusu olmayabilir. Burada somut olay bakımından bir inceleme yapılması 

gerekmektedir. Somut olaya konu olan sermaye artırımı kararı, hedef şirketteki sermaye 

dağılımını, bu şirketteki yönetim kontrolünün değişmesine yol açacak şekilde etkiliyor 

olabilir1215. Tek sefere mahsus olsa bile, böyle bir etkiyi doğuran bir sermaye artırımı 

kararı bakımından genel kurulda aynı yönde oy kullanılmasını konu alan bir oy 

sözleşmesinin, birlikte hareket etmenin koşullarını taşıdığı söylenebilir. Ancak böyle bir 

etkiyi doğurmayan bir sermaye artırımı kararında ortak hareket edilmesi, tek başına 

birlikte hareketin varlığı için yeterli olmayabilir1216. Öte yandan, hedef şirkette ileride 

yapılması plânlanan tüm sermaye artırım kararlarında aynı yönde oy kullanılması 

taahhüdünü içeren bir oy sözleşmesinin ise birlikte hareket etme anlamına geldiği ileri 

sürülebilir1217. Yönetim organını oluşturan üyelerin atanmaları ya da görevden 

alınmalarına ilişkin kararlarda aynı yönde oy kullanılmasına ilişkin bir oy sözleşmesinin 

de bu anlamda yönetim kontrolünü elde etmeye hizmet ettiği; bu bakımından bu tür oy 

sözleşmelerinin de birlikte hareket etme anlaşması kapsamında ele alınabileceği 

söylenebilir. 

Alman hukukunda da oy haklarının kullanılmasına yönelik olarak yapılan anlaşmaların, 
hedef şirketin yönetimi üzerinde etki doğurmaları hâlinde birlikte hareket etmenin 
kapsamında olduğu kabul edilmektedir1218. Bu anlamda tek sefere mahsus olarak 
sermaye değişikliklerine ilişkin bir kararın alınmasında ya da bir işletme (hâkimiyet) 
sözleşmesinin imzalanması hususunda aynı yönde oy kullanılması için anlaşmaya 
varılması, birlikte hareketin varlığı için yeterli görülmemektedir1219.  

                                                
1214  Benzer örnekler için bkz. Türkyılmaz, s. 45. 
1215  26/3’de sözü edilen hedef şirketin “pay sahipliğinde değişiklik yaratan” durum ile kastedilen payın 

devren iktisabına ilişkin durumlardır. Hedef şirketin sermaye dağılımını değiştiren bir sermaye 
artırımı kararı bu kapsamda değerlendirilmemelidir. 

1216  ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından 12 Kasım 2013 tarihinde 
yayımlanan “Public Statement - Information on shareholder cooperation and acting in concert 
under the Takeover Bids Directive” isimli bilgi notunda da pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin 
hükümleri dolanma anlamına gelmeyecek pay sahipleri iş birlikleri “beyaz liste” (white list) başlığı 
altında sıralanmıştır. Bu listede zikredilen iş birlikleri, kural olarak birlikte hareket etmeye vücut 
vermeyecektir. Listede sayılan durumlardan biri de, pay sahiplerinin sermaye artımı konusunda aynı 
yönde oy kullanmayı birbirlerine taahhüt etmeleri hâlidir [bkz. md. 4.1.(d)(A)(iv)]. Bunun dışında, 
yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi, bir varlığın iktisabı ya da devredilmesi, sermaye azaltımı 
ve/veya pay geri alımı, kâr dağıtımı, denetçilerin atanmaları, azilleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 
özel denetçi atanması, şirketin finansal tabloları, şirketin sosyal sorumluluğu konularında yapılacak 
oylamalara ilişkin anlaşmalar da beyaz listeye dâhil edilmişlerdir. 

1217  Uwe H. Schneider, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 30 Rn. 181. 
1218  Uwe H. Schneider/Favoccia, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 2 Rn. 113. 
1219  Uwe H. Schneider/Favoccia, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 2 Rn. 113; Angerer, 

Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 2 Rn. 31. 
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Birlikte hareket etme kavramına yer veren bir diğer düzenleme, II-15.1 sayılı Özel 

Durumlar Tebliği’dir. Bu Tebliğ’in 4/1/c maddesinde birlikte hareket eden kişiler, “bir 

ihraççının sermaye yapısında veya yönetim kontrolünde değişiklik oluşturmak amacıyla 

açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek 

ve/veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Pay Alım Teklifi Tebliği’ndeki tanımla 

örtüşmekle birlikte, Özel Durumlar Tebliği’nde isabetli olarak “sermaye yapısında 

değişiklik oluşturmak amacıyla” oluşturulan iş birlikleri de tanım kapsamına dâhil 

edilmiştir. Zira anılan bu son Tebliğ’in 12. maddesinde düzenlenen açıklama 

yükümlülüğü, %5, %10, %15, %20, %25, %33 gibi, kimi durumlarda kontrol değişikliği 

sonucuna yol açmayacak ölçekteki pay ya da oy hakkı oranına ulaşılması ya da bu 

oranların altına düşülmesi hâlinde de söz konusu olmaktadır. Örneğin halka açık bir 

şirkette yalnızca %5 oranında pay elde etmiş bir kişinin tek başına yönetim kontrolünü 

elde etmiş olduğu söylenemeyecektir. Ancak bu kişinin sermaye yapısında bir değişikliğe 

yol açtığı ve %5 oranındaki bu değişikliğin, “azınlık konumu”nun elde edilmesine yol 

açması sebebiyle kamuya açıklanmaya değer olduğu söylenebilir.   

b. Çıkarma Hakkı Bakımından “Birlikte Hareket Etme” 

Yürürlükten kaldırılan II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları 

Tebliği’nde verilen birlikte hareket eden kişiler tanımı, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi 

Tebliği’ndeki tanım ile örtüşmekteydi: “Ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olmak 

amacıyla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan 

gerçek ya da tüzel kişiler” (md. 3/1/a). Yönetim kontrolü kavramı da tıpkı SerPK’nın pay 

alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin 26. maddesindeki gibi tanımlanmıştı (md. 3/1/i). 

Ancak birlikte hareket eden kişiler tanımı II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma 

Hakları Tebliği ile değişikliğe uğramıştır. Yeni Tebliğ uyarınca birlikte hareket eden 

kişiler, “çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarını açık ya 

da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşma çerçevesinde yapan gerçek ve/veya tüzel kişileri” 

ifade etmektedir (md. 3/1/a). Bu tanım dışında, mülga Tebliğ’den farklı olarak II-27.3 

sayılı Tebliğ’de, birlikte hareket ettikleri kabul edilen kişilere ayrıca yer verilmiştir. Buna 

göre, “gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar” 

ile “tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel 

kişiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar” birlikte hareket eden 

kişiler olarak kabul edilecektir (md. 4/4). 
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İlk önce mülga düzenlemeden söz edelim: Belirtmek gerekir ki mülga II-27.2 

sayılı Tebliğ’in 3/1/a maddesinde yer verilen “birlikte hareket eden kişiler” tanımı ile bu 

kavramın, aynı Tebliğ’in 4. maddesindeki kullanım şekli birbiriyle tam bir uyum içinde 

değildi. Anılan hükümlerin yorumunda karşımıza birtakım sıkıntılar çıkmaktaydı. 

Öncelikle, mülga Tebliğ’in 3. maddesindeki tanım gereğince, birlikte hareket eden 

kişilerin, yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla bir araya gelmiş olmaları 

gerekmekteydi. Yönetim kontrolü ise Pay Alım Teklifi Tebliği’nde olduğu gibi, “tek 

başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak 

ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda yönetim kurulu üye 

sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gösterme hakkı veren 

imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunması” şeklinde tanımlanmıştı (md. 3/1/k). Bu 

tanımlar doğrultusunda bir yorum yapıldığında, şirketin oy haklarının yüzde ellisinden 

fazlasına tek başına sahip olan bir pay sahibinin bir başka pay sahibi ile oluşturacağı 

birlikteliğin, mülga II-27.2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesindeki birlikte hareket eden kişiler 

tanımına dâhil edilemeyeceği sonucuna varılabilecekti. Zira şirketteki oy haklarının 

yüzde ellisinden fazlasına sahip olan bir pay sahibi, zaten yönetim kontrolüne tek başına 

sahiptir ve bunun için bir başkasına ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu pay sahibinin, diğer 

pay sahibiyle yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla bir araya geldiği teknik olarak 

söylenemeyecektir. Somutlaştıracak olursak; şirketteki oy haklarının %55’ine sahip olan 

bir pay sahibinin, oy haklarının %10’una sahip olan bir diğer pay sahibiyle -söz gelimi 

bir oy sözleşmesi kapsamında- devamlı olarak birlikte karar aldıkları bir örnekte, söz 

konusu iş birliğinin şirkette yönetim kontrolüne sahip olmak amacını taşıdığı 

söylenemeyecektir. Çünkü oy haklarının %55’ine sahip olmak, hâlihazırda yönetim 

kontrolünü tek başına sağlamaktadır. Birlikte hareket eden kişiler kavramının bu şekilde 

yorumunun kabulü hâlinde, çıkarma hakkının kullanılması bağlamında tablo şu şekilde 

olacaktı: Oy haklarının %60’ına sahip (A) ile oy haklarının %38’ine sahip (B)’nin 

(yapılacak bir teklif için) bir araya gelmesi de “birlikte hareket eden kişiler” tanımına 

girmeyecekti. Çünkü (A) zaten tek başına yönetim kontrolüne sahiptir. Böyle bir durumda 

oy haklarının toplamı %98’e ulaşan bu iki pay sahibi, %2’yi elinde bulunduran (C)’yi 

şirketten çıkaramayacaklardır. Ancak yönetim kontrolüne tek başına sahip olmayan ve 

her biri şirketteki oy haklarının %49’una sahip iki pay sahibi (yapılacak bir teklif için) bir 

araya gelip, (C)’yi şirketten çıkarabileceklerdir. Çünkü bu birliktelik, aynı zamanda 

yönetim kontrolüne sahip olmak amacını taşımaktadır. Görüldüğü mülga Tebliğ’in 
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“birlikte hareket eden kişiler” kavramına ilişkin tanımı ortaya bu şekilde bir tablo 

çıkartmakta ve hükmün uygulanma kabiliyetini oldukça sınırlamaktaydı. 

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, Türk hukukunda pay alım teklifi 

hukukunun, “yönetim kontrolünü elde etmek amacıyla yapılan teklifler” üzerine inşa 

edilmiş olmasıdır. Gerçekten de yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türk hukuku, “mevcut 

kontrolün oranının artırılması amacıyla yapılan alım teklifleri”ni ya da “kontrolün ele 

geçirilmesine yönelik olmayan alım teklifleri”ni düzenlememiştir. Hukukumuzda mevcut 

kontrolü pekiştirmek için yapılan teklifler ve bu doğrultuda yapılan pay alımları, “yönetim 

kontrolüne sahip olmak amacıyla” yapılmadığından, bu tür pay alımlarında bulunanlar 

bakımından pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır. Mülga II-27.2 sayılı 

Tebliğ’in “birlikte hareket eden kişiler” tanımında bu anlamda söz konusu kişilerin 

yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla bir araya gelmelerinin aranması, pek çok 

durumda çıkarma hakkı için gerekli olan şartın daha baştan oluşmayacağı anlamına 

gelmekteydi.  

Öyle sanıyoruz ki bu düşüncelerden hareketle1220, II-27.3 sayılı Ortaklıktan 

Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nde “birlikte hareket eden kişiler”in tanımında 

değişikliğe gidilmiştir. Yeni tanım, yukarıda dile getirmiş olduğumuz endişeleri 

giderecek şekilde kaleme alınmıştır: “Çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet 

verecek pay alımlarını açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşma çerçevesinde 

yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler” birlikte hareket edenleri ifade etmektedir. Yapılan bu 

değişiklikle birlikte artık “birlikte hareket etme” kavramının, II-27.3 sayılı Tebliğ 

özelinde yalnızca “yönetim kontrolüne sahip olmak amacı”yla hareket edenleri değil, 

“mevcut kontrolü pekiştirmek amacıyla” bir araya gelenleri de kapsayacağı söylenebilir. 

                                                
1220  II-27.3 sayılı Tebliğ Taslağı’nın bazı maddelerine ilişkin görüşlerimizi içeren kısa bir yazı 

hazırlamış ve bunu Kurula iletilmek üzere göndermiştik. Birlikte hareket etme kavramına yönelik 
olarak yukarıda dile getirmiş olduğumuz ve tereddüt yaratan hususu, o zaman şu şekilde ifade 
etmeye çalışmıştık: “Birlikte Hareket Eden Kişiler” Kavramı Üzerine Soru İşareti Yaratan Bazı 
Hususlar: Tebliğ’in 3. maddesinde birlikte hareket eden kişiler şu şekilde tanımlanmış: “Ortaklığın 
yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya 
dayanarak işbirliği yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler”. Buradaki temel unsur, bu kişilerin “yönetim 
kontrolüne sahip olmak amacıyla” hareket ediyor olmaları. Sorum şu: %93’e sahip bir pay sahibi, 
hakkı kullanması için gerekli olan %2’lik oranı, örneğin aile üyelerinin de dahil olduğu 5 kişilik bir 
gerçek pay sahibi grubu ile tamamladı. %93’e sahip olan hâkim ortağın, diğer gerçek kişilerle 
oluşturduğu birliktelik acaba “yönetim kontrolüne sahip olmak” amacıyla mı? Yönetim kontrolü 
kavramının tanımına bakıldığında ben bu soruya hayır cevabını veriyorum. Zira %93’e sahip pay 
sahibi, şirkette zaten birlikte hareket etmeden önce de yönetim kontrolünü haiz. Birlikte hareket 
edenler kavramının bu Tebliğ özelinde tanımında bir değişikliğe gidilmesi düşünülebilir”. Not: 
Örneği, çıkarma hakkının %95 üzerinden kullananılacağı varsayımıyla vermiştik. Zira II-27.3 sayılı 
Tebliğ’in Taslağı’nda oran %95 olarak belirlenmişti. 
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Zira kontrol bir kez elde edildikten sonra çıkarma hakkının kullanılmasına sebebiyet 

verecek her alım esasında mevcut kontrolü pekiştirmeye yönelik olmaktadır.   

Ancak yapılan değişiklik neticesinde hüküm bu kez daha farklı bir açıdan 

sorgulanabilir hâle gelmiştir. Zira değişiklik sonrasında birlikte hareket edenler kişiler, 

“çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarını… bir anlaşma 

çerçevesinde yapanlar” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımda birlikte harekete vücut veren 

iş birliğinin gayesi, pay alımı ya da pay alım teklifi yapmak ile sınırlandırılmış 

olmaktadır.  

Hatırlanacağı üzere, II-26.1 sayılı Tebliğ’in tanımlara ilişkin 4. maddesinde 

birlikte harekete yönelik iş birliği anlaşmasının konusuna değinilmemiş; yalnızca söz 

konusu iş birliğinin, kontrolün elde edilmesi amacını taşıyacağından söz edilmişti. Bu 

tanım, Tebliğ’in pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin 11. maddesi ile birlikte 

yorumlandığında, iş birliğinin esas olarak “pay iktisabı”nı esas aldığını (SerPK 26/1, 

Tebliğ md. 11/1); ancak pay iktisabına yönelmemiş olmakla beraber hedef şirketin 

kontrolünün ele geçirilmesi sonucunu doğuran diğer anlaşmaların da (SerPK 26/3, Tebliğ 

md. 11/2) birlikte hareket kavramı içerisinde ele alınması gerektiğini yukarıda ifade 

etmiştik.  

II-27.3 sayılı Tebliğ’de yapılan birlikte hareket eden kişiler tanımında ise iş 

birliğinin konusu, çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımları 

şeklinde belirlenmiştir. Ne bu tanımda ne de Tebliğ’in birlikte harekete ilişkin diğer bir 

hükmünde, kontrolün elde edilmesine yönelik diğer anlaşmalardan söz edilmektedir. Şu 

hâlde, II-27.3 sayılı Tebliğ’in birlikte hareket eden kişilere ilişkin yeni tanımı, herhangi 

bir pay alımı söz konusu olmadan gerçekleşen bir iş birliğinin çıkarma hakkına vücut 

verip vermeyeceği konusunda tereddüt uyandırmaktadır. Acaba SerPK 26/3 ve II-26.1 

sayılı Tebliğ md. 11/2 anlamında yönetim kontrolünün elde edilmesi sonucunu doğuran 

ve pay alım teklifi yükümlülüğüne sebebiyet veren bir oy sözleşmesi, çıkarma hakkının 

kullanılması bakımından birlikte hareket etme kapsamında kabul edilecek midir? 

(Mülga) II-27.2 sayılı Tebliğ döneminde tespit edebildiğimiz bir olayda bir oy 

sözleşmesiyle bir araya gelen pay sahipleri, çıkarma başvurusunda birlikte hareket eden 

kişiler olarak gösterilmiş; bu başvuru neticesinde ortaklıktan çıkarma gerçekleşmiş ve 

şirket payları borsa kotundan çıkarılmıştır1221. Bu örnekte taraflar arasında yapılan iş 

                                                
1221  II-27.2 sayılı (mülga) Tebliğ döneminde bir örnek için bkz. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 

01.08.2017 tarihli Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirimi (kap.org.tr): 
“Şirketimizin %99,24 pay/oy oranına sahip gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri bir araya gelerek 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak 31/07/2017 tarihinde 
birlikte hareket etmek amacıyla oy sözleşmesi imzaladıklarını, Sermaye Piyasası Kurulunun 
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birliğinin içeriğine vakıf olmamakla birlikte, iş birliğine vücut veren anlaşmanın, bir oy 

sözleşmesi olması itibarıyla -kural olarak- pay iktisabını konu almadığı tespitinde 

bulunulabilir.  Böylece, yönetime ilişkin hakların kullanılması hususunda iş birliği yapan 

pay sahipleri de birlikte hareket eden kişiler olarak kabul edilmiş ve çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gereken %98’lik eşiği bu şekilde oluşturabilmişlerdir. Mülga Tebliğ 

dönemindeki bu uygulamaya, yürürlükte olan II-27.3 sayılı Tebliğ döneminde Kurul 

tarafından izin verilip verilmeyeceği belirsizdir. Gerçekten de II-27.3 sayılı Tebliğ’deki 

tanım dikkate alındığında, bir oy sözleşmesiyle bir araya gelen pay sahiplerinin bu 

birlikteliklerinin, kural olarak çıkarma hakkının doğmasına sebebiyet verecek bir “pay 

alımı”nı konu almadığı; dolayısıyla bu tür bir birliktelik ile çıkarma hakkının 

kullanılamayacağı şeklinde bir yorum pek tabii yapılabilir. Ancak öyle sanıyoruz ki 

tanımda yapılan değişikliğin amacı, “mevcut kontrolünü pekiştiren” pay sahiplerinin 

birlikte hareket eden kişiler kavramının dışında kalmasının önüne geçmekti. Yapılan 

değişikliğin amacı bu şekilde kabul edildiğinde, pay iktisabına ilişkin bir iş birliği içinde 

bulunmamakla birlikte oy sözleşmesi gibi bir araçla mevcut kontrol oranlarını artıran pay 

sahiplerinin de mevcut düzenleme kapsamında birlikte hareket eden olarak 

nitelendirilmeleri ve bu şekilde çıkarma hakkını kullanmalarına izin verilmesi ihtimali 

söz konusu olmaktadır. Aşağıda (sonuç kısmında metin içi başlık “a”) bu konudaki 

görüşümüze yer vereceğiz. Esasında bu tereddütün ortaya çıkmaması adına, birlikte 

hareket eden kişiler tanımı şu şekilde bir ekleme yapılabilirdi: “Ortaklığın yönetim 

kontrolüne sahip olmak veya mevcut kontrolü pekiştirmek amacıyla açık ya da zımni, 

sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak iş birliği yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler”. 

Bu şekildeki bir tanımda, tıpkı eski düzenlemede olduğu gibi, iş birliğinin maddî 

unsuruna (konusuna) yer verilmemiş olmaktadır.    

Öte yandan, “birlikte hareket eden kişiler” tanımında yapılan değişikliğin, tahmin 

ettiğimiz gerekçeyle yapılmamış olması da ihtimal dâhilindedir. Bu ihtimalde, birlikte 

hareket etme kavramının, çıkarma hakkının kullanılması bakımından yalnızca “pay 

iktisabı” konusunda bir araya gelmiş olan kişileri ifade etmek amacıyla sınırlandırılmış 

                                                
‘Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ çerçevesinde 31/07/2017 tarihi itibariyle birlikte 
hareket eden pay sahipleri olarak toplam pay/oy oranının %99.24’üne ulaşıldıklarını, hakim ortak 
konumunun kazanılması ile (II-27.2) ‘Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ uyarınca 
satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkı birlikte hareket eden pay sahipleri olarak kullanılabilir 
hale geldiği ve 31/07/2017 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içinde (31/07/2017- 
31/10/2017 döneminde), diğer ortakların, Şirkette sahip oldukları paylarını hakim ortaklara satma 
hakları doğduğu açıklanmıştır”. Somut olayda altı anonim şirket ve (aynı soyadı taşıması itibariyle 
-muhtemelen- sahip oldukları aile şirketinin ortağı ve/veya yöneticisi de olan) dört gerçek kişi, oy 
sözleşmesini imzalamak suretiyle çıkarma hakkı için gerekli olan %98’lik oy oranını aşmışlardır. 
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olduğu görüşü savunulabilir. Eğer tanımda yapılan değişikliğin amacı bu yöndeyse, oy 

sözleşmesi gibi sözleşmelerle bir araya gelen pay sahiplerinin II-27.3 sayılı Tebliğ 

bakımından “birlikte hareket eden” olarak nitelendirilmemesi ve çıkarma hakkının bu 

şekilde kullanılamayacağı ihtimali gündeme gelmektedir1222.  

 Bir sonuca varmadan önce, Alman ve İsviçre hukuklarında “birlikte hareket etme” 

kavramı ile çıkarma hakkı arasındaki ilişkiye de değinelim.  

Alman hukukunda çıkarma hakkının düzenlendiği WpÜG § 39a’da birlikte hareket 
edenlerden söz edilmemiş; çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibine 
atfedilecek olan paylar konusunda yalnızca AktG § 16/4 hükmüne atıfta bulunulmuştur. 
Bunun anlamı, pay alım tekliflerinde teklif sahibine atfedilecek oy haklarını düzenleyen 
WpÜG § 30’un çıkarma eşiğinin hesaplanmasında uygulama alanı bulmayacak 
olmasıdır. Anılan bu son hüküm, birlikte hareket etme de dâhil olmak üzere, teklif 
sahibine atfedilecek oy haklarını düzenlemektedir. WpÜG § 39a’nın da gerekçesinde 
ifade edildiği üzere, çıkarma hakkının düzenlendiği § 39a hükmü bakımından belirleyici 
olan, payın mülkiyetine sahip olmaktır1223. WpÜG § 39a’da “sahip olmak” anlamına 
gelen “gehören” ifadesi kullanıldığından, payın devrine ya da oy hakkına ilişkin olarak 
yapılmış olan borçlar hukuku karakterli anlaşmaların dikkate alınmayacağı kabul 
edilmektedir1224. WpÜG § 30’da sayılan atıf hâllerin bir kısmı ise borçlar hukuku 
sözleşmelerine dayanmaktadır. 

Yukarıda1225 da incelemiş olduğumuz üzere, AktG § 16/4’e yapılan atıf gereğince 
yalnızca, a) hâkim pay sahibinin bağlı şirketlerinin sahip olduğu paylar; b) hâkim pay 
sahibi hesabına üçüncü kişiler tarafından elde bulundurulan paylar ve c) hâkim pay 
sahibinin bağlı şirketlerinin hesabına üçüncü kişiler tarafından elde bulundurulan 
paylar, d) hâkim pay sahibinin tacir olduğu durumlarda bu kişinin özel malvarlığında 
bulunan paylar, hâkim pay sahibinin sahip olduğu paylardan sayılacaktır. Bunun dışında 
“oy haklarının atfedilmesi”ne ilişkin WpÜG § 30’da sayılan hâllerin, çıkarma hakkını 
kullanacak olan hâkim pay sahibine atfedilecek payların tespitinde uygulanma kabiliyeti 
bulunmamaktadır. Böylece, aynı hükmün birlikte hareket edenlere ilişkin ikinci fıkrası 
da uygulanamayacaktır. Bu durumda birlikte hareketin varlığı hâlinde, birlikte hareket 
eden kişilerin sahip oldukları oy haklarının teklif sahibine atfedilmesi WpÜG § 30/2 
kapsamında mümkün olsa da bu kuralın, § 39a gereğince yapılacak çıkarma eşiği 
hesaplamasında bir önemi yoktur1226. Birlikte hareket eden kişilerin münferiden sahip 

                                                
1222  Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere bir görüşe göre, II-26.1 sayılı Tebliğ bakımından birlikte 

hareketin maddî unsuru “pay iktisabı”dır. Dolayısıyla II-27.3 sayılı Tebliğ’deki “birlikte hareket 
eden kişiler” tanımının bu görüş etrafından şekillendirilmiş olması da ihtimal dâhilindedir. 

1223  Bkz. BT-Drucksache 16/1003, s. 22. 
1224  Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39a Rn. 43; Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, 

§ 39a Rn. 37; Süßmann, Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, § 39a Rn. 8. 
1225  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, b. 
1226  Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39a Rn. 46; Kießling, s. 45-46. 
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oldukları “paylar”, çıkarma hakkını kullanacak hâkim pay sahibine 
atfedilemeyecektir1227.  

İsviçre hukukunda ise çıkarma hakkının düzenlendiği FinfraG 137’de çıkarma 
hakkının kullanılabilmesi için gereken eşiğe ulaşılmasında “birlikte hareket”ten söz 
edilmemektedir. Ancak ilgili tüzük olan FinfraV’ın 120. maddesinde çıkarma hakkı eşiği 
hesaplamasında dikkate alınacak paylar arasında, teklif sahibinin üçüncü kişilerle 
birlikte hareket ederek elinde bulundurduğu paylar da (…die der Anbieter im Zeitpunkt 
des Gesuchs um Kraftloserklärung ... in gemeinsamer Absprache mit Dritten hält) 
sayılmıştır. Görüldüğü üzere İsviçre hukukunda, Alman hukukunda benimsenmiş olan 
çözümün tam aksi yönde bir çözüm benimsenmiş olmaktadır. 

Çıkarma eşiğinin hesabında payların birlikte hareket anlaşması çerçevesinde teklif 
sahibine atfedilebilmesi için, yapılan anlaşma çerçevesinde kalıcı bir iş birliğinin 
yapılmış olmasının ya da payların, ortak yapılan bir teklifle iktisap edilmiş olmasının 
gerekli olduğu öğretide ileri sürülmektedir1228. Bu anlamda, yalnızca çıkarma hakkı için 
gerekli olan %98’lik eşiğin aşılması amacıyla yapılan bir anlaşmanın, birlikte hareket 
kapsamında değerlendirilemeyeceği; böyle bir anlaşma kapsamında payların teklif 
sahibine atfedilemeyeceği kabul edilmektedir1229.  

Sonuç: II-27.3 sayılı Tebliğ’in “birlikte hareket eden kişiler” tanımına ilişkin 

yapmış olduğu değişiklik, beraberinde yukarıda işaret etmiş olduğumuz bazı soru 

işaretlerini getirmektedir.  

a) Her şeyden önce, tanımda değişiklik yapılmadan önce birlikte hareket 

kapsamında ele alınabilecek olan oy sözleşmelerinin, değişiklik sonrasında tanım 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmaya açık hâle gelmiştir.  

Meseleye iki farklı yönden bakılabilir:  

İlk bakış açısı, “sahip olma” kavramı çerçevesinde, yukarıda TTK 208 için yapmış 

olduğumuz tartışmadan hareket etmektedir. Hatırlanacağı üzere yapmış olduğumuz 

değerlendirme neticesinde, oy sözleşmeleri aracılığıyla elde edilen oyların, TTK 196/2 

kapsamında “sahip olunan paylar”dan kaynaklanmadığını; dolayısıyla bu oy haklarının, 

çıkarma hakkı eşiği hesaplamasında hakkı kullanacak olan hâkim pay sahibine izafe 

edilmemesi gerektiğini ileri sürmüştük. Bu kapsamında yalnızca doğrudan sahip olunan 

ya da TTK 196/3 gereğince atfedilme neticesinde dolaylı olarak sahip olan “paylar”dan 

doğan oy hakları hesaplamada dikkate alınabilecektir. Alman hukukunda da hâkim olan 

görüş, oy sözleşmeleri ile elde edilen oy haklarının, AktG § 16/3 kapsamında ele 

alınmaması gerektiği yönündedir. Böylece oy hakkına ilişkin olarak, AktG § 16/4’de 

                                                
1227  Kießling, s. 45-46. Bu yönde bir mahkeme kararı için bkz. BGH, Urteil vom 18.12.2012 - II ZR 

198/11: “…Ein Acting in concert im Sinne des § 30 Abs. 2 WpÜG sei im Rahmen der §§ 39c, 39a 
WpÜG bedeutungslos…”. 

1228  Schärer/Zeiter, s. 42; Gotschev/Staub, s. 274; Gotschev, s. 298-299, N. 795. 
1229  Schärer/Zeiter, s. 42; Gotschev/Staub, s. 274. 
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“pay” için öngörülmüş olan atıf hükmüne benzer özel bir atıf hükmüne yer verilmediği 

için, yalnızca “sahip olunan paylar”dan doğan oy hakları hâkim işletme hesabına 

yazılabilecektir. Bu bakış açısıyla ele alındığında, bir oy sözleşmesi ile yalnızca oyların 

aynı yönde kullanılmasının taahhüt edildiği; bunun ötesinde yapılan oy sözleşmesinin, 

sözleşmenin tarafı olan pay sahiplerinin “sahip oldukları” pay oranını değiştirmeyeceği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Yapılan oy sözleşmesi, oyun kaynağını oluşturan payın, 

sözleşmenin tarafı olan diğer pay sahibine atfedilmesi sonucunu doğurmayacaktır. 

Oy sözleşmesinin, her bir ortağın sahip oldukları payların mülkiyetini şirkete sermaye 
olarak getirmeyi taahhüt ettikleri bir adî şirket sözleşmesi şeklinde yapılmış olması da 
ihtimal dâhilindedir. Bu durumda paylara birlikte sahip olmaktan söz edilebilir. Ancak 
bu tür bir oy sözleşmesine rastlanması istisnaî bir durumdur. Gerçekten de yapılan oy 
sözleşmesinin bir adî şirket niteliğinde olduğu kabul edilecek olsa bile, bu tür 
sözleşmelerde anonim şirket payının mülkiyeti genellikle adî şirkete sermaye olarak 
getirilmemektedir. Dolayısıyla, anonim şirket payları üzerinde bir elbirliği mülkiyeti de 
tesis edilmiş olmamaktadır.  

Üstelik adî şirket niteliğinde olan ve anonim şirket payının mülkiyetinin adî şirkete 
sermaye olarak getirilmiş olduğu bir oy sözleşmesinde, bir payın diğer bir pay sahibine 
“atfedilmesi/izafe edilmesi” durumu da söz konusu olmamaktadır. Burada yalnızca, 
paylar üzerinde tesis edilen elbirliği mülkiyetinin bir sonucu olarak, çıkarma hakkı 
birden fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. 

Bu söylenenleri, SerPK 27 çerçevesinde şu şekilde ele alabiliriz: SerPK 27’de 

“sahip olunan payların” bahşettiği oy haklarının belirli bir orana ulaşmasından söz 

edilmektedir. Dolayısıyla çıkarma hakkının kullanılabilmesi için, pay üzerinde mülkiyet 

hakkının varlığının gerekli olduğu söylenebilir. Bu anlamda çıkarma hakkını 

kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet, tıpkı TTK 195/1/a ve 195/2’de olduğu gibi 

“mülkiyet” temellidir1230. Durum böyle olmakla birlikte, pay üzerinde yalnızca doğrudan 

sahiplik şart koşulmamış; tıpkı TTK 196/3’de olduğu gibi dolaylı iştirak ilişkisinin de 

dikkate alınacağı II-27.3 sayılı Tebliğ ile düzenlenmiştir (md. 4/2).  

O hâlde, bu bakış açısıyla değerlendilecek olunursa; 1) bir oy sözleşmesi etrafında 

bir araya gelen pay sahiplerinin her birinin kendi paylarına sahip olduğu; 2) bu pay 

sahipleri arasında kural olarak elbirliği mülkiyeti ilişkisi yaratan bir hukukî ilişkinin 

olmadığı, bu sebeple paylara elbirliği ile sahip olunmadığı; 3) II-27.3 sayılı Tebliğ’in 4. 

maddesinin ikinci fıkrasında, tıpkı TTK 196/3’da olduğu gibi, yalnızca “payın” 

atfedilmesine ilişkin özel bir hükmün bulunduğu; bu yüzden yalnızca bu şekilde “sahip 

olunan” paylardan doğan oy haklarının bir pay sahibine ait olabileceği; 4) bir oy 

                                                
1230  Bu hususlarda bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a, metin içi başlık “a”. 
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sözleşmesi sayesinde oy haklarının çoğunu kontrol etme imkânını elde eden bir pay 

sahibinin dolaylı hâkim konumuna geldiği söylenebilirse de1231, söz konusu oy 

sözleşmesinin “pay”a sahip olma sonucunu doğurmadığı, bu yüzden elde edilen oy 

haklarının da “sahip olunan paylar”dan kaynaklanmadığı  sonuçlarına ulaşılır1232.  

Bu sebeplerle ilk bakış açısıyla değerlendirildiğinde, bir oy sözleşmesiyle bir 

araya gelen pay sahiplerinin sahip oldukları payların, sözleşmeye taraf olan diğer pay 

sahiplerine “atfedilememesi” sebebiyle, çıkarma hakkı için gerekli olan eşiğin 

hesaplanmasında oy sözleşmesinin -kural olarak- bir işlevinin bulunmadığı sonucuna 

varılacaktır. İstisnaen, oy sözleşmesi kapsamında paylara elbirliği ile malik olunması 

hâlinde, çıkarma hakkı birlikte kullanılabilecektir.  

Ancak önemle belirtelim ki, paylara -kural olarak- birlikte (elbirliğiyle) sahip olmama 
durumu sadece oy sözleşmesiyle bir araya gelen pay sahipleri için değil, pay alım teklifi 
yapmak amacıyla birlikte hareket eden pay sahipleri için de geçerlidir. Gerçekten de pay 
iktisabı hususunda iş birliği hâlinde olan pay sahiplerinin her birinin iktisap edeceği 
paylar ayrıdır. Bu şekilde bir anlaşma ile bir araya gelen pay sahiplerinin müstakil olarak 
edinmiş oldukları payların, dolaylı iştirak ilişkisi kapsamında bir diğer pay sahibine 
atfedilip atfedilmeyeceği meselesi ise tartışmaya açılabilir. Zira burada salt “oy hakkı”nı 
ilgilendiren bir anlaşma değil, “payın iktisabı”na ilişkin bir anlaşma söz konusudur. Bu 
anlaşma kapsamında iktisap edilen payların, anlaşmanın diğer tarafı olan kişi hesabına 
elde bulundurulup bulundurulmadığı araştırılmalıdır.     

Sonuç olarak, bu ilk bakış açısıyla değerlendirilecek olunursa, sermaye piyasası 

hukukundaki “birlikte hareket” kavramı, çıkarma kurumu bakımından yok sayılmış 

olacaktır. Zira bu ihtimalde, yukarıda sözünü etmiş olduğumuz iş birlikleri kapsamında 

bir araya gelen kişilerin münferiden sahip oldukları paylar, iş birliğine vücut veren oy 

sözleşmesinin diğer tarafına atfedilemeyecek; böylece çıkarma hakkı da 

kullanılamayacaktır.    

İkinci bakış açısında ise birlikte hareket kavramından hareket edilmektedir. Buna 

göre, SerPK 27’de geçen “birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere…sahip olunan 

payların” ifadesi karşısında ilk yaklaşımın benimsenmesi mümkün görünmemektedir. 

Birlikte hareket etme, sermaye piyasası hukukuna özgü bir kurumdur. Tıpkı TTK 196/3 

ve II-27.3 sayılı Tebliğ md. 4/2 gereğince dolaylı olarak sahip olunan payların durumunda 

olduğu gibi, burada da birlikte hareket edenlerin ayrı ayrı sahip oldukları payların, iş 

birliğini oluşturan her bir pay sahibine atfedilmesi gerekir. Yukarıda birlikte hareket 

etmeye ilişkin kuralların, esasında pay alım teklifi yükümlülüğü ya da kamuya açıklama 

                                                
1231  Bu hususta bkz. Okutan Nilsson, s. 146. 
1232  Bu hususlarda bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a, metin içi başlık “a” ve § 7, III, 2, C, b. 
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yükümlülüğüne ilişkin kuralların dolanılmasını engellemek üzere öngörüldüğünü 

belirtmiştik. Bu amaç doğrultusunda, birlikte hareket edenler, tek bir kişi gibi kabul 

edilmektedir. Birlikte hareket edenlerin tek bir kişi gibi kabul edilmesi, beraberinde iş 

birliği içinde olan pay sahiplerinin müstakil olarak sahip oldukları payların/oy haklarının, 

birlik içindeki diğer pay sahiplerine atfedilmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla 

TTK 196/3 ve II-27.3 sayılı Tebliğ md. 4/2 kapsamında “dolaylı” olarak sahip olunan 

paylara ek olarak, “birlikte hareket etme” kavramı, yeni bir “pay/oy atfı” durumunu da 

beraberinde getirmektedir.     

Kanaatimizce II-27.3 sayılı Tebliğ bağlamında, oy sözleşmelerinin de birlikte 

harekete vücut verdiği söylenebilecektir. İlk gerekçemiz, pay alım teklifi hukuku ile 

ilgilidir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, SerPK 27’de düzenlenen çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için, bir ön şart olarak pay alım teklifinde bulunulmasına gerek 

yoktur. Diğer bir deyişle Türk hukukunda pay alım teklifi, çıkarma hakkı sürecinin 

zorunlu bir parçası olarak öngörülmemiştir. Ancak anılan hükümde, çıkarma hakkı ile 

pay alım teklifi arasındaki bağ da tamamen kopartılmamıştır. Çıkarma hakkı için gerekli 

olan eşiğe ulaşılmasında önemli bir araç olan pay alım teklifleri, hükmün kaleme 

alınışında, eşiğe ulaşmak için kullanılabilecek ilk araç olarak zikredilmiştir: “Pay alım 

teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde 

sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya 

daha fazlasına ulaşması durumunda…”.  

Çıkarma hakkının, zorunlu pay alım tekliflerini dengeleyici bir rolünün olduğunu 

daha önce ifade etmiştik1233. Kanun koyucu, bir yandan kontrolü ele geçiren pay 

sahiplerine pay alım teklifi yükümlülüğü yüklemekte, diğer yandan teklif neticesinde 

şirkette nitelikli bir çoğunluğa ulaşan bu pay sahiplerine, teklife olumsuz cevap veren az 

sayıdaki azınlık pay sahibini şirketten çıkarma hakkı vermektedir. Böylelikle bir denge 

sağlanmaktadır. Teklifte bulunma yükümlülüğü ise yalnızca “pay iktisabı” hususunda iş 

birliğinde bulunan kişiler için değil, bir oy sözleşmesi kapsamında yönetim kontrolünü 

ele geçiren pay sahipleri için de doğmaktadır (bkz. SerPK 26/3). Bu açıdan bakıldığında, 

nasıl ki yönetim kontrolünü elde etmek amacıyla ortakların kendi aralarında yaptıkları oy 

sözleşmesi gibi anlaşmalar, pay alım teklifi yükümlülüğü sonucunu doğurmaktadır1234, 

                                                
1233  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, VII. 
1234  Bir oy sözleşmesi etrafında birlikte hareket edenlerin -kural olarak- tümü için pay alım teklifi 

yükümlülüğünün doğacağı öğretide kabul edilmektedir. Bkz. Kolcuoğlu, s. 175. Kontrolde bir 
paylaşım söz konusu ise bir araya gelenlerin tümünün müştereken pay alım teklifinde bulunma borcu 
altında oldukları hususunda bkz. Paslı, s. 499-500. Ancak yazar, birlikte hareket edenlerin 
oluşturduğu grupta bir kişinin “asıl/esaslı üye” konumunda olması hâlinde, teklifte bulunma 
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buna paralel olarak bu şekilde bir araya gelen kişilere çıkarma hakkının da sunulması 

gerekmektedir. O hâlde, birlikte hareket eden kişiler kavramına oy sözleşmeleri gibi 

anlaşmalar çerçevesinde iş birliği yapan kişileri dâhil etmemek, her şeyden önce çıkarma 

hakkı ile pay alım teklifi yükümlülüğü arasındaki ilişkiyi yok saymak anlamına 

gelecektir.  

İkinci gerekçemiz ise II-27.3 sayılı Tebliğ’in birlikte hareket eden kişiler 

tanımında yapmış olduğu değişikliğin amacına ilişkindir. Yukarıda da açıklamış 

olduğumuz üzere, yapılan değişikliğin amacı öyle sanıyoruz ki, mevcut kontrol 

sahiplerinin kontrol oranlarını artırmak amacıyla yapmış oldukları iş birliklerini de tanım 

kapsamına dâhil etmektir. Zira mülga Tebliğ dönemindeki gibi yalnızca kontrolün elde 

edilmesi amacını taşıyan iş birliklerinin tanım kapsamında olduğu kabul edilecek olursa, 

pek çok durumda çıkarma hakkı kullanılamayacaktır. Yapılan değişikliğin amacı bu 

şekilde kabul edilecek olursa, birlikte hareket eden kişiler kavramının yalnızca pay 

iktisabını konu alan iş birliklerini değil, yönetime ilişkin hakların kullanılması 

hususundaki iş birliklerini de kapsayacağını düşünmekteyiz.  

Son olarak, birlikte hareketin, oy sözleşmeleri gibi anlaşmalarla tesis edilebileceği 

görüşü savunulacak olursa, bu kez de yapılan anlaşmanın tek sefere mahsus olmasının 

yeterli olup olmayacağı meselesi ortaya çıkmaktadır. Bu soruna aşağıda “c” başlığında 

değineceğiz.     

b) Pay alım teklifi hukukunda birlikte hareket etme kavramı, yönetim kontrolü 

kavramından hareketle tanımlanmaktadır. Bu alan özelinde ele alındığında, birlikte 

hareketin konusu, hedef şirketin kontrolünü ele geçirmek yahut hedef şirketin kontrolünü 

ele geçirmeye yönelik bir teklifi engellemek olmaktadır. Ancak birlikte hareketin konusu, 

düzenlendiği alana göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, II-15.1 sayılı Özel 

Durumlar Tebliği’nde ihraççının sermaye yapısında değişiklik oluşturmak amacıyla 

yapılan iş birlikleri de birlikte hareket kapsamı içerisinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu 

Tebliğ özelinde, kontrolün ele geçirilmesi amacını taşımayan iş birlikleri de birlikte 

hareket etmenin tanımına dâhildir. Benzer durum II-27.3 sayılı Tebliğ için de söz 

konusudur. Yapılan değişiklik neticesinde, birlikte hareket edenlerin yapmış oldukları iş 

birliğinin konusunun artık yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacına yönelmiş olması 

zorunluluğu ortadan kaldırılmış olmaktadır. İş birliğinin konusu artık, çıkarma ve satma 

hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarını yapmaktır. Böylece, yukarıda 

                                                
yükümlülüğünün sadece “asıl/esaslı üye” üzerinde doğması gerektiği fikrindedir. Bkz. age, s. 500. 
Teklif yükümlülüğünün gruptaki baskın pay sahibine ait olması gerektiği yönünde bkz. Türkyılmaz, 
s. 47-48. 
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sözünü ettiğimiz mevcut kontrol sahibinin kontrolünü güçlendirmek amacıyla yapmış 

olduğu alım teklifleri de (Aufstockungsangebote)1235 birlikte hareket etme kavramı 

içerisinde ele alınabilecektir. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü, yapılan bu 

değişiklik isabetli olduğu kanaatindeyiz. 

c) Birlikte hareket etmeye vücut veren iş birliğinin süreklilik arz etmesinin gerekli 

olup olmadığı konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Süreklilik konusundaki görüşler, 

birlikte hareket etme kavramının düzenlendiği alana göre farklılaşmaktadır. Örneğin, 

İsviçre öğretisinde kamuya aydınlatma ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin hükümler 

bağlamında, oy sözleşmesi şeklinde tezahür eden geçici nitelikteki iş birlikleri, birlikte 

hareket için yeterli görülmekteyken1236; pay alım teklifi yükümlülüğüne sebebiyet veren 

iş birliklerinin belirli bir sürekliliğe sahip olması gerektiği yönünde görüşler 

bulunmaktadır1237. Ancak pay alım tekliflerine ilişkin UEK (Übernahmekommission) 

uygulamasında birlikte hareket için süreklilik unsurunun aranmadığı ifade 

edilmektedir1238. Alman pay alım teklifi hukukunda spesifik ve tek bir olaya ilişkin 

anlaşmaların birlikte hareket kavramı kapsamı dışında kalacağını öngören WpÜG § 

30/2’ye rağmen, hedef şirketin işletme politikaları üzerinde sürekli ve önemli 

değişiklikler yapmak amacıyla yapılan iş birliklerinin tek bir olaya ilişkin olabileceği 

kabul edilmektedir1239. Önemli olan yapılan işlemin etkisinin, sürekli ve önemli oluşudur. 

Türk hukukunda ise pay alım teklifleri bakımından iş birliğinin sürekliliğine vurgu yapan 

az sayıda görüşe rastlanmaktadır. Bu görüşlerden bir kısmı süreklilik şartını zorunlu bir 

unsur olarak kabul ederken1240, bir kısım görüş ise birlikte hareket iradesinin sürekli 

olmasına gerek olmadığını savunmaktadır1241. Biz de pay alım teklifi hukukuna ilişkin iş 

birlikleri bakımından bu son görüşe katılmakta ve süreklilik unsurunun olmazsa olmaz 

bir şart olmadığını düşünmekteyiz. Alman hukukunda olduğu gibi, ortaya çıkan “etki”nin 

sürekliliği ya da önemini esas alan bir görüşten hareket edildiğinde, bu etkinin ortaya 

çıkmasına sebep olan iş birliğinin bir kez mi yoksa sürekli olarak mı yapıldığının 

kanaatimizce bir önemi olmasa gerekir.   

                                                
1235  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 8, III, 1. 
1236  Gotschev, s. 147, N. 404; Meier-Schatz, (Hertig/Meier-Schatz/… BEHG), Art. 20-II-D, N. 239; 

Schenker, s. 102; Schleiffer, s. 135; Tschäni, Die Gruppe im Übernahmerecht, s. 199. 
1237  Bkz. Tschäni, Die Gruppe im Übernahmerecht, s. 199. 
1238  Tschäni, Die Gruppe im Übernahmerecht, s. 199, dn. 109. 
1239  Uwe H. Schneider, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 30 Rn. 200, 204. 
1240  Kolcuoğlu, s. 169; Yeşiltepe, s. 66. 
1241  Sönmez, Yönetim Kontrolü, s. 293. 
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Çıkarma hakkı bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise birlikte hareket 

edenler arasındaki iş birliğinin sürekli olması gerektiği yönündeki görüşlerin ön plâna 

çıktığı görülmektedir. Yukarıda yabancı hukuka ilişkin olan ara notta, salt çıkarma hakkı 

için gerekli olan eşiğe ulaşmak amacıyla oluşturulan iş birliklerinin, İsviçre hukukunda 

birlikte hareket etme kavramının dışında tutulduğundan söz etmiştik. Bu görüş gereğince, 

iş birliği ya devamlı nitelikte olmalı ya da ortak yapılacak bir teklifi1242 konu almalıdır. 

Türk hukukunda da sürekliliğin gerekli olduğu hususunda benzer görüşlere 

rastlanmaktadır1243.  

Kanaatimizce birlikte hareket etme iradesinin süreklilik arz etmediği bir ihtimalde 

de çıkarma hakkının kullanılabilmesi mümkün olmalıdır. Her şeyden önce, çıkarma hakkı 

için gerekli olan %98’lik eşiğin aşılması amacıyla yapılmış olan bir iş birliğinin altında, 

kurumsal bir amacı gerçekleştirme düşüncesi yatmaktadır. Söz konusu kurumsal amaç, 

şirketin halka kapanması ve/veya paylarının borsa kotasyonundan çıkarılmasıdır. II-27.3 

sayılı Tebliğ gereğince, “hâkim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının 

kullanılmasını takiben borsa kotundan çıkarılan ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkmış 

sayılır” (md. 5/13). Borsaya kote edilmemiş olan halka açık şirketler bakımından ise 

çıkarma hakkının kullanılmış olması neticesinde halka açıklık için gerekli olan bazı 

özellikleri kaybeden şirket, ya şirketin kendisinin yapacağı bir başvuru ile ya da SPK’nın 

re’sen alacağı bir kararla kanunun kapsamından çıkarılabilir (bkz. II-16.1 sayılı Tebliğ 

md. 10/8). Şu hâlde, her iki ihtimalde de çıkarma, önemli nitelikte bir işlem (halka 

kapanma ve/veya borsa kotundan çıkma) gerçekleştirmek için bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çıkarma hakkı bağlamında birlikte hareket 

edenler arasındaki iş birliğinin devamlı olmasının gerekli olmadığı, tek sefere mahsus 

olarak yapılmış bir iş birliğinin de söz konusu kurumsal amacı gerçekleştirmek üzere 

yeterli olduğu söylenebilir.  

Öte yandan, sürekliliğin, birlikte hareket etme kavramının zorunlu bir unsuru olup 

olmadığının tespitinde SerPK 27’de düzenlenen “satma hakkı” bakımından da bir 

değerlendirme yapılabilir. Bu yönüyle bakıldığında, şirketin halka kapanması ve/veya 

borsa kotundan çıkması ile sonuçlanan iş birliği, aynı zamanda pay ve pay sahipliği değeri 

                                                
1242  Burada “teklifin ortak yapılması” ifadesinin, sadece dar anlamda teklifin müşterek olarak yapılması 

şeklinde değil, aynı zamanda teklif öncesinde “pay iktisabı” hususundaki iş birliklerini de 
kapsayacak şekilde geniş anlamda anlaşılması gerektiği fikrindeyiz. 

1243  Bkz. Yeşiltepe, s. 68-69; Manavgat, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, s. 67; Palanduz, s. 108. Bu 
görüşlerin, birlikte hareket etmenin tanımında yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacına 
yönelmiş olma kriterinin arandığı mülga II-27.2 sayılı Tebliğ döneminde ortaya atıldıklarını da 
belirtelim. 



 
 

 
   

479 
  

 

ile ilgili sonuçlar da doğurmaktadır. İlk olarak, halka kapanma ve/veya borsa kotundan 

çıkma, şirketin işletme politikasında bir değişikliğe gidilmesi anlamına gelmektedir. 

İkincisi, halka kapanma ve/veya borsa kotundan çıkma ile, payın likit olma özelliği 

ortadan kaldırılarak pay sahipliği değeri üzerinde olumsuz bir etki yaratılmaktadır1244. 

Görüldüğü üzere, yapılan iş birliği tek seferlik olsa bile, iş birliği neticesinde ortaya uzun 

süreli ve/veya önemli bir etki çıkmaktadır. Bu etki, pay sahiplerinin satma haklarını 

kullanıp şirketten çıkabilmeleri için bir sebep oluşturmaktadır.  

3.  Hâkim Pay Sahibinin Ş irketteki  Oy Haklarının %98’ini 

Temsi l  Eden Paylara Sahip Olması  Gerekt iğ i  

A. Avrupa Birliği Direktifi’nde Öngörülen Çift Eşik Kuralından Sapma: 

Türk Hukukunda Yalnızca Oy Hakkına Bağlanmış Olan Eşik  

Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan hâkimiyet oranı, farklı hukuk 

sistemlerinde kimi zaman yalnızca sahip olunan sermaye miktarına göre, kimi zaman 

yalnızca oy haklarına göre, kimi zaman da her iki kriter de göz önünde bulundurularak 

belirlenmektedir. Avrupa Birliği hukukunda 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’nin 

15. maddesinde hâkimiyet oranı ve bunun elde edilmesine yönelik olarak üye devletlere 

iki seçenek sunulmaktadır. Direktif’in 15. maddesinin ikinci fıkrasının “a” bendinde yer 

verilen ilk seçenek, hâkimiyet oranının pay alım teklifinden bağımsız olarak 

hesaplanması esasına dayanmaktadır (übernahmeneutrale Kalkulation)1245. Bu seçenekte 

teklif sahibinin çıkarma hakkını kullanabilmesi için, hedef şirketteki oy hakkı veren 

sermayenin en az %90’ını ve oy haklarının %90’ını temsil eden menkul kıymetlere 

(paylara)1246 sahip olması gerekmektedir1247. Hâkimiyet oranının ne kadarının pay alım 

teklifi ile elde edildiğinin ise bir önemi bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle pay alım 

teklifinin başarı oranı herhangi bir önem arz etmemektedir. Burada önemli olan, belirtilen 

                                                
1244  Borsa kotundan çıkmanın payın likit olma özelliğini olumsuz yönde etkilediği hususunda bkz. 

Sönmez, 108 vd.; Keskin, Borsa Kotundan Çıkma, s. 702-704; Hızır, s. 68-69. 
1245  Lutter/Bayer/J. Schmidt, § 30 Rn. 126. 
1246  Direktif’in 15. maddesinde “menkul kıymet” (security) kavramından söz edilmekte ise de Direktif 

kapsamındaki menkul kıymetler, yalnızca oy hakkı veren menkul kıymetlerdir (bkz. md. 2). Burada 
kastedilen, daha ziyade hedef şirket paylarıdır. Ancak paylara ilişkin depo sertifikası gibi menkul 
kıymetler de oy hakkını haiz olmaları itibarıyla hükmün kapsamındadır. 

1247  2004/25/EC sayılı Direktif md. 15/2/a: “where the offeror holds securities representing not less than 
90 % of the capital carrying voting rights and 90 % of the voting rights in the offeree company”. 
Hükümde “(oy hakkı veren) sermaye”nin “en az %90’ı” koşuluna yer verilmişken, “oy hakları” için 
sadece “%90’ı” koşulundan söz edilmektedir. Ayrıca md. 15/2 gereğince, hükmün “a” bendinin 
tercih edilmesi hâlinde üye devletler bu oranı %95’e kadar artırabileceklerdir. 
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oranda sermaye ve oy hakkını temsil eden paya sahip olmaktır1248. Yukarıda ele almış 

olduğumuz Avusturya ve Alman hukuklarında, Direktif’teki bu ilk seçenek 

benimsenmiştir. Ancak bu ilk seçeneğin iç hukuka aktarılmasında da birtakım farklılıklar 

olduğu görülmektedir. Örneğin, Avusturya hukukunda çıkarma hakkını düzenleyen 

GesAusG’de Direktif’in 15/2/a maddesindeki ifade aynen muhafaza edilmişken, Alman 

hukukunda WpÜG § 39a/1’de sadece oy hakkı veren sermayeye (stimmberechtigte 

Grundkapital) sahip olma şartı aranmaktadır1249. Dolayısıyla WpÜG § 39a’da “oy 

haklarına” sahip olma şartından söz edilmemektedir.  

Direktif’in 15. maddesinin ikinci fıkrasının “b” bendinde sunulan seçenek ise 

hâkimiyet oranının, pay alım teklifinde elde edilmiş olan başarıya göre hesaplanması 

esasına dayanmaktadır (übernahmespezifische Kalkulation)1250. Bu seçenekte alenî pay 

alım teklifinin, hedef şirketteki pay sahiplerince hangi oranda kabul edildiğine 

bakılmaktadır1251. Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan orana, alenî pay 

alım teklifi aracılığıyla, onun neticesinde ulaşılması gerekmektedir. Buna göre, teklif 

sahibinin, teklifin kabulü neticesinde/ile1252, teklifin kapsamında olan (oy hakkı veren) 

sermayenin en az %90’ını ve teklifin kapsamında olan oy haklarının %90’ını temsil eden 

menkul kıymetleri (payları)1253 iktisap etmiş olması ya da bunların iktisabı için bir 

sözleşme yapmış olması gerekmektedir1254, 1255. Dikkat edilecek olursa, bu seçenekte hedef 

                                                
1248  Bu yüzden Winter raporunda bu ilk seçenek, “percentage of capital rule” olarak anılmaktadır. Bkz. 

Report on Takeover Bids, s. 64-65. 
1249  Bu hususta bkz. yukarıda dn. 594. 
1250  Lutter/Bayer/J. Schmidt, § 30 Rn. 127. 
1251  Bu yüzden Winter raporunda bu ikinci seçenek, “percentage of acceptance rule” olarak 

anılmaktadır. Bkz. Report on Takeover Bids, s. 64-65. 
1252  Direktif’in İngilizce metninde “…following acceptance of the bid…” ifadesi kullanılmışken, 

Almanca metinde “…durch Annahme des Angebots…” ifadesine yer verilmiştir. Almanca metinde 
geçen “durch” kelimesi “ile, aracılığıyla, vasıtasıyla” anlamını haiz olması itibarıyla, İngilizce 
metinde geçen “following” kelimesine nazaran müesseseyi daha iyi açıklamaktadır. 

1253  Bkz. yukarıda dn. 1246. 
1254  2004/25/EC sayılı Direktif md. 15/2/b: “where, following acceptance of the bid, he/she has 

acquired or has firmly contracted to acquire securities representing not less than 90 % of the offeree 
company’s capital carrying voting rights and 90 % of the voting rights comprised in the bid”. 
Hükümde “(oy hakkı veren) sermaye”nin “en az %90’ı” koşuluna yer verilmişken, “oy hakları” için 
sadece “%90’ı” koşulundan söz edilmektedir. 

1255  Direktif’in İngilizce versiyonunda “comprised in the bid” ifadesi, hem “oy hakkı veren sermayenin 
en az %90’ını” hem de “oy haklarının %90’ını” kapsayacak şekilde cümlenin sonunda 
kullanılmıştır. Almanca versiyonda ise bu ifadeye denk gelen “der vom Angebot betroffenen” 
ifadesi, yalnızca “oy haklarının %90’ını” ifadesini tanımlayacak şekilde kullanılmıştır (…die 
mindestens 90 % des stimmberechtigten Kapitals der Zielgesellschaft und 90 % der vom Angebot 
betroffenen Stimmrechte entsprechen…). Bu durumun bir çeviri hatasından kaynaklandığı 
hususunda bkz. Kießling, s. 30. Öte yandan, “comprised in the bid” ifadesini yalnızca “oy 
haklarının %90’ını” ifadesini kapsayacak şekilde yorumlayan yazarlar da mevcuttur. Türkçe 
çeviride bu yönde bir örnek için bkz. Palanduz, s. 81. 
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şirketin oy hakkı veren tüm sermayesinin ve tüm oy haklarının %90’ını temsil eden 

payların iktisabından değil, yalnızca teklifin kapsamında olan payların oluşturduğu 

sermaye ve oy haklarının %90’ından söz edilmektedir. Dolayısıyla teklif ile elde edilen 

başarı, hakkın kullanılabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Direktif bu ikinci 

seçenekte çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan oranı %90 olarak sabit 

tutmuş ve üye devletlerin iç hukuklarında oranı yükseltmelerine -ilk seçenekte olduğunun 

aksine1256- izin vermemiştir. Zira bu seçenekte, gerekli olan orana ulaşılması pratik olarak 

daha zordur. 

İkinci seçeneğe bir örnek verelim: Hedef şirkette tek bir grup payın olduğunu 

varsayalım. Bu varsayım altında, hedef şirkette oy hakkı veren sermayenin ve oy 

haklarının %20’sini temsil eden paylara sahip olan bir pay sahibinin, kalan %80 oranını 

temsil eden payların tümü için bir alenî pay alım teklifinde bulunduğunu düşünelim. 

Direktif gereğince, teklif sahibinin çıkarma hakkını kullanabilmesi için teklifin %90 

başarıya ulaşmış olması gerekmektedir. Bunun anlamı, teklifin kapsamında olan, diğer 

bir deyişle teklifin yönelmiş olduğu payların oluşturduğu sermaye ve oy haklarının 

%90’ını temsil eden payların edinilmiş olmasının gerekli olduğudur. Böylece teklif 

sahibinin, yapmış olduğu teklif ile oy hakkı veren sermaye ve oy haklarının en az 

%72’sini (80 x 90/100 = 72) temsil eden payları iktisap etmiş olması ya da bunun için bir 

sözleşme yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, teklif yapılan 80 birim payın 

ancak 72 birimi elde edilmiş ise kalan 8 birim payın sahibi de şirketten çıkarılabilecektir. 

Şu hâlde, çıkarma hakkını kullanmak isteyen ve teklif öncesinde %20 oranında paya sahip 

olan bir pay sahibi, teklif sonrası edinmiş olduğu %72 oranında pay ile, toplamda, oy 

hakkı veren sermayenin ve oy haklarının %92’sini temsil eden paylara sahip olarak 

çıkarma hakkını kullanma hakkını elde etmiş olmaktadır. Teklif sahibinin teklif 

öncesinde sahip olduğu payların oranı yükseldikçe bu oran da yükselecektir1257.  

Aynı örneğin birinci seçenek için kurgulanacak olması durumunda ise şu tabloyla 

karşılaşılır: Direktif gereğince hedef şirkette çıkarma hakkının kullanabilmesi için 

                                                
 Öte yandan, hükümde geçen “comprised in the bid” ifadesine rağmen, hükmün “b” bendini, “hedef 

şirketteki oy hakkı olan hisselerin %90’ına sahip olunması” şeklinde çeviren yazarlar da 
bulunmaktadır. Bkz. Eroğlu, s. 36. Bu çeviriye katılamıyoruz. Zira “b” bendinde kastedilen, hedef 
şirketteki oy hakkı olan tüm paylar değil, yalnızca teklifin kapsamında olan paylardır. 

1256  Bkz. yukarıda dn. 1247. 
1257  Aynı örneği, hâlihazırda %30 orana sahip bir pay sahibinin, kalan %70 oran için yapmış olduğu 

teklif üzerinden verecek olsaydık; teklif sahibinin, yapmış olduğu teklif ile, oy hakkı veren sermaye 
ve oy haklarının en az %63’ünü (70 x 90/100 = 63) temsil eden payları iktisap etmiş olması 
gerekecekti. Böylece teklif sahibinin, çıkarma hakkını kullanabilmesi için, bu kez toplamda, oy 
hakkı veren sermayenin ve oy haklarının %93’ünü (30 + 63 = 93) temsil eden paylara sahip olması 
gerekecekti. Bu oran, teklif sahibinin hâlihazırda sahip olduğu oran arttıkça artacaktır. 
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öncelikle, kalan pay sahiplerinin tümüne yöneltilmiş bir alenî pay alım teklifinde 

bulunulmalıdır. Dolayısıyla hâlihazırda oy hakkı veren sermayenin ve oy haklarının 

%20’sini temsil eden paylara sahip olan bir pay sahibi, ilk önce, kalan %80’i temsil eden 

payların sahiplerine bir pay alım teklifinde bulunmalıdır. Çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gerekli olan ikinci şart ise oy hakkı veren sermayenin ve oy 

haklarının belirli bir oranını temsil eden paylara sahip olmaktır. Bu ikinci şart 

kapsamında teklif sahibinin, teklifin başarıya ulaşıp ulaşmadığından bağımsız olarak, 

hedef şirkette oy hakkı veren sermayenin en az %90’ını ve oy haklarının ise %90’ını 

temsil eden paylara sahip olması gerekmektedir. Şu hâlde, hâlihazırda yalnızca %20 

oranına sahip olan teklif sahibi, hedef şirkette oy hakkı veren sermayenin en az %70’ini 

ve oy haklarının %70’ini temsil eden payları daha iktisap etmelidir1258.  

Direktif’in “a” bendinde düzenlenen ilk seçenek bakımından, yapılan pay alım 

teklifinde elde edilen başarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Gerçekten de teklif 

sahibinin hedef şirketin kalan %80’lik oranı için yapmış olduğu teklif başarılı olmasa 

bile, çıkarma hakkının kullanılması ihtimali teorik olarak yine de mevcuttur. Zira teklif 

sahibinin, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan orana, tekliften bağımsız 

olarak borsadan alım ya da tahsisli satış gibi yöntemleri kullanarak ulaşması mümkündür. 

Bu ihtimalde önemli olan, söz konusu pay alımlarının, çıkarma hakkının kullanımı için 

öngörülen hak düşürücü süre içerisinde yapılıyor olmasıdır. Şu hâlde, yapmış olduğu 

teklif neticesinde tek bir pay bile alamayan yahut pay almış olsa bile çıkarma hakkı için 

gerekli olan orana ulaşamayan (ör. yalnızca oy haklarının %15’ini temsil eden payları 

                                                
1258  Direktif hükmünün açıklanmasında öğretide verilen bazı örnekler, Direktif kapsamında tanımı 

verilen “pay alım teklifi” kavramı ile uyum içinde değildir. Örneğin Türk öğretisinde Tütüncü, 
“hedef şirket sermayesinin ve oy haklarının %88’ine sahip bulunan bir teklif sahibinin, 
kalan %12’lik payı ele geçirmek üzere yapacağı aleni pay alım teklifi neticesinde, yalnızca %2’lik 
payı elde etmesi durumunda, hedef şirketin oy hakkına sahip sermayesinin ve oy haklarının en 
az %90’ına sahip olma koşulunu yerine getireceğinden, Direktif’in 15. maddesinin 2’inci fıkrasının 
(a) bendi uyarınca satın alma hakkını kullanabilece[ğini]” ileri sürmektedir. Bkz. Tütüncü, s. 60. 
Belirtmek gerekir ki yazarın vermiş olduğu örnekte geçen “teklif”, Direktif kapsamında yapılmış 
teknik anlamda bir “pay alım teklifi” değildir. Yukarıda da açıkladığımız üzere, söz konusu teklif, 
mevcut kontrol sahibinin kontrol oranını yükseltmek amacıyla yapmış olduğu bir teklif olması 
itibarıyla Direktif’in kapsamı dışındadır; kontrolün ele geçirilmesine yönelik değildir. Dolayısıyla 
örnekte belirtilen türde bir teklifin yapılmış olması, çıkarma hakkının kullanılması bakımından 
yeterli değildir. Bu yüzden, yazarın Direktif bağlamında vermiş olduğu bu örneğe katılamıyoruz. 

 Pek tabii üye devletler, bu tür teklifler ile de çıkarma hakkının kullanabileceği hususunda düzenleme 
yapma yoluna gidip, Direktif hükmünün kapsamını genişletebilirler. Direktif bu konuda bir 
yasaklama öngörmemektedir. Örneğin, İngiltere’de City Code on Takeovers and Mergers, açıkça 
mevcut kontrol sahiplerinin kontrol oranlarını yükseltmek amacıyla yapmış oldukları teklifleri de 
düzenlemektedir. Çıkarma hakkının kullanılmasında da bu tür tekliflerin, “pay alım teklifi” ön 
koşulunu karşılayacağı kabul edilmektedir. Ancak Almanya’da her ne kadar WpÜG’de kontrolün 
ele geçirilmesine yönelik olmayan teklifler kanun kapsamında düzenlenmiş olsa da çıkarma 
hakkının kullanılması bakımından bu tür teklifler yeterli görülmemektedir. Bu hususlarda bkz. 
Dördüncü Bölüm, § 8, III, 1. 
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alabilmiş) bir teklif sahibi, çıkarma hakkı için gerekli olan orana başka yöntemleri 

kullanarak ulaşabilecektir. 

Avrupa Birliği hukukunda durum bu şekilde iken, Türk hukukunda SerPK 27’de 

düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için mutlaka bir pay alım teklifinde 

bulunulmasına gerek olmadığını yukarıda ifade etmiştik. Çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için gerekli olan orana, “herhangi bir şekilde sahip olunan paylar” ile 

ulaşılması mümkündür. Şu hâlde, Türk hukukunda çıkarma hakkını kullanmak isteyen 

bir pay sahibi, “ortaklığın oy haklarının %98’i”ne bir pay alım teklifiyle ulaşabileceği 

gibi, bu orana; borsadan pay alımı, tahsisli satış usulü ile pay alımı veya başka bir şekilde 

de ulaşabilir.  

Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan %98’lik oran, yalnızca “oy 

hakkı” ile ilişkilendirilmiş olup, “(oy hakkı veren) sermayenin belirli bir çoğunluğuna 

sahip olma” şartına SerPK 27’de yer verilmemiştir. Dolayısıyla 2004/25/EU sayılı 

Direktif’in benimsemiş olduğu sistemden farklı olarak, SerPK 27’de çift eşik kuralı 

benimsenmemiştir. Ancak anılan hükümde oy hakkına yapılmış olan özel vurgunun, II-

27.3 sayılı Tebliğ’in oyda imtiyazların etkisizleşmesine ilişkin olarak öngörmüş olduğu 

kural karşısında, büyük ölçüde anlamını yitirdiği söylenebilir. Tebliğ’in 4. maddesinin 

ikinci fıkrasında, %98’lik oranın tespitinde, oy hakkında imtiyazların dikkate 

alınmayacağı hükme bağlanmıştır1259. İmtiyazların etkisizleştiği, diğer bir deyişle “bir pay 

= bir oy” kuralının uygulandığı bir durumda, çıkarma hakkına ilişkin %98’lik oranın, oy 

hakkı ile ilişkilendirilmiş olmasının özel bir öneminin kalıp kalmadığı sorgulanabilir. Zira 

imtiyazların etkisizleştiği bir ihtimalde, sahip olunan sermaye payı sayısı ile oy hakkı 

sayısı, tekrar doğru orantılı bir hâle gelmektedir. Ancak bu durumda dahi sermayenin 

%98’ine sahip olmanın, mutlak bir biçimde oy haklarının da %98’ine sahip olmak 

anlamına geldiği söylenemeyecektir. Oy hakkının donduğu durumlarda, sermaye ve oy 

dengesi bakımından mutlak eşitlik söz konusu olmayacağından, bu gibi hâllerde oy 

hakkına yapılmış olan vurgunun, hesaplamada özel bir anlam ifade ettiğini belirtmek 

gerekir1260.   

 

                                                
1259  Belirtelim ki şu an yürürlükte olmayan, konuya ilişkin ilk Tebliğ’de (II-27.1 sayılı Tebliğ), oy 

hakkında imtiyazların hesaplamada dikkate alınacağı düzenlenmekteydi. Ancak II-27.2 sayılı Tebliğ 
ile, oyda imtiyazların dikkate alınmayacağı düzenlenmiş; şu an yürürlükte olan II-27.3 sayılı Tebliğ 
ile de bu kural devam ettirilmiştir. 

1260  Bu yönde bkz. Palanduz, s. 98. Bu hususta yukarıda bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, b.  
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B. “Sahip Olunan” Paylara İlişkin Oy Haklarının %98’e Ulaşması 

SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için, hakkın 

kullanılacağı şirketteki toplam oy haklarının %98’ini temsil eden paylara sahip olunması 

gerekmektedir. Anılan hükümde pay üzerindeki sahipliğin doğrudan ya da dolaylı 

olmasıyla alakalı bir hükme yer verilmemişse de, II-27.3 sayılı Tebliğ’in 4. maddesinin 

ikinci fıkrasında oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, hâkim ortağın sahip olduğu 

doğrudan ve dolaylı payların dikkate alınacağı düzenlenmiştir.  

Yukarıda TTK 208’e ilişkin olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda, “sahip 

olma” eyleminin doğrudan ve dolaylı hâkimiyet ilişkisi bağlamında ne anlama geldiğini 

ortaya koymaya çalışmıştık1261. Tekrardan kaçınmak amacıyla sadece orada varmış 

olduğumuz sonucu burada kısaca hatırlatmak istiyoruz:  

Doğrudan hâkimiyet ilişkisi bağlamında “sahip olmak” ifadesi, kanaatimizce 

mevzuatta teknik ve hukukî anlamda mülkiyet kavramını karşılamak üzere 

kullanılmaktadır. “Paya (doğrudan) sahip olmak”, bir şirkete iştirak etmeyi; diğer bir 

deyişle o şirketin paylarının mülkiyetine sahip olmayı gerektirmektedir. Diğer bir yol ile 

tesis edilen doğrudan hâkimiyet ilişkisi çıkarma hakkına vücut vermeyecektir. Örneğin, 

çıkarma hakkının kullanılacağı şirkete bir hâkimiyet sözleşmesi ile hâkim olunması 

hâlinde de doğrudan hâkimiyet ilişkisi gündeme gelmektedir; ancak burada iştirak ilişkisi 

söz konusu olmadığından çıkarma hakkı kullanılamayacaktır. Aynı durum, pay üzerinde 

intifa hakkı sahibi olan kişiler için de geçerlidir. İntifa hakkı sahibi, TTK 432/2 gereğince 

aksi kararlaştırılmadığı sürece oy hakkını kullanacak olmaları sebebiyle şirketin 

hâkimiyetini elde etmiş olabilir1262. Ancak “paya” sahip olmadığı için intifa hakkı sahibi 

çıkarma hakkını kullanamayacaktır.  

Dolaylı hâkimiyet ilişkisinde ise hâkimiyeti tesis eden araçlara doğrudan sahip 

olunmayıp, hâkimiyetin üçüncü kişiler aracılığıyla tesis edilmesi durumu söz konusu 

olmaktadır. TTK 208’e ilişkin olarak yapmış olduğumuz açıklamalardan da hatırlanacağı 

üzere, dolaylı hâkimiyeti tesis etmenin farklı yolları bulunmaktadır. TTK 195/3’de sözü 

                                                
1261  Bu hususta bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a/b. 
1262  Oy hakkını kullanma yetkisi kendisinde bulunan intifa hakkı sahibinin, hâkimiyetini, TTK 

195/1/a/1’e göre mi yoksa TTK 195/1/b’ye göre mi elde bulundurduğu tartışmaya açıktır. TTK 
195/1/a/1’de düzenlenen “oy haklarının çoğunluğuna sahip olma” kriterinin mülkiyet kaynaklı bir 
hâkimiyet aracı olduğu kabul edilir ve hüküm TTK 196/2 ile birlikte okunursa, artık hükmün, “sahip 
olunan paylardan doğan oy haklarının çoğunluğuna sahip olma” şeklinde anlaşılması gerekir. Bu 
şekilde bir yorum yapıldığında, intifa hakkı sahibinin elde etmiş olduğu oy hakları TTK 195/1/a/1 
kapsamında değerlendirilmez. Zira kendisi “pay”a sahip değildir. Bu varsayımda intifa hakkı 
sahibinin hâkimiyeti ancak 195/1/b’de sözü edilen “bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla 
hâkimiyeti altında tut[ma]” hâline dayandırılabilir. Bu tartışmaları yukarıda kapsamlı olarak 
yapmıştık. Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a. 
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edilen, hâkimiyetin bağlı şirket aracılığıyla tesis edilmesi durumu tipik örnektir. Çıkarma 

hakkı bağlamında, paylara dolaylı olarak sahip olmak ifadesinin yalnızca dar anlamda 

dolaylı hâkimiyeti kapsayacak şekilde anlaşılmaması gerektiğini; bunun dışında, üçüncü 

kişilerin, hâkim pay sahibi/şirket hesabına elde bulundurduğu payların da dolaylı 

hâkimiyetin tespitinde dikkate alınması gerektiğini yukarıda savunmuştuk. Bu görüş 

doğrultusunda, TTK 208 gereğince yapılacak hesaplamada bu paylar da hâkim pay 

sahibi/şirkete atfedilmelidir.  

Geniş anlamda dolaylı hâkimiyet hâlleri arasında sayılan diğer bazı durumların 

ise çıkarma hakkı eşiği hesaplamasında dikkate alınıp alınmayacağı tartışmaya açıktır. 

Örneğin bir oy sözleşmesiyle şirketteki oyların çoğunu kontrol etme imkânını elde ederek 

hâkim konumuna gelen bir pay sahibinin, dolaylı yoldan hâkimiyeti elde etmiş olduğu 

kabul edilmekle beraber1263, elde edilen bu oylara sahip olunup olunmadığı belirsizdir. 

Aynı durum, pay üzerinde tesis edilen intifa hakkı ile oy haklarının elde edilmesinde de 

söz konusudur. Yukarıda TTK 208’e ilişkin olarak yapmış olduğumuz inceleme 

neticesinde, bir oy sözleşmesiyle “pay”ın mülkiyetine sahip olunamayacağı, açık bir 

düzenleme olmadığı sürece bu şekilde bir “pay”ın diğer bir pay sahibine atfedilmesinin 

de mümkün olamayacağı, dolayısıyla TTK 208 bakımından aranan “sermayenin %90’ını 

temsil eden paylara sahip olma” şartının bir oy sözleşmesi ile sağlanamayacağı 

sonuçlarına varmıştık. Aynı sonuç, intifa hakkı kapsamında elde edilmiş olan oy hakları 

bakımından da geçerlidir.  

“Sahip olunan oy hakkı” bakımından da aynı yorumu yapmıştık. Buna göre, bir 

oy sözleşmesiyle elde edilmiş olan oy haklarının da TTK 196/2 gereğince “sahip olunan” 

paylardan kaynaklanmadığını, dolayısıyla bu şekilde elde edilmiş olan oy haklarının, 

hâkim pay sahibine atfedilmemesi gerektiğini savunmuştuk.  

Savunmuş olduğumuz bu görüşün iki temel gerekçesi bulunmaktadır: Bunlardan 

ilki, TTK 208’in mülkiyet temelli bir hâkimiyet ilişkisini arıyor olmasıdır. Hükümde 

geçen “sahip olma” ifadesi buna işaret etmektedir. İkinci gerekçe ise TTK 196’da1264 

gösterilmiş olan “atfedilecek pay”ların kapsamının genişletilmemesi gerektiği fikrine 

dayanmaktadır. Savunmuş olduğumuz görüş gereğince, TTK 196/3, iştirak oranlarının 

hesaplanmasına ilişkin bir hüküm olması itibarıyla şeklî bir yaklaşımı benimsemektedir. 

Hüküm, “sahip olunan” payların ve “sahip olunan” paylardan doğan oy haklarının 

                                                
1263  Okutan Nilsson, s. 146. 
1264  Bu hükmün, TTK 208 bakımından yapılacak hesaplamada da uygulama alanı bulacağını yukarıda 

ifade etmiştik. Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, b, bb, ccc. 
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hesaplanmasına ilişkindir. Bu yüzden “atfedilecek” paylar konusunda kapsam, tüm 

dolaylı hâkimiyet hâllerini kapsayacak şekilde geniş tutulmamıştır. TTK 196’nın işlevi, 

iştirak oranlarının tespitidir. İştirak oranının tespiti ise özellikle hâkimiyet karinesinin 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konulmasında önem arz eder. TTK 195/2 

gereğince bir ticaret şirketinin (ve teşebbüsün) diğer bir ticaret şirketinin paylarının 

çoğunluğuna sahip olması, birinci şirketin (teşebbüsün) hâkimiyetinin varlığına 

karinedir. Hâkimiyet karinesini, tespit edilmesi göreceli olarak zor olan özelliklere 

bağlamak (ör. borçlar hukuku karakterli bir sözleşmenin içeriği ve hukukî niteliği gibi), 

hükmün, hâkimiyetin varlığının ispatını kolaylaştırma ve bunu tipikleştirme özelliği ile 

bağdaşmamaktadır1265. Bu yüzden, TTK 196 bakımından şeklî yaklaşımı takip etmek ve 

bu bağlamda içeriği ve hukukî geçerliliği konusunda ayrı bir belirlemenin yapılmasının 

gerekli olduğu borçlar hukuku karakterli sözleşmeleri hükmün kapsamı dışında bırakmak 

bizce daha isabetlidir.  

Esas olarak SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkı bakımından da aynı kurallar 

geçerlidir. Burada da ana kural, doğrudan pay sahipliği için şirketteki oy haklarının 

%98’ini temsil eden payların mülkiyetine sahip olmaktır. Dolaylı pay sahipliğinin 

kapsamının ne olduğu hususunda ise açık bir düzenlemeye Tebliğ’de yer verilmemiştir. 

Bu anlamda dolaylı hâkimiyetin dar anlamda mı yoksa geniş anlamda mı 

anlamlandırılacağı ile hangi payların hâkim pay sahibine atfedileceği hususları net 

değildir. Kanaatimizce TTK 196/3’deki temel atıf kuralının burada da uygulanması 

düşünülebilir. Bu anlamda, hâkim pay sahibinin/teşebbüsün sahip olduğu paylar 

hesaplanırken “ona bağlı şirketlerin sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup 

üçüncü kişilerin elindeki paylar” da hesaba katılır.  

Bu genel kural dışında, “birlikte hareket edenler” kavramı da sermaye piyasası 

hukukuna özgü özel bir atıf kuralı yaratmaktadır. Grup içinde hareket edenlerin sahip 

oldukları paylar, grubun diğer üyelerine atfedilmektedir. Bu anlamda, pay iktisabı ya da 

yönetimsel hakların kullanılması hususunda iş birliği oluşturmak üzere bir araya gelip 

birlikte hareket etme iradesini ortaya koyan pay sahipleri, tek bir pay sahibi gibi 

nitelendirilmekte; bu şekilde çıkarma hakkı kullanılabilmektedir.  

Yukarıda oy sözleşmelerinin de birlikte hareket etmeye vücut verdiğini; bu birliktelik ile 
çıkarma eşiğine ulaşılması hâlinde çıkarma hakkının kullanılabilmesi gerektiğini ifade 
etmiştik. Böylece ortaya, TTK 208 bakımından varmış olduğumuz sonuçtan farklı bir 
sonuç çıkmaktadır. TTK 208 kapsamında yapmış olduğumuz değerlendirmede, pay ve 
oy oranlarının hesaplanmasına ilişkin TTK 196’nın şeklî bir yaklaşımla dar 

                                                
1265  Bu yönde bkz. Windbichler, Großkommentar AktG, § 16 Rn. 39. 
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yorumlanması ve oy sözleşmeleri ile elde edilen oy haklarının buraya dâhil edilmemesi 
gerektiğini savunmuştuk. Kanaatimizce sermaye piyasası mevzuatı bakımından ortaya 
çıkan bu farklılık, sermaye piyasası hukukunda birlikte hareket kavramına bağlanan 
sonuçlar ile açıklanabilir. Bir oy sözleşmesi etrafında bir araya gelen pay sahipleri için 
pay alım teklifi yükümlülüğünün öngörülmüş olması karşısında bu pay sahiplerine 
çıkarma hakkı da sunulmuş olmaktadır. Hâlbuki TTK 208’in uygulama alanı bulduğu 
halka kapalı şirketlerde ortakların pay alım teklifi yükümlülüğü söz konusu değildir.   

C. Çıkarma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Gerekli Olan %98’lik Oranın 

Hesaplanması  

a. Hâkimiyet Oranına Ulaşmakta Kullanılan Hukukî Araçlarda 

Sınırlamalar 

Pay alım teklifinde bulunulmasının SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkının bir 

ön şartı olmadığını yukarıda ifade etmiştik. Çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

gerekli olan orana, “herhangi bir şekilde sahip olunan paylar” ile ulaşılması mümkündür. 

Çıkarma hakkını kullanmak isteyen bir pay sahibi, “ortaklığın oy haklarının %98’i”ne bir 

pay alım teklifiyle ulaşabileceği gibi, bu orana; borsadan pay alımı, tahsisli satış usulü 

ile pay alımı veya başka bir şekilde de ulaşabilir. Kural bu olmakla birlikte, %98’lik 

hâkimiyet oranına ulaşılmasında kullanılabilecek hukukî araçlara II-27.3 sayılı Tebliğ ile 

birtakım sınırlandırmalar getirilmiştir. 

aa.  İntifa ve Alım Hakkının Varlığı  Hâlinde Öngörülen Sınırlama 

II-27.3 sayılı Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci fıkrasında intifa veya alım hakkına 

dayalı paylar ile çıkarma hakkının kullanılamayacağı düzenlenmiştir. Hüküm, intifa ve 

alım hakkının borçlularının değil, sahiplerinin durumunu düzenlemektedir.  

Lehine intifa hakkı tanınmış olan kişinin durumunu kendi içinde ikiye ayırarak 

inceleyebiliriz. İlk ihtimal, pek karşılaşılacak bir durum olmamakla birlikte, pay sahibi 

olmayan bir kişinin şirketteki oy haklarının %98’ini temsil eden paylar üzerinde intifa 

hakkına sahip olması durumudur. Bu ihtimalde intifa hakkı sahibi, aksi 

kararlaştırılmadığı sürece söz konusu paylardan doğan oy haklarını kullanabilecek; ancak 

paylara “sahip” olmadığı için çıkarma hakkını kullanamayacaktır. İkinci ihtimal ise 

şirketteki bir pay sahibinin, oy haklarının bir kısmını kendi paylarından, bir kısmını ise 

üzerinde intifa hakkı kurmuş olduğu paylardan elde etmiş olması durumudur. Örneğin, 

şirketteki toplam oy haklarının %88’ini temsil eden payların mülkiyetine sahip olan bir 

pay sahibi; %10 oranındaki oyu ise üzerinde intifa hakkı tesis etmiş olduğu paylar ile elde 
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etmektedir. Bu pay sahibi çıkarma hakkını kullanabilecek midir? Tebliğ’de yer alan 

“intifa hakkına dayalı paylar ile çıkarma hakkı kullanılamaz” kuralı karşısında bu pay 

sahibinin çıkarma hakkını kullanaması mümkün görünmemektedir. Gerçekten de %10 

oranında elde edilmiş olan oy hakkı, “sahip olunan” paylardan kaynaklanmamaktadır.  

Gerçi yukarıda, Alman hukukunda intifa hakkı ile elde edilmiş olan oyların, “sahip 
olunan paylardan” doğmuyor olsa bile AktG § 16 kapsamında yapılacak hesaplamada 
“sahip olunan oy hakkı” olarak nitelendirildiğini; bu sonucun intifa hakkının bir aynî hak 
olmasından ileri geldiğini ifade etmiştik1266. Hâkimiyetin varlığının tespitinde bile bu 
şekilde bir uygulama tartışmaya açık iken1267, çıkarma hakkı eşiği bakımından yapılacak 
hesaplamada bu görüşün uygulanma kabiliyeti kanaatimizce yoktur. Çünkü çıkarma 
hakkı bakımından “paya sahip olma” vurgusu yapılmakla, pay üzerinde mülkiyet 
hakkına sahip olmayan kişilerin çıkarma hakkını kullanmalarının önü kesilmiş 
olmaktadır. Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci fıkrasındaki kural da bu temel ilkeyi 
pekiştirmektedir.    

İntifa hakkı ile ilgili olarak, paya malik olan kişinin de durumunun incelenmesi 

gerekir. Bu ihtimalde bir pay sahibinin, şirketteki oy haklarının %98’ini temsil eden 

paylara sahip olmakla birlikte bu payların tamamı ya da bir kısmı üzerinde bir başkası 

lehine intifa hakkı tesis etmiş olması durumu söz konusudur. Pay sahibi, sermayenin 

%98’ini temsil eden paylara sahiptir; ancak bu paylardan doğan oy hakları, TTK 432/2 

gereğince -aksi kararlaştırılmadığı için- intifa hakkı sahibi tarafından kullanılmaktadır. 

Böyle bir durumda, söz konusu oyların hâkim pay sahibi hesabına “kullanılabilir oy” 

olarak yazılması söz konusu olmayacaktır. Ancak taraflar arasında yapılan sözleşmede 

oy hakkının pay sahibinde kalacağı kararlaştırılmışsa, pay sahibi hem paya hem de oy 

hakkına sahip olacağı için çıkarma hakkını kullanabilecektir. II-27.3 sayılı Tebliğ’deki 

düzenlemenin, oy hakkının pay sahibinde olduğu durumlarda çıkarma hakkının 

kullanılmasına engel teşkil edecek şekilde yorumlanmaması gerektiği kanaatindeyiz1268. 

Zaten yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Tebliğ’in 4. maddesindeki hüküm, esas olarak 

malikin değil intifa hakkı sahiplerinin durumunu düzenlemek için öngörülmüş bir 

hükümdür. İntifa hakkının yükümlüsü olan malikin çıkarma hakkını kullanıp 

kullanamayacağı meselesi, sahip olunan paylardan doğan oy haklarının kullanılabilir olup 

olmadığı ile ilgilidir.  

 Tebliğ düzenlemesinin alım hakkıyla ilgili olan kısmı da yine alım hakkının 

yükümlüsü ile değil, sahibi ile ilgilidir. Yukarıda da değinmiş olduğumuz üzere, henüz 

                                                
1266  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 2, C, a. 
1267  Bkz. ayrıca yukarıda dn. 1262. 
1268  Öğretide bu yönde bkz. Yeşiltepe, s. 86; Karababa, s. 223; Palanduz, s. 116. 
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kullanılmamış olan alım ya da opsiyon hakları hukuk dünyasında etki 

doğurmayacağından, bu hakların konusunu oluşturan payların da iştirak oranlarının 

tespitine ilişkin olarak yapılacak hesaplamada alım/opsiyon hakkının sahibi lehine 

dikkate alınması mümkün değildir1269. Bu yüzden Tebliğ’in 4. maddesinde geçen “…alım 

hakkına dayalı paylar ile çıkarma hakkı kullanılamaz” düzenlemesi olmasaydı bile alım 

hakkının hukukî niteliği ve doğurduğu sonuçlar itibarıyla varılan sonuç değişmeyecekti. 

Gerçekten de pay üzerinde bir başkası lehine alım hakkı tanınmış olması durumunda pay 

üzerindeki “sahiplik”te bir değişiklik olmayacaktır. Payın sahibi, alım hakkının muhatabı 

olan yükümlü pay sahibidir. Alım hakkının kullanılmış olması durumunda dahi pay 

sahipliğinde kendiliğinden bir değişiklik olmayacaktır. Zira yenilik doğuran bir hak olan 

alım hakkının kullanılması, yalnızca payın devrine ilişkin bir sözleşme ilişkisinin 

kurulması sonucunu doğurmakta olup, payın mülkiyetinin hak sahibine geçmesi şeklinde 

bir etkiye sahip değildir. Bu bakımdan pay üzerinde alım hakkı bulunmasının 

hesaplamada herhangi bir etkiye sahip olmaması bir yana, kullanılmış bir alım hakkında 

bile payın mülkiyeti hak sahibine henüz intikal etmemişse bu paylar hesaplamada alım 

hakkı sahibi lehine dikkate alınmayacaktır.    

 Öte yandan bu düzenleme, üzerinde alım hakkı tesis edilmiş olan payların maliki 

olan pay sahibinin çıkarma hakkını kullanmasına engel teşkil etmemektedir. Hak 

kullanılmadığı ve payların alım hakkı sahibine devri gerçekleşmediği sürece payların 

maliki olarak kalmaya devam eden kişi, çıkarma hakkını kullanabilecektir.   

bb.  II-27.3 sayılı Tebliğ’de Öngörülen Diğer Sınırlamalar  

II-27.3 sayılı Tebliğ, eski Tebliğlerden farklı olarak yeni bir sınırlamaya daha yer 

vermiştir. Tebliğ’in 4. maddesinin üçüncü fıkrası şu şekildedir: 

“Ortaklık tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan 
paylar nedeniyle veya miras, geri alınan paylar, oy haklarının donması gibi sebeplerle 
satma ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmaz.” 

Hükümde sayılan hâlleri incelemeye geçmeden önce, hükmün kaleme alınışı 

itibarıyla sorun yaratan iki hususa işaret etmek istiyoruz.  

İlk sorun, hükümde “gibi” ifadesine yer verilmek suretiyle sınırlayıcı değil 

örnekseyici bir sayıma gidilmiş olmasıdır. Çıkarma hakkı için gerekli olan hâkimiyet 

                                                
1269  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, a. 
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oranına ulaşmakta kullanılan hukukî araçlardaki sınırlamaları konu olan bir hükümde 

örnekseyici sayıma yer verilmiş olması kanaatimizce isabetli olmamıştır.  

Hükümdeki ikinci sorun ise sayılan hâllere bağlanan sonuca ilişkindir. Hükümde 

sayılan hâllerin varlığı hâlinde çıkarma hakkının doğmayacağı düzenlenmektedir. Ancak 

sebep-sonuç ilişkisi bakımından bir ifade zâfiyeti bulunmaktadır. Örneğin, tek tek 

okunduklarında “…sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan paylar 

nedeniyle çıkarma hakkı doğmaz”, “miras sebebiyle çıkarma hakkı doğmaz”, “geri alınan 

paylar sebebiyle çıkarma hakkı doğmaz”, “oy haklarının donması sebebiyle çıkarma 

hakkı doğmaz” cümlelerinin ne anlama geldiği hususunda bazı tereddütler oluşmaktadır. 

Kastedilen, bu durumların herhangi birinin varlığı durumunda çıkarma hakkının hiç 

doğmayacak olması mıdır yoksa sözü edilen hâller kapsamında elde edilen payların 

çıkarma hakkı için gerekli olan eşiğin hesabında dikkate alınmayacak olması mıdır? 

Örneğin, miras yoluyla elde edilen payların varlığı hâlinde, diğer paylar ile çıkarma için 

gerekli orana ulaşılıyorsa çıkarma hakkı kullanılamayacak mıdır? Ya da şirketin kendi 

paylarını iktisap ettiği bir ihtimalde, herhangi bir pay sahibi çıkarma hakkını 

kullanamayacak mıdır? İfade zâfiyeti olmakla birlikte, kastedilen, söz konusu durumlar 

kapsamında iktisap edilmiş olan payların, çıkarma eşiğinin hesabında iktisap eden kişiler 

lehine dikkate alınmayacak olmasıdır. Örneğin, şirketin kendi paylarını iktisap etmiş 

olması durumu, bir başka pay sahibinin çıkarma hakkını kullanmasına engel teşkil 

etmemelidir. Ya da miras yoluyla elde edilen payların varlığı hâlinde, diğer paylar ile 

gerekli eşiğe ulaşılıyorsa çıkarma hakkı kullanılabilmelidir.  

Şimdi Tebliğ’de öngörülen bu sınırlamaları ele alalım: 

aaa. Sermaye Artırımlarında Mevcut Ortaklar Tarafından Alınan Payların 

Varlığı Hâlinde Öngörülen Sınırlama 

Çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan oy çoğunluğuna sahip olmayan 

bir pay sahibi, Tebliğ’in 4. maddesinin üçüncü fıkrasındaki sınırlama sebebiyle, bedelsiz 

ve/veya yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı bir sermaye artırımı yoluyla iktisap 

ettiği paylarla bu orana ulaşmış olsa bile çıkarma hakkını kullanamayacaktır: “Ortaklık 

tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı 

bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle… 

satma ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmaz”. Tebliğ’in gerekçesine ulaşamadığımız için 

bu hükümle neyin amaçlandığı hususunda kendi fikirlemize yer vereceğiz.  

Bu hüküm ile iki farklı amacın güdülmüş olabileceğini düşünmekteyiz.  
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a) Öncelikle II-27.3 sayılı Tebliğ’in bu hükmündeki benzer bir hükmün, II-26.1 

sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün 

doğmadığı hâlleri sayan 14. maddesinde de yer aldığına dikkat çekmek istiyoruz. Anılan 

hükümde 2021 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır1270. Yapılan değişiklikler sonrasında, 

“payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay 

alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan 

paylar nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi” hâli, pay alım teklifi yükümlülüğünün 

doğmadığı yeni bir hâl olarak maddeye eklenmiştir (md. 14/1/f) 1271. Bu durumda pay alım 

teklifi yükümlülüğünün doğmamasının nedeni şu şekilde açıklanabilir: Yeni pay alma 

hakkının sınırlandırılmadığı bir sermaye artırımında, pay sahiplerinin sermaye artırımına 

katılmaları ve yeni pay iktisap etmelerinde hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Pay sahiplerinin tümü sermaye artırımına katılır ise şirkette sahip olunan pay oranlarında 

da bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir ihtimalde kontrol değişikliği 

gündeme gelmeyecektir. Ancak bazı durumlarda pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarında bir sınırlandırmaya gidilmemiş olsa bile, pay sahibi sermaye artırımına fiilen 

katılmamış olabilir. Bu katılmama hâli, bazen iradî bir tercihten, kimi zaman da pay 

sahibinin ekonomik olarak yeni pay alma imkânının bulunmamasından kaynaklanır. İşte 

bu gibi durumlarda sermaye artırımına katılan bir pay sahibinin sermayeye katılım 

oranında, diğer bazı pay sahipleri bu artırıma katılmadığı için bir artış olabilir ve artırıma 

katılan pay sahibi yönetim kontrolünü istemsiz bir şekilde elde edebilir. Tebliğ hükmünün 

kaleme alınmasındaki maksat, sermaye artırımına katılan ve diğer pay sahiplerinin 

eylemsizliği yüzünden kontrolü elde etmiş olan pay sahiplerini, pay alım teklifinde 

bulunma yükümlülüğünden kurtarmaktır. Gerçekten de pay sahiplerinin tümü yeni pay 

alma haklarını kullanıp sermaye artırımına katılmış olsaydı, katılım oranlarında bir 

değişiklik olmayacağı için şirkette kontrol değişikliği de söz konusu olmayacaktı. Anılan 

Tebliğ hükmü olmasaydı, sermaye artırımına katılmış ve kontrolü bu şekilde elde etmiş 

olan bir pay sahibine, şirketteki diğer tüm pay sahiplerine teklifte bulunma yükümlülüğü 

yüklenmiş olacaktı. Böylece pay sahibi, sermaye artırımı kararına katılmayan pay 

sahiplerinin eylemsizliği yüzünden istemsiz olarak elde etmiş olduğu kontrole dayalı 

olarak ek bir maliyete katlanmak zorunda kalacaktı.   

                                                
1270  Bkz. 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmî Gazete. 
1271  Belirtmek gerekir ki bu hâl, daha önce Tebliğ’de 2019 tarihinde yapılan bir değişiklik ile muafiyet 

hâlleri arasına dâhil edilmişti. Bkz. 2.1.2019 tarih ve 30643 sayılı Resmî Gazete. Ancak 2021 
değişikliği ile muafiyet hâlleri arasından çıkartılıp, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı 
hâller arasına dâhil edilmiştir. 
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 II-27.3 sayılı Tebliğ’in 4/3. maddesinde öngörülmüş olan durum için de kısmen 

aynı tespitte bulunulabilir. Kısmen diyoruz, çünkü kanaatimizce yukarıda yapmış 

olduğumuz tespit yalnızca satma hakkı için bir anlam ifade etmektedir. Pay alım 

teklifinde bulunma yükümlülüğü ile satma hakkı bakımından ortaya çıkan sonuçlar 

benzer olduğundan, yukarıda yapmış olduğumuz tespitin satma hakkı bakımından da 

geçerli olduğu söylenebilir. Bu hususu biraz daha açalım: Şirkette kontrolü elde eden bir 

pay sahibi, diğer tüm pay sahiplerine bir pay alım teklifinde bulunmakla yükümlüdür. 

Teklif pay sahiplerince kabul edilirse, teklife konu olan paylar kontrolü elde eden pay 

sahibince satın alınır. Böylece teklifin muhatabına dolaylı bir çıkma imkânı sunulmuş 

olmaktadır. SerPK 27’de düzenlenen satma hakkı da özü itibarıyla bir çıkma/ayrılma 

hakkıdır. Bu açıdan ele alındığında iki müessese arasında bir irtibat kurulabilir. Nasıl ki 

yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında mevcut 

ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle kontrol değişikliği olsa da pay alım teklifi 

yükümlülüğü yukarıda açıklamış olduğumuz sebepten ötürü doğmuyor ise, benzer bir 

mantıkla bu şekilde nitelikli bir hâkimiyet oranına (%98) ulaşmış olan bir pay sahibi 

bakımından da azınlığın sahip olduğu payların alınması yükümlülüğünü doğuracak bir 

satma hakkının doğmaması gerektiği ileri sürülebilir. %98’lik hâkimiyet oranına bu 

şekilde bir sermaye artırımı ile ulaşmış bir pay sahibine karşı satma hakkının 

kullanılamaması gerektiği fikri şu şekilde açıklanabilir: Azınlık, sermaye artırımına iradî 

olarak katılmamak suretiyle artırıma katılmış olan hâkim pay sahibinin pay oranının 

artmasına ve böylece %98 oranına ulaşmasına yol açmış olabilir. Böylece, pay oranını 

istemsiz bir şekilde artıran hâkim pay sahibi, satma hakkının yükümlüsü olmak 

durumunda kalacaktır. İşte tıpkı istemsiz bir şekilde kontrolü elde eden pay sahibinin 

durumunda olduğu gibi, burada da %98’lik eşiğe, sermaye artırımındaki diğer pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmamaları sebebiyle ulaşan hâkim pay 

sahibinin satma hakkı yükümlüsü olması arzu edilmemiştir. Düzenlemenin muhtemel bir 

amacı bu şekilde açıklanabilir.  

Ancak aynı amacın çıkarma hakkı bakımından benimsenmesi ortaya tuhaf bir 

durum çıkarmaktadır. Gerçekten de %98’lik orana kendi iradesi dışında ulaşan bir pay 

sahibinin belirli bir yükümlülükten kurtarılması anlaşılabilir olsa da, pay sahibinin bu 

orana ulaşmakla kullanabileceği bir haktan yararlanmasını engellemenin mantığı 

anlaşılamamaktadır. Hâkim pay sahibi bu orana istemsiz bir şekilde ulaştıktan sonra 

çıkarma hakkını kullanmak ve işlemin maliyetine katlanmak istiyorsa, bu hususta 

engelleyici bir kurala yer vermenin gerekli olmadığını düşünmekteyiz. 
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b) Tebliğ’in 4. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen sınırlamanın diğer bir 

amacı, hâkim pay sahibinin, sermaye artırımı kurumunu azınlığın sahip olduğu pay 

oranını sulandıracak şekilde kullanıp, bu şekilde çıkarma hakkı için gerekli olan %98 

oranına ulaşmasının önüne geçmek olabilir. Düşüncemiz doğru ise Tebliğ hükmü, şu 

şekilde bir örneğin ortaya çıkmasını engellemek için öngörülmüş olmaktadır: Oy 

haklarının %95’ini temsil eden paylara sahip olan bir pay sahibi, azınlığın ekonomik 

olarak katılamayacağı miktardaki bir sermaye artırımı teklifini genel kurul toplantı 

gündemine taşımakta ve sermaye artırımı kararını, kendisinin vermiş olduğu olumlu oylar 

ile aldırmaktadır. Bu örnekte azınlık pay sahiplerinin yeni pay alma hakları 

sınırlandırılmamış ya da kaldırılmamıştır; ancak azınlık sermaye artırımına fiilen 

katılamadığı için şirketteki pay oranı düşmüştür. Diğer bir deyişle, azınlığın şirkette sahip 

olduğu pay oranı sulandırılmıştır. Azınlığın sermaye artırımına katılamaması neticesinde 

hâkim pay sahibinin şirkette sahip olduğu pay oranı %98’e çıkmış, azınlık ise %2’ye 

düşmüştür. Böylece hâkim pay sahibi, kendisini çıkarma hakkını kullanabilecek bir 

konuma getirmiş olmaktadır. Öte yandan, azınlık pay sahibinin sermaye artırımına fiilen 

katılabildiği bir durumda pay oranlarına ilişkin denge bozulmayacağından, böyle bir 

tehlikeden söz edilemeyecektir.    

Şayet hükmün öngörülmesindeki ikinci bir amaç düşündüğümüz gibiyse bu kez 

akla şu hususlar gelmektedir:  

İlk olarak, anılan hükümde bedelsiz sermaye artırımları ile elde edilen paylar da 

zikredilmiştir. Hâlbuki, bedelsiz sermaye artırımları bakımından payların sulandırılması 

sakıncası ortaya çıkmayacaktır. Zira bu tür artırımlarda yeni payların bedeli iç 

kaynaklardan karşılandığından pay sahipleri yeni payları, artırımın tescili ile ipso iure 

iktisap eder1272. Bedelsiz paylar, tüm pay sahiplerine sahip oldukları pay oranı ölçüsünde 

dağıtıldığından sermaye dağılımına ilişkin oran da bozulmamaktadır. Dolayısıyla bu tür 

artırımların hükmün kapsamına alınmasına kanaatimizce gerek yoktu.  

İkincisi, hüküm kapsamında yalnızca yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımları bulunmaktadır. Yukarıda, yeni pay alma 

haklarının sınırlandırılmadığı artırımlarda azınlık pay sahibinin sermaye artırımına 

ekonomik olarak (fiilen) katılamamasının, onun pay oranının sulandırılması sonucunu 

doğurabileceğini ifade etmiştik. Ancak pay oranının sulandırılması tehlikesi, yeni pay 

alma haklarının sınırlandırıldığı ya da kaldırıldığı durumlarda da söz konusu olabilir. Bu 

                                                
1272  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 1383. 
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bakımdan, yeni pay alma haklarının sınırlandırılmış olduğu artırımların hangi sebeple 

hükmün kapsamı dışında bırakılmış olduğu belirsizdir.  

Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının haklı bir sebebi gerektiriyor olması 
sebebiyle (TTK 461/2), bu tür sermaye artırımlarının Tebliğ kapsamına dâhil edilmemiş 
olma ihtimali söz konusu olabilir. Buna göre, yeni pay alma hakkı TTK 461/2 gereğince 
sınırlandırılmışsa artık pay oranının sulandırılmış olma tehlikesi de mevcut değildir. 
Ancak unutulmamalıdır ki kanunda yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ya da 
ortadan kaldırılması için haklı bir sebebin aranıyor olması, her durumda bu tür 
sınırlandırmaları içeren artırımların hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyecektir. Yeni 
pay alma hakkının haklı sebep olmadan sınırlandırılması/ortadan kaldırılması, söz 
konusu artırımı hukuka aykırı hâle getirecek; böyle bir sermaye artırımı, azınlığın pay 
oranlarının hukuka aykırı olarak sulandırılması anlamına gelecektir.  

Bu tür sermaye artırımlarının II-27.3 sayılı Tebliğ kapsamına dâhil edilmemiş 
olmasının muhtemel diğer bir sebebi, yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının 
hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığının yargısal bir incelemeyi gerektiriyor 
olmasıdır. Gerçekten de TTK 461/2 gereğince gerekli olan sınırlandırma sebebinin 
“haklı” olup olmadığı konusunda ihtilafa düşülmesi hâlinde, mesele mahkemece çözüme 
kavuşturulabilir. Dolayısıyla yeni pay alma hakkı için öngörülen sınırlandırmanın, 
azınlık pay sahiplerinin pay oranlarının sulandırılmasına yol açıp açmadığı meselesi 
ancak bir yargı kararıyla ortaya çıkarılabilir. Sermaye artırımı kararının hükümsüzlüğüne 
hükmedilmediği sürece karar, geçerli bir karar olarak hukukî etkilerini sürdürür. Bu 
bakımdan Tebliğ’in de bu sebeple, henüz hükümsüz kılınmamış bir sermaye artırımı 
kararı neticesinde iktisap edilmiş paylar ile çıkarma hakkının kullanılmayacağını 
öngörmemiş olması muhtemeldir. Gerçi bu düşünceyle hareket edilmiş olsaydı, “yeni 
pay alma haklarının sınırlandırılmadığı” artırımların da Tebliğ kapsamında 
düzenlenmemesi gerekirdi. Zira bu tür sermaye artırımlarında da azınlık pay sahiplerinin 
pay oranlarının sulandırılmış olduğu iddiasının, dürüstlük kuralına aykırılık kapsamında 
mahkemece incelenmesine lüzum vardır.   

Kanaatimizce, Tebliğ’de yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye 

artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle çıkarma hakkının 

doğmayacağının düzenlenmiş olması isabetli olmamıştır. Hükümde öngörülen yasağın 

amacının, hâkim pay sahibinin, sermaye artırımı kurumunu azınlığın şirkette sahip 

olduğu pay oranını sulandırmak amacıyla kullanmasının önüne geçmek olduğunu 

düşünmekteyiz. Böylece hâkim pay sahibi, çıkarma hakkı için gerekli olan %98’lik orana 

bu şekilde ulaşamayacaktır. Ancak hükmün amacı bu şekilde kabul edilecek olsa bile, bir 

sermaye artırımı kararının dürüstlük kuralına aykırı olup olmadığı hususu yargısal bir 

incelemeyi gerektirmektedir. Azınlık pay sahiplerinin fiilen katılamadıkları her sermaye 

artırımı kararının, azınlığın pay oranlarını sulandırmak amacıyla yapıldığı ve bu 

kapsamda dürüstlük kuralına aykırı olduğu söylenemeyecektir. Gerçekten de çıkarma 

hakkının kullanılmasından bir süre önce, ekonomik başka bir gereklilik sebebiyle 

sermaye artırımı yapılmış olabilir.  
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Sonuç olarak, herhangi bir sermaye artırımı kararı bakımından bir ön kabul olarak 

“artırımın pay sahiplerinin pay oranlarını sulandırdığı” kabul edilemeyeceği için, aynı ön 

kabulden hareketle, sermaye artırımı neticesinde elde edilen payların çıkarma hakkı için 

gerekli olan %98’lik eşiğin hesaplanmasında kullanılamayacağını kabul etmek 

kanaatimizce isabetli olmamıştır. Dürüstlük kuralına aykırı olduğu ortaya konulmadığı 

sürece söz konusu sermaye artırımı kararının geçerli olduğu ve bu karar neticesinde elde 

edilmiş payların, sahibine tüm pay sahipliği haklarını verdiği kabul edilir. Çıkarma hakkı 

da bu pay sahipliği haklarından biridir. Bu bakımdan, öngörmüş olduğumuz amaç dışında 

başka bir amacı haiz değilse, söz konusu Tebliğ hükmü ile getirilmiş olan kısıtlamanın 

yerinde olmadığı kanaatindeyiz.   

bbb. Miras Yoluyla Edinilen Payların Varlığı Hâlinde Öngörülen Sınırlama 

 Tebliğ’deki bu sınırlamanın hangi amaçla öngörüldüğü hususunda net bir fikir 

yürütememekle birlikte, burada da yine yukarıda yapmış olduğumuz gibi, II-26.1 sayılı 

Tebliğ’de yer alan benzer bir hükümle kıyas yapmak yoluyla bir sonuca varmaya 

çalışacağız. II-26.1 sayılı Tebliğ’de 2021 yılında yapılan bir değişiklik ile1273, pay alım 

teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyete ilişkin olarak 18. maddeye yeni bir 

muafiyet hâli eklenmiştir. Buna göre, Kurul başvuru üzerine, “yönetim kontrolünün ele 

geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal 

rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması” hâlinde muafiyet 

kararı verebilecektir (md. 18/1/g).  

 Miras yoluyla iktisap edilen paylar ile kontrol eşiğinin aşılması hâlinin, yabancı 

hukuklarda olduğu gibi Türk hukukunda da pay alım teklifi yükümlülüğüne yol açmaması 

gerektiği öteden beri savunulan bir görüştü1274. Ancak Kurul bu hâli, pay alım teklifi 

yükümlülüğünün doğmadığı bir hâl olarak değil, başvuru üzerine inceleyeceği bir 

muafiyet hâli olarak düzenlemiştir. Kurul, miras yoluyla pay intikalinin gerçekleştiği her 

durumda muafiyet kararı vermeyebilir.  

 Peki bu hâl neden bir muafiyet hâli olarak düzenlenmiştir? İlk olarak, payların 

miras yoluyla kazanılması bir irade dışı iktisap hâlidir. Bu durumda pay sahibinin iktisap 

anında kontrolü ele geçirme niyetini taşımadığı söylenebilir. Bu doğrultuda, mirasçı pay 

sahibinin, kontrolü ele geçirme niyetini taşımadığını gösterir şekilde, miras yoluyla 

iktisap etmiş olduğu ve kontrolü ele geçirmesi sebebini doğuran payların bir kısmını ya 

                                                
1273  Bkz. 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmî Gazete. 
1274  Bu yönde bkz. Paslı, s. 472. 
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da tamamını elden çıkaracağı taahhüdünde bulunması hâlinde, Kurul pay alım teklifinde 

bulunma yükümlülüğünden muafiyet kararı verebilir. İkinci bir gerekçe ise, miras yoluyla 

iktisap hâlinde kontrolün el değiştirmemiş olması ihtimalinin muhtemel olmasıdır. 

Gerçekten de muris ile payları iktisap eden mirasçının, murisin ölümünden önce “birlikte 

hareket eden kişiler”den olduklarının ispatlanması hâlinde, kontrolün miras yoluyla 

iktisap edilen paylar neticesinde el değiştirmiş olduğu söylenemeyecektir1275. Zira bu 

kişiler ölüm hadisesinden önce birlikte hareket ettikleri için, ölüm neticesinde 

gerçekleşen pay intikali de farklı kişiler arasında gerçekleşmiş sayılmayacaktır.   

 Miras yoluyla elde edilen paylar bakımından satma hakkının doğmamasının 

gerekçesi de bu açıklamalar doğrultusunda yorumlanabilir. %98’lik çıkarma eşiğine 

miras yoluyla elde ettiği paylar ile ulaşan bir pay sahibinin, bu orana irade dışı iktisap 

hâli ile ulaşmış olması sebebiyle, satma hakkının yükümlüsü olması ve bu işlemin 

maliyetine katlanması istenmemiş olabilir. Ancak burada bile bir tutarsızlık söz 

konusudur. Kural olarak böyle bir pay sahibi için pay alım teklifi yükümlülüğü doğmakta, 

sadece talep üzerine muafiyet kararı verilebilmektedir. Hâlbuki II-27.3 sayılı Tebliğ ile 

satma hakkının ise bu ihtimalde doğmayacağı düzenlenmiştir.  

Öte yandan, miras yoluyla elde ettiği paylar ile %98 oranına ulaşan ve işlem 

maliyetini göze alıp çıkarma hakkını kullanmak isteyen bir pay sahibinin, hangi sebeple 

bu hakkı kullanamayacağının düzenlenmiş olduğu ise belirsizdir. Bu hususta çıkarma 

hakkının kullanımını engelleyen bir kurala yer vermenin gerekli olmadığını 

düşünmekteyiz. 

ccc. Geri Alınan Payların Varlığı Hâlinde Öngörülen Sınırlama 

Şirketin kendi paylarını iktisabı hâlinde çözüme kavuşturulması gereken iki 

mesele vardır. Bunlardan biri, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan oranın 

hesabında, şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının, kesirli ifadenin “payda” 

kısmından düşülüp düşülmeyeceğine ilişkindir. Bu hususa, aşağıda “toplam oy sayısının 

belirlenmesi”ne ilişkin başlıkta değineceğiz.  

Konuyla ilgili diğer meseleye ise II-27.3 sayılı Tebliğ’in 4/3. maddesinde temas 

edilmiştir. Anılan hüküm gereğince geri alınan paylar sebebiyle çıkarma hakkı 

doğmayacaktır. Hükmün anlamı, şirketin iktisap etmiş olduğu kendi payları ile çıkarma 

hakkını kullanamayacak olmasıdır. Bunun sebebi, bir şirketin kendi paylarını iktisabıyla 

                                                
1275  Paslı, s. 472. 
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birlikte kendisinin pay sahibi sıfatını kazanamayacak olmasıdır1276. Şirketin iktisap etmiş 

olduğu kendi payları vasıtasıyla elde etmiş olduğu konum, yalnızca şeklî-görünürde bir 

pay sahipliği konumudur. Söz konusu paylar, bedelsiz payların iktisabı hariç, hiçbir pay 

sahipliği hakkı vermemektedir (TTK 389).  

ddd. Oy Haklarının Donması Hâlinde Öngörülen Sınırlama 

Tebliğ’in 4/3. maddesi gereğince oy haklarının donması sebebiyle çıkarma hakkı 

doğmayacaktır. Oy hakkının kullanılabilir olup olmadığıyla ilgili olan bu durum, 

şirketteki toplam oy hakkı ile çıkarma hakkını kullanacak olan pay sahibinin sahip olduğu 

kullanılabilir oy sayısının hesaplanması ile ilgilidir. Bu sınırlandırmaya aşağıdaki iki 

başlıkta değinilecektir.  

b. Çıkarma Hakkının Kullanılacağı Şirkette Ölçü İşlevi Görecek Olan 

Toplam Oy Sayısının Belirlenmesi 

 Çıkarma hakkını kullanacak olan pay sahibinin %98’lik oy hakkını temsil eden 

paylara sahip olup olmadığının tespit edilebilmesi için bir oranlama yapılması 

gerekmektedir. Bu oranlamada kesirli ifadenin payda kısmını şirketteki toplam oy sayısı, 

pay kısmını ise pay sahibinin sahip olduğu paylardan doğan kullanılabilir oy sayısı 

oluşturmaktadır.  

Şirketteki toplam oy sayısının belirlenmesine ilişkin olarak TTK 208 kapsamında 

yapmış olduğumuz açıklamalar burada da geçerlidir1277. Orada özetle;  

- “Payda”ya ilişkin hesaplamada bedeli henüz ödenmemiş olan payların da 

dikkate alınması (hesaplamaya katılması) gerektiği, 

- “Payda”ya ilişkin hesaplamada oydan yoksunluk hâlinin bir önem arz 

etmeyeceği; bu payların da toplam oy sayısının hesabında dikkate alınması 

(hesaplamaya katılması) gerektiği, 

- Oy hakkının donduğu hâllerin tümünün değil, yalnızca şirketle ilgili olan 

donma hâllerinin göz önünde bulundurularak, bu şekilde donan oyların 

hesaplamada toplam oy sayısından düşülmesi gerektiği, 

o Bu kapsamda, 1) (kendisine iştirak edilen) şirketin iktisap etmiş olduğu 

kendi paylarından doğan oy hakları; 2) üçüncü kişilerin (kendisine 

iştirak edilen) şirket hesabına yine bu şirkette iktisap etmiş olduğu 

                                                
1276  Bu hususta bkz. Aydın, s. 51. 
1277  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, c. 
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paylardan doğan oy hakları; 3) (kendisine iştirak edilen) şirketin bağlı 

şirketinin yine bu şirkette iktisap etmiş olduğu paylardan doğan oy 

hakları ile 4) üçüncü bir kişinin, kendisine iştirak edilen şirketin bağlı 

şirketi hesabına iştirak edilen şirkette iktisap etmiş olduğu paylardan 

doğan oy haklarının toplam oy hakkından düşüleceği,  

- Kendisine iştirak olunan şirketteki kullanılabilir toplam oy miktarı 

hesaplanırken oyun kime ait olduğunun bir öneminin bulunmadığı; bunun 

yalnızca kesirli ifadenin “pay” kısmının hesabından önem arz ettiği 

sonuçlarına varmıştık.  

Bu kapsamda, şirketin edinmiş olduğu kendi paylarının toplam sermayeden 

düşülmesi1278 ve bu payların vermiş olduğu oy haklarının, toplam oy hakkı sayısının 

tespiti için yapılacak olan hesaplamada dikkate alınmaması (hesaptan düşülmesi) gerekir. 

İlgili kısımda da açıklandığı üzere bu durum, şirketle ilgili olan bir donma sebebidir.  

c. Çıkarma Hakkını Kullanacak Olan Pay Sahibinin Sahip Olduğu 

Paylardan Doğan Kullanılabilir Oy Sayısının Belirlenmesi 

Çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibinin sahip olması gerekli olan 

paylardan doğan oy haklarının yüzdesi tespit edilirken, tıpkı yukarıdaki başlıkta ele 

aldığımız kesirli ifadenin payda kısmının hesabında olduğu gibi bir hesaplama yapılması 

gerekmektedir. Kesirli ifadenin pay kısmında, çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette pay 

sahibi olan kişinin sahip olduğu paylardan doğan kullanılabilir oy hakkı sayısı yer 

alacaktır.  

Hangi oyların kullanılabilir olduğu ve oy hakkı sayısının doğrudan ya da dolaylı 

iştirak ilişkisinde ne şekilde hesaplanması gerektiği meselelerini yukarıda TTK 208’e 

ilişkin kısımda ayrıntılı olarak incelemiştik1279. Tekrara düşmemek adına burada o 

kısımdaki açıklamalarımıza atıf vermekle yetiniyoruz.  

Burada sadece, oy hakkının donması hâlinde yukarıda benimsemiş olduğumuz görüşün, 
II-27.3 sayılı Tebliğ’in 4/3. maddesi ile uyumlu olduğuna işaret edelim. Hatırlanacağı 
üzere, TTK 208’e ilişkin açıklamalarımızda, öğretideki aksi yöndeki bir görüşe rağmen, 
donmuş olan oy haklarının çıkarma eşiği için yapılacak hesaplamada dikkate alınmaması 
(hesaba katılmaması) gerektiği yönünde görüş beyan etmiştik. Diğer bir deyişle pay 
sahibi ile ilgili olan donma sebeplerinin, yapılacak olan hesaplamada kesirli ifadenin 
“pay” kısmından düşülmesi gerektiğini savunmuştuk1280. Bu görüşümüz, II-27.3 sayılı 

                                                
1278  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, b, bb. 
1279  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, a/b. 
1280  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, B, b. 
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Tebliğ’in 4/3. maddesindeki “oy haklarının donması gibi sebeplerle … çıkarma hakkı 
doğmaz” hükmüyle uyumludur. Anılan bu hüküm gereğince, sahip olunan paylardan 
doğan oy hakları donmuş ise bu paylara dayalı olarak çıkarma hakkı kullanılamayacaktır. 
Diğer bir deyişle, çıkarma eşiği hesaplamasında donmuş olan oy hakları hesaplamadan 
düşülecektir. 

Oy hakkında imtiyazların, çıkarma eşiğinin hesaplamasında dikkate 

alınmayacağını öngören Tebliğ hükmüne (md. 4/2) ise yukarıda işaret etmiştik1281. 

İmtiyazların etkisizleşmesi sonucunu doğuran bu hüküm ile birlikte, sahip olunan 

sermaye payı sayısı ile oy hakkı sayısı, -oy hakkının donmuş olduğu hâlleri hariç tutacak 

olursak- tekrar doğru orantılı bir hâle gelmiş olmaktadır. Böylece 2004/25/EC sayılı 

Takeover Direktifi’nde benimsenmiş olan çifte eşik koşulu (sermayenin ve oy hakkının 

belirli bir çoğunluğuna sahip olma koşulu) öngörülmüş olmasa da bu koşulun sonuçlarına 

yakın sonuçlar doğuran bir sistem II-27.3 sayılı Tebliğ ile benimsenmiş olmaktadır.  

   

  

                                                
1281  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 8, IV, 3, A. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÇIKARMA HAKKININ KULLANILMA USULÜ VE HAKKIN 
KULLANILMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI  

§ 9.   Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü  

I. Karşılaştırmalı Hukukta Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulüne İlişkin 
Farklı Sistemler 

Farklı ülke hukuklarındaki squeeze-out düzenlemeleri incelendiğinde, hakkın 

kullanılma usulüne ilişkin dört farklı sistemin benimsenmiş olduğundan söz edilebilir. 

Bunlar; 1) çıkarma için hâkim pay sahibinin tek taraflı irade beyanının yeterli olduğu 

sistem, 2) çıkarmaya şirket tüzel kişiliğinin yetkili organının karar verdiği sistem, 3) 

çıkarmaya mahkemenin karar verdiği sistem ve 4) çıkarma sürecine bir idari otoritenin 

katılımının gerekli olduğu sistem olarak sınıflandırılabilir1282. Her bir sistemin kendine 

göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Şimdi bu sistemleri, avantaj ve 

dezavantajları ile birlikte kısaca ele alalım.   

- Çıkarma için hâkim pay sahibinin tek taraflı irade beyanının gerekli ve yeterli 

olduğu sisteme, İngiliz hukukunda Companies Act 2006’da düzenlenen squeeze-out 

düzenlemesinde rastlanmaktadır. Bu sistemde pay alım teklifini takiben hakkın 

kullanılması için gerekli orana ulaşan hâkim pay sahibi, teklife olumlu cevap vermeyen 

azınlıkta kalan pay sahiplerine bir bildirimde (Notice) bulunarak çıkarma sürecini 

başlatabilmektedir (Companies Act 2006 Sec. 979/2). Pay alım teklifini takiben yapılan 

çıkarma bildiriminin bir sureti ile bildirim yapılabilmesi için gerekli şartların oluştuğunu 

gösteren bir beyannamenin şirkete gönderilmesi gerekir (Companies Act 2006 Sec. 

                                                
1282  Hakkın kullanım usulüne ilişkin sistemsel farklılık Avrupa Birliği hukuku içerisinde de 

giderilememiştir. Zira 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi, çıkarma hakkının yalnızca kullanım 
şartlarına ilişkin hükümler öngörmektedir. Direktif’te hakkın kullanım usulüne ilişkin bir yol 
haritasına yer verilmediğinden, usul konusunda üye devletlerin hukukları arasında uyumlaştırma 
yapılamamıştır. İşte bu düzenleme boşluğu karşısında üye devletler, kendi sistemlerinde her bir 
squeeze-out türü için farklı usuller öngörmüşlerdir. Ancak bu sistemsel farklılığın yalnızca squeeze-
out müessesesi özelinde değil, haklı sebep temeline dayalı diğer çıkarma hakları bakımından da 
belirgin bir özellik olarak karşımıza çıktığı söylenebilir. Gerçekten de haklı sebep temeline dayalı 
çıkarma düzenlemelerinin kiminde yalnızca ortaklar kurulunun alacağı bir kararla, kiminde ise 
mahkemenin vereceği bir kararla çıkarma gerçekleşmektedir. Usule ilişkin bu tür farklılıkların, 
çıkarmanın tanımı bakımından bir fark yaratmadığını çalışmamızın ilk bölümünde işaret etmiştik. 
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980/4). Pay sahibine yapılacak bildirim, kural olarak, pay alım teklifinin kabul 

edilebileceği son günden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır (Sec. 980/2). Teklif sahibi, 

bildirimin konusunu oluşturan payları, pay alım teklifinde öngörülen şartlara göre 

edinebilir. Pay alım teklifinde pay sahiplerine, hak kazanacakları “ayrılma akçesi”nin 

türü konusunda (ör. nakit ya da bir başka şirketin hissesi gibi) bir seçim hakkı sunulduysa, 

çıkarma için yapılacak olan bildirimde de bu seçim hakkının pay sahiplerine sunulması 

gerekir. Teklifte böyle bir seçim hakkı sunulduysa, bildirimde pay sahiplerinin bildirimin 

yapıldığı tarihten itibaren altı hafta içinde bir seçimde bulunmaları gerektiği ve bir 

tercihte bulunulmaz ise hangi tür ayrılma akçesinin uygulama alanı bulacağı belirtilir 

(Sec. 981/3). Altı haftanın bitimini takiben, teklif sahibi derhal yapılan bildirimin bir 

nüshasını şirkete gönderir ve bildirimin konusunu oluşturan paylar için belirlenmiş olan 

ayrılma akçesini şirkete öder (Sec. 981/6). Görüldüğü üzere sistemin işleyişi özet olarak 

şu şekildedir: Öncelikle, teklife olumlu yanıt vermeyen azınlıkta kalan pay sahiplerine, 

squeeze-out hakkının kullanılacağına ilişkin bir bildirimde bulunulmaktadır. Bu 

bildirimden şirket de haberdar edilmektedir. Şirketin sürece dâhil edilmesinin sebebi, 

ayrılma akçesinin ödenmesiyle alakalıdır. Şirket, ayrılma akçesinin ödenmesi safhasında 

aracı konumundadır. Şirketin, çıkarma kararının alınması sürecinde bir karar verme 

yetkisi söz konusu değildir.   

Tek taraflı bildirim yoluyla gerçekleştirilen çıkarma usulünün, araya mahkeme 

safhası girmediği için daha pratik bir yol olduğu söylenebilirse de, bu usulün squeeze-out 

ile amaçlanan bazı hedefleri gerçekleştirmeye elverişli olmadığı fikri de savunulabilir. 

Örneğin tek taraflı bildirim usulü, şirketle herhangi bir bağı kalmayan ve kendilerine uzun 

süredir ulaşılamayan hamiline yazılı pay sahiplerinin şirketten çıkarılması amacına 

ulaşmakta işlevsiz kalabilir. Zira bu son ihtimalde ilgili pay sahibine ulaşılamamaktadır 

ki bu pay sahibine bir bildirimde bulunulsun. Hâlbuki, hakkın mahkeme aracılığıyla 

kullanıldığı sistemlerde, açılan dava ya çıkarılmak istenen pay sahibinin ortağı olduğu 

(hedef) şirkete karşı açılmakta ya da çekişmesiz yargı işi olarak görülmekte olduğundan 

bu tür bir sorunla karşı karşıya kalınmayacaktır.  

Öte yandan, çıkarmanın tek taraflı bildirim yoluyla yapılmasının, çıkarılacak olan 

ortağın menfaatlerine yeterince hizmet etmediği fikri de savunulabilir. Buna göre, 

çıkarmanın ortaklar kurulu kararı ya da mahkeme kararıyla gerçekleştirildiği örneklerde 

çıkarılan ortağın menfaatlerinin daha çok korunduğu tespitinde bulunulabilir. İlk 

ihtimalde çıkarmanın şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin ya da öngörülen çıkarma 

akçesinin âdil olup olmadığının ortaklar kurulu önünde tartışılması söz konusu 
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olabilecek; çıkarılan ortak, ortaklar kurulunda konuşma hakkını kullanabilip kendisini 

savunabilecektir. Çıkarmanın mahkeme kararıyla gerçekleştirildiği hâllerde de 

çıkarılmak istenen ortağın benzer bir korumadan yararlanması söz konusu olmaktadır. Bu 

ihtimalde, çıkarma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği ya da çıkarma akçesinin âdil 

olup olmadığı hususları hâkim tarafından araştırılmaktadır.  

- Çıkarmaya şirket tüzel kişiliğinin yetkili organının karar verdiği sisteme, 

Alman hukukunda AktG § 327a vd. hükümlerinde düzenlenen squeeze-out 

düzenlemesinde rastlanmaktadır. Anılan squeeze-out türünde, esas sermayenin %95’ini 

temsil eden paylara sahip olan hâkim pay sahibi, öncelikle çıkarma hakkını kullanmak 

istediğine yönelik talebini yönetim kuruluna bildirmekte; yönetim kurulu ise bu talebi 

takiben genel kurulu toplantıya çağırmaktadır. Azınlık pay sahiplerinin sahip oldukları 

payların hâkim pay sahibine geçişi, genel kurulun bu yönde alacağı kararın ticaret siciline 

tescili ile söz konusu olmaktadır (AktG § 327e/3). Hâkim pay sahibinin gerekli çoğunluğa 

ulaştıktan sonra, bir de payların intikaline yönelik bir genel kurul kararının alınmasının 

gerekli olup olmadığı hususundaki tartışmaya yukarıda yer vermiştik1283. Hatırlanacağı 

üzere burada bir görüş, %95 çoğunluğa sahip olan hâkim pay sahibinin çıkarma için 

gerekli olan ve salt çoğunluk gerektiren genel kurul kararını her halükârda 

aldırabileceğinden bahisle genel kurul kararının gereksiz bir formaliteden ibaret olduğunu 

ileri sürmekteydi. Baskın olan görüş ise genel kurul aşamasının, pay sahiplerinin bilgi 

alma haklarının kullandırılması bakımından önemine işaret etmekte ve çıkarmanın 

şirketin korporatif olarak alacağı bir kararla gerçekleştirilecek olmasının, çıkarılan pay 

sahibinin menfaatine daha çok hizmet edeceğini savunmaktaydı. Gerçekten de genel 

kurul toplantısının hazırlanmasına ilişkin AktG § 327c hükmü, baskın görüşü 

doğrulamaktadır. Anılan hüküm gereğince, söz konusu genel kurul toplantısının gündemi 

hem hâkim pay sahibinin kimliğine hem de hâkim pay sahibince belirlenmiş olan ayrılma 

akçesinin miktarına ilişkin bilgileri içermelidir. Toplantı gündeminde yer alması gereken 

bu bilgilerin yanı sıra, hâkim pay sahibi genel kurula, payların intikali için gereken 

şartların oluştuğunu ve belirlenen ayrılma akçesinin âdil/uygun olduğunu gösteren yazılı 

bir rapor sunmak zorundadır (AktG 327c/2). Böylece azınlık pay sahiplerinin şirketten 

âdil koşullar altında çıkarılıp çıkarılmadıklarını değerlendirmelerine fırsat verilmiş 

olmaktadır.   

                                                
1283  Bu hususta bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, a, bb, metin içi başlık “c”. 
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- Çıkarmaya mahkemenin karar verdiği sistemin örneklerini, İsviçre hukukunda 

FinfraG 137, Alman hukukunda WpÜG § 39a ve Türk hukukunda TTK 2081284 

oluşturmaktadır.  

İsviçre hukukunda FinfraG 137 gereğince, azınlık pay sahiplerinin şirketten 

çıkarılabilmesi için, anılan pay sahiplerinin elinde bulunan senetlerin iptali yönünde 

şirkete karşı bir dava açılması gerekmektedir. İlgili tüzük olan FinfraV’ın 121. 

maddesinde düzenlenmiş olan iptal süreci, kıymetli evrakın iptalindeki sürece oldukça 

benzemektedir. Ancak benzerliğine rağmen burada kıymetli evrakın iptalinde olduğu gibi 

çekişmesiz bir yargı işi söz konusu değildir1285.  

Alman hukukunda WpÜG’de düzenlenen çıkarma hakkı ise kanunen özel yetkili 

mahkeme olarak belirlenmiş Frankfurt Bölge Mahkemesine yapılacak olan çıkarmaya 

ilişkin başvuru ile kullanılabilmektedir (WpÜG § 39a/5). Hâkim pay sahibinin bu 

başvurusu, -WpÜG § 39b hükmünde aksi öngörülmemiş ise- çekişmesiz yargı işlerini 

düzenleyen özel bir kanun olan FamFG1286 hükümlerine tâbidir (WpÜG § 39b/1). Ancak 

öğretide işin teorik olarak bir çekişmesiz yargı işi olmadığı; ilgililer arasında bir çekişme 

olması ve bir hakkın bulunması sebepleriyle ortada bir dava olduğunu kabul eden görüşler 

bulunmaktadır1287.  

Söz konusu yargısal faaliyetin bir dava mı yoksa çekişmesiz yargı işi mi olduğu 

hususundaki tartışma bir yana, kanun koyucunun hakkın mahkeme aracılığıyla 

kullanılması gerektiği yönündeki tercihi öğretide memnuniyetle karşılanmıştır1288. 

Yazarların buluştukları ortak nokta, AktG § 327a vd. hükümlerinde düzenlenen çıkarma 

hakkı için öngörülen usulün hantal olduğu yönündedir. Anılan bu son tür squeeze-out için 

kanunda aranan genel kurul kararı şartının ve çıkarma sonrasında âdil bedele itiraz için 

öngörülmüş olan özel itiraz usulünün (Spruchverfahren) süreci bir hayli uzattığı ifade 

edilmektedir1289.  

Nihayet, yukarıda incelemiş olduğumuz TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı 

da kanaatimizce mahkeme aracılığıyla kullanılan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu konu TTK 208 özelinde aşağıda ayrıca ele alınacaktır.  

                                                
1284  Türk hukukunda mesele tartışmalı olmakla birlikte, bizim katılmış olduğumuz görüş gereğince TTK 

208’deki çıkarma hakkı da mahkeme aracılığıyla kullanılmalıdır. Bu tartışmaya aşağıdaki başlıkta 
yer verilecektir. 

1285  Bkz. yukarıda Üçüncü Bölüm, § 6, II, 3, metin içi başlık “d” ve “e”. 
1286  Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit. 
1287  Kießling, s. 174; Merkner/Sustmann, Baums/Thoma WpÜG, § 39b Rn. 6. 
1288  Ott, s. 391; Kießling, s. 172; Merkner/Sustmann, Baums/Thoma WpÜG, § 39a Rn. 79. 
1289  Ott, âdil bedele itiraz sürecinin uygulamada birkaç yıl sürdüğünden söz etmektedir. Bkz. Ott, s. 391. 
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- Çıkarma sürecine bir idari otoritenin katılımının gerekli olduğu sisteme, 

SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkında rastlanmaktadır. Sistemin ne şekilde 

işlediğine aşağıda ayrıntılı olarak değinilecektir.    

II. TTK 208’de Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü 

1.  Çıkarma Hakkının Mahkeme Aracı l ığ ıyla Kullanı lmasının 

Gerekl i  Olup Olmadığ ı  

TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılma usulü bağlamında en çok 

tartışma yaratan husus, hakkın tek taraflı bir irade beyanı ile mi yoksa mahkeme 

aracılığıyla mı kullanılacağına ilişkindir. Bu tartışmaya kaynaklık eden gelişme, TTK 

Tasarısı’nın 208. maddesinde Adalet Alt Komisyonunca yapılan ve Adalet 

Komisyonunca da kabul gören bir değişikliktir. Tasarı’nın Alt Komisyon çalışmalarından 

önce yayınlanmış olan ilk metninde, hâkim pay sahibinin, azınlığın paylarını varsa borsa, 

yoksa gerçek bilânço değeri ile satın almak için mahkemeye başvurabileceği 

düzenlenmekteydi. 

Tasarı’nın ilk hâlinde TTK 208 şu şekilde kaleme alınmıştı: “Bir şirket doğrudan veya 
dolaylı olarak diğer bir şirketin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksanına 
sahipse, diğer pay sahipleri karşı oyları, açtığı davalar ya da benzeri davranışlarla 
çalışmalarını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, şirketde fark edilir sıkıntı 
yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa hâkim ortak bu payları, varsa borsa, yoksa 
gerçek bilânço değeri ile satın almak için mahkemeye başvurabilir.” 

Ancak Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklik sonrasında TTK 208’deki 

“mahkeme” ifadesi metinden çıkartılmış ve maddenin ilgili kısmı, “hâkim şirket azlığın 

paylarını varsa borsa değeri, yoksa 202 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şekilde 

belirlenen değer ile satın alabilir” şeklinde değiştirilmiştir.  

Yapılan değişiklik sonrasında hakkın kullanım usulüne ilişkin olarak, biri hakkın 

mahkeme aracılığıyla kullanılması gerektiğini, diğeri ise hakkın tek taraflı bir irade 

beyanıyla kullanılmasının yeterli olduğunu söyleyen iki farklı görüş ortaya çıkmıştır.  

a) Öğretideki hâkim görüş, çıkarma hakkının mahkeme aracılığıyla kullanılması 

gerektiğinden yanadır1290. 

Bu görüşü savunan yazarlardan bir kısmı, Alt Komisyon safhasında TTK 208’de 

yapılan değişikliğin amacına da vurgu yaparak, çıkarma hakkının kullanılması usulünde 

                                                
1290  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 442; Bilgili/Demirkapı, s. 137; Çelik, s. 255-256; Akın, TTK 208, 

s. 13; Akın Sunay, s. 103; Karababa, s. 173 vd.; Orak Çelikboya, s. 150-151; Poyraz, s. 127; Sevi, 
s. 146. 
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bir değişikliğe gidilmediğini; değişiklik sonrasında da hakkın mahkeme aracılığıyla 

kullanılması gerektiğini kabul etmektedirler1291. Bu argümanı ileri süren yazarların da 

haklı olarak ifade ettikleri üzere, yapılan değişikliğin gerekçesinde hakkın kullanılma 

usulünde değişikliğe gidilmesi gibi bir amaçtan söz edilmemektedir. Adalet Alt 

Komisyonunca yapılan değişikliğin gerekçesinde “Alt Komisyonca, Tasarının 208 inci 

maddesinde, diğer birçok maddede olduğu gibi payların fiyatları belirlenirken 

mahkemenin karar tarihine en yakın tarihteki şirket değerinin esas alınmasının uygun 

olacağı kabul edilmiş, bu sebeple 202 nci maddenin ikinci fıkrasına göndermede 

bulunulmuştur.” denilerek1292, değişikliğin amacının âdil bedeli belirlemeye yönelik 

olduğu ortaya konulmuştur. Yapılan değişikliğin, çıkarma hakkının kullanım usulünde 

değişiklik yapmak gibi bir amacı olsaydı bu amacın değişikliğin gerekçesinde belirtilmesi 

beklenirdi.  

Adalet Alt Komisyonunca yapılan değişikliğin güttüğü amaçtan bağımsız olarak, 

TTK 208’in TTK 202/2’ye yapmış olduğu atıf sebebiyle mahkeme safhasının hâlen 

çıkarma sürecinin bir parçası olduğu görüşü, bu ilk görüş taraftarlarının bir kısmınca dile 

getirilmektedir. Buna göre, TTK 208’in 202. maddeye yapmış olduğu atfın sadece âdil 

bedelin belirlenmesine ilişkin kriterleri göstermek için değil, aynı zamanda hakkın 

kullanılış biçimini de göstermek üzere yapılmış olduğu kabul edilmelidir1293.  

Bu gerekçelere ek olarak, TTK 208’de aranan “azınlığın sorunlu davranması/haklı 

sebep yaratması” şartının oluşup oluşmadığının tespitinin mahkemeye bırakılmasının 

daha isabetli olacağının ileri sürüldüğünü de belirtelim1294. 

                                                
1291  Okutan Nilsson, s. 442; onu takiben Orak Çelikboya, s. 150-151. 
1292  Bkz. 22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/1138, Karar No: 123, 3.5.2007. 
1293  Okutan Nilsson, s. 442; Bilgili/Demirkapı, s. 137. Alt Komisyon tarafından yapılan değişikliğin 

gerekçesine ve TTK 208’de yapılan atıf hükmüne değinmeden hakkın mahkeme aracılığıyla 
kullanılması gerektiğini savunan yazarlar da bulunmaktadır. Örneğin Çelik, madde metninde 
“mahkeme” ifadesinin yer almadığını ancak gerekçede mahkeme safhasından söz edildiğine işaret 
etmektedir. Bkz. Çelik, s. 255-256. Hakkın mahkeme aracılığıyla kullanılması gerektiği görüşünün 
benimsenmesi hâlinde dahi yazar tarafından ortaya konulan bu gerekçeye iştirak etmediğimizi 
belirtelim. Zira yazarın sözünü etmiş olduğu madde gerekçesi, Alt Komisyon tarafından değişiklik 
yapılmadan önce yayınlanmış olan metnin gerekçesidir. Diğer bir deyişle, madde metni 
değiştirilmesine rağmen gerekçesinde değişiklik yapılmamamış olması sebebiyle gerekçede hâlen 
mahkeme safhasından söz edilmektedir. Madde metni ile gerekçe arasındaki uyumsuzluk pek çok 
TTK maddesinde olduğu gibi TTK 208’de de söz konusudur. Örneğin, TTK 208’in madde 
metninde %90’lık bir orandan söz edilirken gerekçede %95’lik bir orandan söz edilmektedir. Şu 
hâlde, çıkarma usulü konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için madde gerekçesinin ilk 
hâlinin değil, Alt Komisyon değişikliğinin gerekçesinin dikkate alınması gerekmektedir. 

1294 Okutan Nilsson, s. 442; Karababa, s. 177; karş. Akın, TTK 208, s. 13. Bu son yazar, hakkın 
mahkeme aracılığıyla kullanılmasının çıkarma işleminin süresini uzatacağını kabul etmekle birlikte, 
azınlık haklarının korunması bakımından bir güvence oluşturacağını belirterek, mahkemenin süreç 
içerisinde yer almasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. 
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Bu ilk görüşün bir alt kırılımı olarak, mahkemeye başvurulmasından önce çıkarma 
hakkının kullanılacağı şirkette bir genel kurul kararı alınması gerektiğini ileri süren 
görüşten de söz etmek gerekir1295. Bu görüşü savunan yazarlardan Karababa, TTK’nın 
genel gerekçesindeki 78 ve 134 no.’lu açıklamaları gerekçe göstermektedir. Ancak 
yazarın bu tespiti kanaatimizce yerinde değildir. Genel gerekçenin 78. paragrafında 
genel kurul kararından söz edilmektedir; ancak bu kısıma ilişkin açıklamalar, genel 
gerekçenin “D) Avrupa’da Ticaret Hukuku Alanında Reform Konuları” üst başlığı 
altında yer almaktadır. Bu üst başlık altındaki açıklamalar, yalnızca Avrupa Birliği 
hukuku ve Birliğe üye olan ülkelerin hukuklarındaki gelişmelere ilişkindir. Dolayısıyla 
78 no.’lu paragraftaki açıklamalar, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının 
kullanılma usulü hakkında belirleyici olmamalıdır. Bu paragraftaki açıklamalar, 
muhtemelen squeeze-out sistemini genel kurul kararına bağlayan bir örnek düzenlemeyi 
esas alarak yapılmış ve genelleştirilmiştir.  

Genel kurul kararı alınması gerektiğini savunan bir diğer yazar Taşdelen’in görüşü 
de kanaatimizce yerinde değildir. Anladığımız kadarıyla yazar, limited şirketlere ilişkin 
TTK 616/1/h hükmünden yola çıkarak, TTK 208’ün limited şirketlerde uygulanması 
hâlinde bir genel kurul kararına ihtiyaç olduğu fikrindedir. Limited şirket genel 
kurulunun devredilmez yetkilerinin sayıldığı TTK 616’da “bir ortağın şirketten 
çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması” da bu yetkilerden biri olarak 
gösterilmiştir (TTK 616/1/h). Ancak bu hüküm yalnızca, çıkarma davası açılabilmesi 
için genel kurul kararının alınmasının gerekli olduğu “haklı sebeple çıkarma” hâli 
bakımından bir anlam ifade etmektedir. Limited şirketlerde bir ortağın haklı sebebe 
dayanarak çıkarılabilmesi için şirketin bu yönde mahkemeden bir talepte bulunması 
gerekmektedir. Şirketin bu talebe ilişkin iradesinin ortaya konulabilmesi için ise bir 
genel kurul kararının alınması gerekli olmaktadır (Bkz. TTK 640/3, 621/1/h). 
Dolayısıyla bu çıkarma türünde şirketin ilk önce çıkarma yönündeki iradesini 
oluşturması, daha sonra da mahkemeye başvurması, çıkarma sürecini oluşturmaktadır. 
Hâlbuki TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı doğrudan hâkim pay sahibine 
tanınmıştır. Alman hukukunda olduğu gibi şirket tüzel kişiliğinin çıkarma sürecine dâhil 
edilmiş olduğu sistemlere rastlansa da Türk hukukunda TTK 208 bakımından bu yönde 
bir düzenlemeye gidilmemiştir. O hâlde, yazarın sözünü ettiği TTK 616/1/h hükmü, 
yalnızca çıkarma usulü bakımından genel kurul kararının kanunda açıkça arandığı 
çıkarma türleri bakımından bir anlam ifade etmekte ve sadece bu kapsamda genel 
kurulun devredilmez bir yetkiye sahip olduğunu dile getirmektedir. Bu yüzden sözü 
edilen hükmün, “TTK 208’in limited şirketlerde uygulandığı hâllerde genel kurul kararı 
gereklidir” şeklinde bir tespit yapmaya elverişli olmadığı kanaatindeyiz.    

b) Öğretideki diğer görüş ise TTK 202’ye yapılan atfın yalnızca çıkarma hakkı 

kapsamında hâkim pay sahibine intikal eden payların değerinin tespiti ile sınırlı olduğu 

görüşündedir1296. Bu görüşü savunan yazarlardan Kendigelen, TTK 202’de payların satın 

alınması için mahkemeye başvurulması sürecinden açıkça söz edilmiş olmasına karşın 

TTK 208’de böyle bir açıklığa yer verilmediğini; bu farklılığın da çıkarma hakkının 

                                                
1295  Bu yönde bkz. Karababa, s. 178; Taşdelen, s. 214. 
1296  Kendigelen, İlk Tespitler (2016), s. 192; karş. Karacan, s. 191; Tütüncü, s. 251; Develi, s. 468. 
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mahkeme aracılığıyla kullanılmasına gerek olmadığı şeklinde yorumlanabileceği 

fikrindedir1297. Böylece çıkarma hakkı, hâkim pay sahibinin tek taraflı irade beyanı ile 

kullanılabilecektir. Bu görüş kapsamında mahkeme safhası yalnızca, çıkarma hakkının 

kullanılması için gerekli olan şartların oluşmadığı ya da azınlığa ödenen bedelin âdil 

olmadığı yönündeki itirazları incelemek üzere gündeme gelebilecektir. Diğer bir deyişle 

çıkarma hakkı tek taraflı irade beyanı ile kullanılabilecek; ancak hakkın kanuna uygun 

olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi mahkeme tarafından yapılabilecektir.  

Bu görüşü savunan bir diğer yazar Tütüncü ise yenilik doğuran hakların dava 

yoluyla kullanılmalarının kanunda açık bir düzenlemeyi gerektirdiğini, TTK 208 

bakımından ise bu yönde açık bir düzenlemenin olmadığını; TTK 202’ye yapılan atfın 

yalnızca payların bedelinin tespitine ilişkin olduğunu ileri sürerek hakkın, azınlık pay 

sahiplerine yöneltilen tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılabileceğini savunmaktadır1298.    

c) Görüşümüz: Adalet Alt Komisyonunca TTK 208’de yapılan değişikliğin 

gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, hakkın mevcut sistemde de mahkeme 

aracılığıyla kullanılmasının gerekli olduğu yönündeki ilk görüş bizce daha isabetli 

görünmektedir.  

- Her şeyden önce, Alt Komisyon tarafından TTK 208’de yapılan değişikliğe 

benzer bir değişikliğin Adalet Komisyonunca TTK 202/2’de de yapıldığını göz önünde 

bulundurarak bir sonuca varmak gerektiği fikrindeyiz. Tasarının ilk metninde TTK 202/2 

şu şekilde kaleme alınmıştı:  

“Hâkimiyetin uygulanması suretiyle karara bağlanan ve bağlı şirket yönünden, açıkça 
anlaşılabilir, haklı bir sebebi bulunmayan; tür değiştirme, birleşme, bölünme, fesih, 
menkul kıymet çıkarılması, esas sözleşme değişikliği gibi paysahibi yönünden önem 
taşıyan durumlarda; bu işlemlere genel kurulda muhalif oy veren, yönetim kurulunun ya 
da başka bir kurulun veya yetkilinin böyle işlemlerine muhalefetini açıklayan 
paysahipleri, hâkim şirketten, zararlarının tazmin edilmesini veya paylarının borsa 
fiyatıyla ya da gerçek değerle yahut genel kabul gören başka bir değerle satın 
alınmasını isteyebilirler. Bu hâlde mahkeme, somut olayın özelliklerini de dikkate 
alarak, olayda bu değerlerden hangisi hakkaniyete uygun ise o değerle payların satın 
alınmasını karara bağlar. Söz konusu dava bu fıkrada anılan kararları öğrenme 
tarihinden başlayarak bir yıl ve her hâlde iki yıl içinde açılır.” 

                                                
1297  Kendigelen, İlk Tespitler (2016), s. 192. Ancak yazar, hükmün bu şekilde yorumlanmasının azınlık 

pay sahiplerinin korunmasına hizmet etmeyeceğini de belirterek, hükme açıklık getirilmesi gerektiği 
fikrindedir. 

1298  Tütüncü, s. 251-253. 
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Hükmün, payın âdil bedelinin belirlenmesine ilişkin son kısmına hem Alt 

Komisyonca hem de Adalet Komisyonunca birtakım eklemeler yapılmış ve metnin ilgili 

kısmı şu şekilde yasalaşmıştır: 

“…zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer 
bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya 
genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını 
mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki 
veriler esas alınır…” 

Görüldüğü üzere yasalaşan metindeki en belirgin değişiklik, payların değeri 

belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki verilerin esas alınacağının 

düzenlenmiş olmasıdır. Bu ekleme Alt Komisyon tarafından yapılmış olup Adalet 

Komisyonunca da benimsenmiştir1299. Alt Komisyonun yapmış olduğu bu değişikliğe ek 

olarak Adalet Komisyonu da metinde bazı değişiklikler yapmıştır. Metnin lafzının 

değiştilmesinden ibaret olan bu değişikliğin de âdil bedelin belirlenmesine ilişkin olduğu 

anlaşılmaktadır1300.  

TTK 208’de Alt Komisyon tarafından yapılan ve Adalet Komisyonunca da 

benimsenmiş olan değişiklik de yine âdil bedelin belirlenmesine ilişkindir. Yukarıda da 

ifade edildiği üzere, buradaki değişikliğin amacı da tıpkı TTK 202/2’de yapılan 

değişiklikte olduğu gibi payların değeri belirlenirken mahkeme kararına en yakın 

tarihteki verilerin esas alınacağını düzenlemektir. Bu amacı sağlayabilmek adına TTK 

202/2’ye atıfta bulunulmakla yetinilmiştir.  

Yapılan bu değişiklikler şunu göstermektedir: Alt Komisyon yalnızca âdil bedelin 

belirlenmesi safhasına ilişkin olarak birtakım iyileştirmeler yapmak istemiştir. Bu 

iyileştirmelerin ötesinde, hakkın kullanım usulünde değişikliğe gidilmesi gibi bir niyetin 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

- Değişikliğin amacına ilişkin bu gerekçe dışında, hükümde aranan “haklı sebep” 

şartının mahkeme tarafından -hakkın kullanımı sırasında- denetiminin daha isabetli 

olacağı görüşüne biz de katılmaktayız. Ancak hakkın haklı sebep şartına bağlanmış 

olması ile mahkeme aracılığıyla kullanılması gerektiği konusu arasında bir sebep-sonuç 

                                                
1299  22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/1138, Karar No: 123, 3.5.2007. 
1300  Yapılan değişikliğin gerekçesinde payların sadece borsa değerinin esas alınmasının her zaman âdil 

olmayabileceği, özellikle kriz anlarıyla borsanın düşme eğiliminde bulunduğu durumlarda borsa 
değeri ile yapılan belirlemelerin sakıncalı olabileceği hususlarına işaret edilerek böyle bir 
değişikliğe gidildiği ifade edilmiştir. Ancak Tasarı’nın ilk hâlinde de mahkemeye somut olayın 
özelliklerini dikkate alarak hakkaniyete uygun olan bedeli belirleme yetkisi tanınmıştı. Dolayısıyla 
yapılan değişikliğin gerekçesinde ifade bulan endişenin ilk metin bakımından da bir karşılığı yoktu. 
Değişiklik, metnin gramatik yapısının değiştirilmesinden ibarettir. 
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ilişkisinin olmadığını da hatırlatmak gerekir. Gerçekten de haklı sebep şartının arandığı 

her durumda bir mahkeme kararına ihtiyaç olmadığı; bazı hukukî müesseselerde şirket 

organının da haklı sebep şartının varlığı hâlinde karar alıp o hukukî müessese için 

öngörülen hukukî sonucu meydana getirmeye muktedir olduğu söylenebilir. Örneğin, 

anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin haklı sebeple azlinde (TTK 364) ya da haklı 

sebeplerin varlığı hâlinde rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılmasında (TTK 

461/2), şirket bu işlemleri mahkemeye gitmeden bir genel kurul kararı ile almaktadır. Bu 

işlemler bakımından haklı sebep şartı aranmış olmasına rağmen mahkeme safhası, 

işlemin gerçekleştirilmesi ve hüküm doğurması safhasında söz konusu değildir. 

Mahkeme safhası yalnızca işlemin hukukî olup olmadığının denetiminde gündeme 

gelmektedir. Görüldüğü üzere, haklı sebep şartının arandığı her durumda hukukî işlemin 

mahkeme aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunmamaktadır.  

Bu durumun çıkarma müessesesesi bakımından da örneklerine rastlanmaktadır. 

Örneğin, ikiden fazla ortaklı kollektif şirketlerde haklı sebeple şirketten çıkarma için 

ortaklar kurulu kararı alınması yeterlidir (TTK 255/1)1301. Burada mahkeme safhası, 

çıkarma için alınan kararın denetimini sağlamak üzere söz konusu olmaktadır (TTK 

255/2). Çıkarmanın genel kurul kararıyla gerçekleştirildiği bir diğer örnek ise 

kooperatiflerdir (KoopK 16/2). 

Ortada bir sebep-sonuç ilişkisi olmamasına rağmen, çıkarma müessesesi 

bakımından kanunda öngörülmüş olan “haklı sebep” şartının mahkeme tarafından 

incelendiği örneklere de rastlanmaktadır. Örneğin limited şirkette, haklı sebeple çıkarma 

kararını alacak olan mahkemedir (TTK 640/3). Kollektif şirketlerde ise yukarıda işaret 

edilen hükmün aksine, iki hâlde çıkarma mahkeme aracılığıyla sağlanabilmektedir. İlk 

olarak, çıkarma kararının TTK 255/1’e göre alınamadığı hâllerde kanun koyucu, her bir 

ortağa, haklı sebebi yaratan ortağın çıkarılması için bir dava hakkı tanımıştır (TTK 

255/3). Yine, iki kişilik bir kollektif şirkette haklı sebeple çıkarmaya mahkeme 

hükmetmektedir (TTK 257). 

Görüldüğü üzere çıkarma için “haklı sebep” şartının arandığı düzenlemelerde 

kanun koyucu, çıkarmanın ya bir ortaklar kurulu kararıyla ya da mahkeme kararıyla 

gerçekleştirilmesi yönünde bir tercihte bulunmuş; böylece “haklı sebep”lerin oluşup 

oluşmadığının tespitini ortaklara ya da mahkemeye bırakmıştır. Dolayısıyla çıkarmaya 

yönelik irade beyanı ya şirket tarafından bir genel kurul kararıyla ortaya konulmakta ya 

                                                
1301  Kollektif şirkette ortağın haklı sebeple çıkarılabilmesi için bir mahkeme kararının gerekli olduğu 

yönündeki eski öğreti ve yargı kararları ile bunun eleştirisi için bkz. Çamoğlu, s. 148 vd. 
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da inşaî bir dava ile kullanılabilmektedir. Bu düzenlemelerin hiçbirinde çıkarma, ortağın 

tek taraflı irade beyanıyla gerçekleşmemektedir.  

TTK 208 bakımından hakkın mahkeme aracılığıyla kullanılması gerektiği fikrine 

karşı çıkan görüş, hâkim pay sahibinin tek taraflı bir irade beyanıyla çıkarmayı 

gerçekleştireceğini savunmaktadır. Dolayısıyla bu görüş kapsamında çıkarma için aranan 

“haklı sebep” şartı, hakkın kullanılması safhasında ne şirket genel kurulunun1302 ne de 

mahkemenin denetiminden geçmekte; hâkim pay sahibi tek başına bu şartın gerçekleşip 

gerçekleşmediğine karar vermektedir. Kanaatimizce içinde haklı sebep şartını barındıran 

bir çıkarma hakkının şartlarının oluşup oluşmadığının, hakkın kullanımı safhasında 

mahkeme aracılığıyla ya da en azından ortaklar kurulunca denetlenmesi, çıkarılması 

düşünülen pay sahibinin menfaatlerine daha çok hizmet etmektedir.   

2.  Hakkın Mahkeme Aracı l ığ ıyla Kullanı lması  Gerekt iğ i  

Görüşünün Kabulü Hâlinde Çözüme Kavuşturulması  Gereken 

Diğer Meseleler  

A. Dava mı Yoksa Çekişmesiz Yargı İşi mi? 

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının mahkeme aracılığıyla kullanılması 

gerektiği görüşünün daha isabetli olduğunun kabulünden sonra, çıkarmaya ilişkin talebin 

bir davaya mı vücut verdiği yoksa bir çekişmesiz yargı işi mi olduğu meselesinin de 

açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu sorunun cevabı Türk hukuku bakımından zor 

olmamakla birlikte, soruyu sormamızdaki asıl amaç, çıkarma hakkının mahkeme 

aracılığıyla kullanıldığı hukuk sistemlerinde yürütülen çekişmesiz yargı işine ilişkin 

tartışmalara dikkat çekmektir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Alman hukukunda 

WpÜG §§ 39a, 39b hükümlerinde düzenlenen çıkarma hakkı, mahkeme aracılığıyla 

                                                
1302  Gerçi hakkın bir genel kurul kararıyla kullanılması gerektiği kabul edilecek olsaydı, bu kez de %90 

çoğunluğa sahip bir ortağın, söz konusu genel kurulda her hâlükârda çıkarmaya ilişkin kararı 
aldırtacak olması ihtimali ortaya çıkardı. Böyle bir ihtimalde “haklı sebep”in oluşup oluşmadığına 
fiilen karar verecek olan, yine hâkim pay sahibidir. Ancak bu ihtimalin, hakkın hâkim pay sahibinin 
tek taraflı bir irade beyanıyla kullanıldığı ihtimalden birtakım farkları bulunmaktadır. Her şeyden 
önce ilk ihtimalde çıkarmaya karar veren, şirket tüzel kişiliği olacaktır. İkincisi, ilk ihtimalde 
çıkarma, bir genel kurul kararıyla gerçekleştirileceği için, çıkarılmak istenen ortağın kendini bu 
genel kurulda savunma hakkı ya da bazı meselelere itiraz etme hakkı söz konusu olacaktır. 

 Çıkarmanın denetimi konusunda ise hakkın tek taraflı bir irade beyanıyla ya da ortaklar kurulu kararı 
ile kullanılıyor olması arasında büyük farklılıklar yoktur. Her iki irade beyanının da hukukî olup 
olmadığı sonradan mahkeme aracılığıyla denetlenebilir. Burada pratik olarak fark yaratabilecek bir 
husus hak düşürücü sürelere ilişkin olabilir. Zira ortaklar kurulu kararlarının denetimine ilişkin 
olarak öngörülmüş hak düşürücü süreler genellikle kısadır (Ör. bkz. TTK 255/2, 445). Tek taraflı 
irade beyanı ile kullanılan hakların içerik denetiminin ne kadar sürede yapılabileceği konusunda ise 
kanun koyucu kimi zaman suskun kalmaktadır. Bu da meseleye genel hükümlerde öngörülen daha 
uzun hak düşürücü sürelerin uygulanması sonucunu doğurabilmektedir. 
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kullanılmakta; ancak yargılamada çekişmesiz yargıyı düzenleyen özel bir kanun olan 

FamFG hükümleri uygulanmaktadır. İsviçre hukukunda ise FinfraG 137’de düzenlenen 

çıkarma hakkı için öngörülen sürecin kısmen kıymetli evrakın iptali sürecine benzediği 

ifade edilmekte; sürece dâhil olan yargılama faaliyetinin çekişmesiz yargıya vücut verip 

vermediği konusundaki tereddüte dikkat çekilmektedir. 

İşin çekişmesiz yargı olarak nitelendirilebilmesi için gerekli olan kriterlerin 

mevcut olup olmadığına bakalım. Bu noktada öncelikle çekişmeli yargı ile çekişmesiz 

yargı arasındaki farklara kısaca değinmek gerekmektedir. Bu iki yargısal faaliyeti 

birbirinden ayırt etmek için kullanılan pek çok kriter olmakla birlikte esas olarak üç kriter 

ön plâna çıkmaktadır. Bu üç kritere, Türk hukukunda HMK 382/1’de de yer verilmiştir.  

İlk olarak, çekişmeli yargı işlerinin aksine, çekişmesiz yargı işlerinde ilgililer 

arasında -kural olarak- teknik anlamda bir uyuşmazlık (çekişme, ihtilaf) 

bulunmamaktadır. En önemli kriter bu olmakla birlikte, bu kriterin iki yargısal faaliyeti 

birbirinden mutlak olarak ayırt etmek için yeterli olmadığı ifade edilmektedir1303. Zira 

ilgililer arasında çekişmenin bulunduğu çekişmesiz yargı işleri de söz konusu 

olabilmektedir1304. Alman hukukunda bu türden işlere, çekişmesiz yargının gerçek 

anlamda çekişme içeren işleri denilmektedir1305.  

Ayırt edici ikinci kriter, ileri sürülecek bir hakkın olup olmaması ile ilgilidir. Buna 

göre, çekişmeli yargının konusunu davacının korunmasını/yerine getirilmesini istediği bir 

hak oluşturmaktayken, çekişmesiz yargıya ait işlerde talepte bulunan ilgilinin ihlâl 

edilmiş bir hakkı söz konusu olmadığı gibi, verilen hükümle talepte bulunan kişiye bir 

hak intikali de olmamaktadır1306.  

Son olarak, çekişmeli yargıda mahkemenin yargılamaya re’sen başlayabilmesi 

mümkün değilken, çekişmesiz yargı işlerinin bir kısmı takibi talebe bağlı, bir kısmı ise 

re’sen takip edilen işlerdendir1307. Ancak ister takibi talebe bağlı olsun ister re’sen takip 

edilen işlerden olsun, her iki çekişmesiz yargı işinde de re’sen araştırma ilkesi 

geçerlidir1308. Bunun anlamı, hâkimin, tarafların talepleriyle, ileri sürdükleri vakıalarla ve 

delillerle bağlı olmamasıdır. Hâkim vakıaları ve delilleri kendiliğinden araştırabilir.    

                                                
1303  Bkz. Kuru, Nizasız Kaza, s. 16 vd.; Atalı, Pekcanıtez Usûl, s. 2113. 
1304  Örnekler için bkz. Kuru, Nizasız Kaza, s. 19. 
1305  “Echtes Streitverfahren in der freiwilligen Gerichtsbarkeit” ya da “Echte Streitsachen der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit”. Alman hukukunda bu hususta kapsamlı bir çalışma için bkz. 
Bärmann, s. 374 vd. 

1306  Kuru, Nizasız Kaza, s. 33; Atalı, Pekcanıtez Usûl, s. 2217. 
1307  Bkz. Kuru, Nizasız Kaza, s. 34, dn. 88, 150 vd.; Akkan, Pekcanıtez Usûl, s. 107. 
1308  Kuru, Nizasız Kaza, s. 160-161. 
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Hâlbuki çekişmeli yargıda geçerli olan taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesinin bir 

sonucu olarak, hâkimin iki taraftan birinin ileri sürmediği bir vakıayı ya da delili dikkate 

alması mümkün olmamaktadır. 

Bu kriterler etrafında bir değerlendirme yapıldığında, çıkarma hakkının 

kullanılma sürecinde yürütülmesi gereken yargısal faaliyetin -kural olarak- çekişmeli 

yargıya vücut verdiği; ancak göstermiş olduğu kimi özellikler sebebiyle -Alman 

hukukunda olduğu gibi- çekişmesiz yargıya ilişkin hükümlerin de kısmen uygulama alanı 

bulabileceği bir sistemin inşa edilmesinin mümkün olduğu söylenebilir. Meselenin, Türk 

hukukunda çekişmeli yargıya ilişkin bir faaliyeti gerektirdiği şu gerekçelerle ortaya 

konulabilir:  

Her şeyden önce, meselenin özünde bir uyuşmazlık (ihtilaf, çekişme) 

bulunmaktadır. Hâkim pay sahibi, mahkemeye başvurarak azınlık pay sahibinin 

paylarının mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep etmektedir. Diğer bir deyişle, 

mahkemeden azınlık pay sahibine karşı bir hukukî himaye talep edilmektedir.  

İkincisi, söz konusu yargısal faaliyetin konusunu, talepte bulunan hâkim pay 

sahibine tanınan bir hak oluşturmaktadır. Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının 

kullanılması neticesinde mahkemeden bu hakkın sağladığı hukukî korumanın yerine 

getirilmesi talep edilmektedir. 

Son olarak, çekişmesiz yargı işlerinde geçerli olan re’sen harekete geçme ve 

araştırma ilkelerinin TTK 208’e ilişkin yargısal faaliyet bakımından geçerli olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, re’sen harekete geçme ve araştırma 

ilkelerinin çıkarmaya ilişkin yargısal süreçte geçerli olup olmadığı, her ülkenin hukuk 

sistemine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Alman hukukunda WpÜG § 39a-

39b hükümlerinde düzenlenen çıkarma hakkı bakımından, çekişmesiz yargıda geçerli 

olan re’sen harekete geçme ve araştırma ilkelerinin değiştirilerek benimsendiği kabul 

edilmektedir1309. WpÜG § 39b hükmünde kendisine atıfta bulunulan çekişmesiz yargı 

işlerine ilişkin özel bir kanun olan FamFG’de re’sen araştırma ilkesi benimsenmiştir 

(FamFG § 26). Dolayısıyla ilk bakışta bu ilkenin, WpÜG § 39a-b hükümlerinde 

düzenlenen çıkarma usulü bakımından da geçerli olduğu söylenebilir. Söz konusu ilkenin 

çıkarma için yapılacak yargılamada benimsenmiş olmasının, çıkarılacak olan pay 

                                                
1309  Kießling, s. 174; Merkner/Sustmann, Baums/Thoma WpÜG, § 39b Rn. 15; Seiler, 

Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39b Rn. 11. 
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sahiplerinin menfaatlerinin korunmasına hizmet ettiği ifade edilmektedir1310. Özellikle 

yargılama sürecine katıl(a)mamış olan azınlık pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması 

bu anlamda önemlidir.  

Öte yandan, WpÜG § 39b/3/c.2 hükmü, re’sen araştırma ilkesini taraflarca 

getirilme (hazırlama) ilkesi ile harmanlamaktadır. Anılan bu son hüküm gereğince 

mahkeme, nihai kararını ancak talepte bulunan hâkim pay sahibinin, çıkarma hakkını 

kullanabilmesi için gerekli olan sermaye payına sahip olduğunu inandırıcı delillerle 

kanıtlaması hâlinde verebilir. Hâkim pay sahibinin sahip olduğu pay oranının ortaya 

konulmasında, gerekli delillerin hâkim pay sahibince getirilmesi şeklinde bir kurala yer 

verilerek re’sen araştırma ilkesinden kısmen vazgeçildiği söylenebilir. Aynı durum, 

hâkim pay sahibince ödenecek olan çıkarma akçesinin âdil olup olmadığının ortaya 

konulması bakımından da geçerlidir. Burada da ödenecek olan çıkarma akçesinin âdil 

olup olmadığının hâkim pay sahibince ortaya konulmasının gerekli olduğu ifade 

edilmektedir1311.   

 Ancak WpÜG’deki bu istisnaî düzenlemeye rağmen FamFG’ye yapılan genel atıf 

sebebiyle, re’sen araştırma ilkesinden tamamen vazgeçildiği de söylenemez. Zira WpÜG 

§ 39b/3/c.2 hükmü, hâkim pay sahibince ileri sürülen vakıa ve delillere ek olarak 

mahkemenin kendisinin de araştırmada bulunması engellememektedir. Burada yalnızca 

meselenin çözümü için gereken bazı usûli işlemlerin (çıkarma talebinde bulunulması ve 

çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan pay oranına sahip olunduğunun ispatı) 

işin doğası gereği hâkim pay sahibince yapılması gerektiği düzenlenmektedir. Şu hâlde, 

re’sen araştırma ilkesi bakımından geçerli olan “ilgililerin delil getirmek hususunda bir 

külfet ve yükümlülüklerinin olmadığı” şeklindeki kuralın burada uygulanma kabiliyeti 

bulunmamaktadır. Tam tersine, WpÜG 39b/3/c.2, hâkim pay sahibi için bir külfet 

öngörmektedir.  

Değinilmesi gerekli olan bir başka konu “taraf” ve “ilgili”lere ilişkindir. Yargısal 

faaliyetin bir dava olarak kabulü hâlinde yargılamada iki tarafın olması gerekmektedir. 

Türk hukukunda TTK 208 bakımından durum bu şekildedir. Davacı, hâkim pay sahibi; 

davalı ise çıkarılacak olan azınlık pay sahibidir. Yargısal faaliyetin bir çekişmesiz yargı 

işi olarak kabulü hâlinde ise artık “taraf”tan değil “ilgili”lerden söz edilecektir. 

Çekişmesiz yargıya ilişkin esasların uygulandığı WpÜG § 39b bakımından talepte 

                                                
1310  Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39b Rn. 10. 
1311  Merkner/Sustmann, Baums/Thoma WpÜG, § 39b Rn. 16; Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider 

WpÜG, § 39b Rn. 13. 
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bulunan ilgili, pay alım teklifini yapmış ve kanunen gerekli olan sermaye oranına ulaşmış 

olan hâkim pay sahibidir. Diğer ilgililerin tespitinde ise WpÜG § 39b ile çekişmesiz 

yargıya ilişkin FamFG § 7’nin dikkate alınması gerekmektedir. FamFG § 7 gereğince 

ilgililer, yargılamaya katılması zorunlu olanlar (Muss-Beteiligte) ve yargılamaya 

katılabilecek olanlar (Kann-Beteiligte) olarak ikiye ayrılmaktadır. Esasında FamFG § 7/2 

hükmü dikkate alındığında, şirketten çıkarılacak olan pay sahiplerinin yargılamaya 

katılması (dâhil edilmesi) zorunlu ilgililerden olduğu sonucuna varılabilmektedir. Zira 

anılan hüküm gereğince, hakları yargılama neticesinde doğrudan etkilenen kişilerin 

yargılamaya dâhil edilmeleri gerekmektedir. Alman hukukunda bu görüşü savunan 

yazarlar bulunmaktadır1312. Öte yandan, WpÜG § 39b/4/c.1 hükmünden hareketle, azınlık 

pay sahiplerinin yargılamaya katılması zorunlu kişilerden olmadığını savunan görüşler 

de bulunmaktadır1313. Anılan hüküm, çıkarmaya ilişkin mahkeme kararının tebliğ 

edileceği kişileri düzenlemektedir. Buna göre mahkemenin vereceği hüküm; çıkarma 

talebinde bulunan hâkim pay sahibine, çıkarma hakkının kullanıldığı hedef şirkete ve 

yargılama sürecinde dinlenilmişler ise diğer pay sahiplerine (…den übrigen Aktionären 

der Gesellschaft, sofern diese im Beschlussverfahren angehört wurden…) tebliğ 

edilecektir. Anılan bu son görüş, hükmün bu son kısmındaki ifadeyi gerekçe göstererek, 

şirketten çıkarılacak azınlık pay sahiplerin tümünün yargılama sürecine dâhil edilmesinin 

zorunlu olmadığını kabul etmektedir.  

Bir öneri: Meselenin özünde bir çekişmeli yargı işi olduğu fikrini kabul etmekle 

beraber, çekişmesiz yargıya ilişkin bazı kuralların uygulanmasının yargılama safhasında 

birtakım kolaylıklar sağlayacağını belirtmek gerekir. Örneğin, çıkarma hakkının, 

şirketten çıkarılmak istenen azınlık pay sahiplerine karşı açılacak bir dava yoluyla 

kullanılmasının kabulü hâlinde, özellikle şirket tarafından uzun zaman kendilerine 

ulaşılamayan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin kimliklerinin tespit edilememesi 

ve bu kişilerin davada taraf olarak gösterilememesi sorunu ortaya çıkabilir1314. Gerçi böyle 

bir ihtimalin varlığı durumunda, kendisinden uzun bir süre haber alınamayan hamiline 

yazılı hisse senedi sahiplerinin TTK 208’de aranan haklı sebeplere fiilen yol 

                                                
1312  Grunewald, Münchener Kommentar AktG, WpÜG § 39b Rn. 4. 
1313  Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39b Rn. 15. 
1314  Hâkim pay sahibinin tüm azınlık pay sahiplerini tespit edemeyeceği; dolayısıyla (çekişmesiz yargıya 

ilişkin) başvurusunda bu pay sahiplerinin tümünü ismen belirtmesinin kendisinden 
beklenemeyeceği hususunda bkz. Hasselbach, Kölner Kommentar WpÜG, § 39b Rn. 37. Türk 
hukukunda hamiline pay sahiplerine ulaşılamaması sorunu, TTK 489’da yapılan değişiklikle 
hâlledilmiş görünmektedir. Hükmün ilk fıkrası gereğince, “Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, 
şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından 
Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder”. 
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açamayacakları argümanı ileri sürülebilir. Ancak biz yukarıda, TTK 208’de aranan haklı 

sebep şartının daha geniş/esnek yorumlanması gerektiği fikrini savunmuştuk1315. 

Savunmuş olduğumuz görüş doğrultusunda, şirket işlerine hiç ilgi göstermeyen ve 

kendilerine uzunca bir süre ulaşılamayan pay sahiplerinin göstermiş oldukları pasif 

tutumun da TTK 208 kapsamında haklı sebep olarak kabul edilebileceğini belirtmiştik. 

Peki, savunmuş olduğumuz bu görüş kabul edilecek olursa, kendilerine uzun süre 

ulaşılamayan pay sahiplerine dava nasıl açılacaktır? Bu davada davalı olarak kim 

gösterilecektir?  

Akla ilk olarak TTK 499/1 hükmü gelmektedir. Hükümde senede bağlanmamış 

pay ve nama yazılı pay senedi sahiplerinin pay defterine kaydedileceği düzenlenmiş olup, 

çıplak pay açısından hamiline ya da nama ayrımı yapılmamıştır. Bu durumda çıplak payın 

her iki türüne de sahip olan pay sahiplerinin pay defterine kaydedilmesi gerektiği kabul 

edilmektedir1316. Şu hâlde, hamiline yazılı da olsa, bu tür çıplak payların kime ait 

olduğunun şirket pay defterinden tespit edilmesi ve bu kişinin şeklen davalı olarak 

gösterilebilmesi ihtimal dâhilindedir. Ancak gerek nama yazılı gerekse hamiline yazılı 

paylar bakımından, pay defterine yapılan kaydın bildirici etkiyi haiz olduğunu ve kaydın 

yalnızca aksi ispat edilebilir bir karineye vücut verdiğini hatırlatmak gerekir. Bunun 

anlamı, pay defterinde pay sahibi olarak yazılı olan bir kişinin pay sahibi sıfatına sahip 

olmamasının ihtimal dâhilinde olduğudur. Gerçekten de pay defterinde gözüken kişinin, 

sahip olduğu payları çıkarma davası açılmadan önce devretmiş olması hâlinde, kendisine 

karşı açılan çıkarma davasında taraf sıfatı olmayacak ve dava reddedilmek durumunda 

kalacaktır. Çünkü payını devretmiş olan kişinin pay defterinde kayıtlı olarak kalmaya 

devam ediyor olması, tek başına onun bu payların sahibi olduğu anlamına gelmemektedir.  

Öte yandan, pay defterine yazım, yalnızca hamiline ya da nama yazılı çıplak 

paylar ile nama yazılı pay senetlerinin varlığı durumunda işlevseldir. Hamiline yazılı pay 

senetlerinin devrinde pay defterine yazım söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla pay 

sahibinin kim olduğunun hâkim pay sahibince tespit edilememesi ihtimali, bu gibi 

durumlarda oldukça yüksektir.   

İşte bu gibi durumlarda davalı tarafın kim olduğunun belirlenememesi riski ortaya 

çıkmaktadır. Burada meselenin iki şekilde çözüme kavuşturulması mümkündür. İlk 

çözüm yolu, meselenin bir çekişmeli yargı işi olarak muhafaza edilmesi ve davalının 

kanun koyucu tarafından çıkarma hakkının kullanılacağı şirket olarak belirlenmesidir. Bu 

                                                
1315  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, IV, 2, C. 
1316  Bkz. Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, N. 767b. 
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ihtimalde davalı taraf şirket tüzel kişiliği olacağından, kim oldukları bilinmeyen bir pay 

sahibi grubu söz konusu olsa bile, davalı tarafın şeklen gösterilememesi gibi bir sorun 

ortaya çıkmayacaktır. İkinci çözüm yolu ise Alman hukukunda olduğu gibi, birtakım 

çekişmeli yargı işlerinde çekişmesiz yargıya ilişkin esasların uygulanmasını özel bir 

kanun hükmü ile sağlamaktır. Bu yöntemin benimsenmesi hâlinde, Alman hukukunda 

olduğu gibi mahkemenin yapacağı bir ilân ile, ilgililerin çıkarma sürecinden haberdar 

olmaları ve yargılamaya katılmaları sağlanabilir. Bu ikinci yöntemde şirketten çıkarılacak 

olan azınlık pay sahiplerinin tümünün talepte belirtilmesine gerek kalmayacağı 

düşünülmektedir. 

B. Davanın İnşaî Dava Niteliğinde Olması  

Tezimizin ilk bölümünde şirketten çıkarma kurumunun hukukî niteliğini 

açıklayan görüşlere yer vermiştik. Hatırlanacağı üzere bir görüş, çıkarmayı, sürekli borç 

ilişkilerinde geçerli olan fesih hakkının özel bir görünüm biçimi olarak; bir görüş, şirketin 

ve işletmenin devamlılığını sağlayan bir hak olarak; bir başka görüş ise pay sahiplerine 

grup hakkı olarak tanınmış olan özel bir savunma hakkı olarak nitelendirmekteydi. Her 

üç görüş bakımından da çıkarma sebebini yaratan ortak dışında kalan diğer ortaklara, 

kanun koyucu tarafından tanınmış olan bir hakkın varlığından söz edilmektedir. Görüşler 

bakımından farklılık arz eden nokta, bu hakkın hangi hukukî temele dayandırılmış olduğu 

hususundadır. 

Çıkarma haklarının dayandırıldığı hukukî temelde farklı görüşler olmakla birlikte, 

bu hakların yenilik doğuran hak ya da yenilik doğuran dava hakkı niteliğinde olduğu 

hususunda öğretide neredeyse tereddüt bulunmamaktadır1317. Bilindiği üzere yenilik 

doğuran haklar, sahibine tek taraflı bir hukukî işlem ile somut bir hukukî ilişkiye biçim 

verme gücü sağlayan, o hukukî ilişkide değişiklik meydana getirme yetkisi veren 

haklardır1318. Hakkın kullanılması ile birlikte bir başka şahsın hukuk alanına müdahalede 

bulunulmakta; tek taraflı bir hukukî işlemle, yeni bir hukukî ilişki kurulmakta, mevcut bir 

hukukî ilişki değiştirilmekte ya da sona erdirilmektedir. Yenilik doğuran (inşaî) dava 

hakları bakımından yöntem değişse de medeni hukuk literatüründe hâkim olarak kabul 

                                                
1317  Şu düzenlemelerde öngörülen çıkarma haklarının, yenilik doğuran hak/dava hakkı olduğu ifade 

edilmektedir: Dernek üyesinin üyelikten çıkarılması (MK 67) için bkz. Buz, s. 51. Kollektif şirketten 
haklı sebeple çıkarma (TTK 255) için bkz. Çamoğlu, s. 149, Çamoğlu/(Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar 
Hukuku I, N. 310; limited şirketten haklı sebeple çıkarma (TTK 640/3 ve eTTK 551) için bkz. 
Karayalçın, Şirketler Hukuku, s. 386.; Çamoğlu/(Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku II, N. 
1678m; Erdil, s. 58. 

1318  Yenilik doğuran hak kavramı ve özellikleri ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Buz, s. 55 vd. 
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edilen ve Emil Seckel’in “çift olgu/vakıa” (Doppelbestand) teorisine dayandırılan görüş 

gereğince, hak sahibinin sahip olduğu yenilik doğuran dava hakkının arkasında mutlaka 

özel hukuktan doğan yenilik doğuran bir hak bulunmaktadır1319. Yine bu görüşle büyük 

ölçüde bağdaşan ve inşaî davanın dava sistemindeki yeri konusunda ortaya atılan bir 

görüş gereğince, inşaî dava, “geniş anlamda tespit davası”nın mevsuf bir türü olup, 

hâkimin bu dava neticesinde vereceği hükmün aslî bölümünü geniş anlamda tespit 

hükmü, fer’i bölümünü ise bu tespite dayanarak verilmiş olan, inşaî sonucun doğmasına 

katkıda bulunan hüküm oluşturmaktadır1320. Bu görüş kapsamında inşaî sonuç, inşaî hak 

sahibi olan davacının bu sonucu amaçlayan ve mahkemece haklılığı tespit edilmiş olan 

iradesinden kaynaklanmaktadır1321. Davacı tarafından ileri sürülen dava konusunu 

oluşturan yenilik doğuran hakkın (şartlarının gerçekleştiğinin) mahkemece tespiti ve 

kabulüyle birlikte inşaî sonuç doğar1322. Bu anlamda hâkim, inşaî sonucun ortaya 

çıkmasına yardımcı olmaktadır.       

 Çıkarma hakları bakımından bir değerlendirme yapıldığında, bu hakların da 

kullanılmalarıyla birlikte ortak ile şirket arasında mevcut olan ortaklık/pay sahipliği 

ilişkisinin sona ermesi sonucunu doğurması itibarıyla yenilik doğuran hak/dava hakkı 

niteliğinde oldukları söylenebilecektir. Çıkarma hakkının kullanılmasıyla, çıkarılan 

ortağın hukukî durumunda yeni bir durum yaratılmakta; hakkın muhatabı olan ortağın 

ortaklık sıfatı son bulmaktadır. Çıkarma hakkının tek taraflı bir irade beyanı ya da dava 

açılmak suretiyle kullanılabiliyor olması, hakkın kullanım usulü ile ilgili olarak kanun 

koyucunun kabul etmiş olduğu sistemle alakalı bir sonuçtur. Medeni hukuk literatüründe 

hâkim görüş olarak kabul edilen “inşaî davanın ardında inşaî bir hak vardır” görüşüne 

uygun olan inşaî dava teorisi görüşü, bu dava neticesinde ortaya çıkan inşaî sonucun 

davanın konusunu oluşturan yenilik doğuran hakkın sahibinin iradesinden 

kaynaklandığını savunan görüştür. Bu görüşü çıkarma hakkına uyarlayacak olursak, dava 

yoluyla kullanılabilen çıkarma hakları bakımından da bu davanın ardında, davanın 

açılmasına imkân veren yenilik doğuran bir çıkarma hakkının bulunduğu söylenebilir.  

Şimdi, kullanım usulleri farklı olan çıkarma hakları bakımından bu dediklerimizi 

somutlaştıralım:   

                                                
1319  Kamu hukuku teorisine göre ise mahkemenin gerçekleştireceği yenilik doğurucu etkinin dayanağını 

kamusal nitelikte bir hak oluşturmaktadır. Bu teori, yenilik doğurucu sonuca yönelik talebin 
davalıya değil devlete yöneltildiğini savunmaktadır. Her iki teori hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Önen, s. 15-16, 51-53; Buz, 187-188. 

1320  Bu görüş için bkz. Önen, s. 46-47. 
1321  Önen, s. 48. 
1322  Önen, s. 167. 
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- Türk hukukunda örneği olmamakla birlikte, çıkarma hakkının hâkim pay 

sahibinin tek taraflı bir irade beyanı ile kullanıldığı bir squeeze-out düzenlemesi örneğine 

İngiliz hukukunda rastlamaktayız. Bu bölümün ilk başlığında söz konusu düzenlemeye 

kısaca değinilmişti. İngiliz hukukunda yenilik doğuran hak kavramına ilişkin teorik bir 

tartışma yapılmamış olduğundan1323, bu hukuk sisteminde squeeze-out için yapılan tek 

taraflı bildirimin (notice) böyle bir nitelikte olup olmadığına ilişkin kesin bir tespitte 

bulunmak mümkün olmamaktadır. Ancak pay alım teklifine olumlu yanıt vermeyen pay 

sahiplerinin çıkarılması için yapılan tek taraflı bir irade beyanının, Kıta Avrupası 

hukukundaki yenilik doğuran hak kavramını karşıladığı söylenebilir.  

- Çıkarma haklarının bir kısmı ise çıkarmanın gerçekleşeceği şirketin yetkili 

organında bir karar alınması şeklinde kullanılabilmektedir. Örneğin, Türk hukukunda 

kollektif şirketlerde haklı sebeple çıkarmaya ilişkin TTK 255 gereğince, haklı sebebi 

yaratan ortak, diğer ortakların oy birliğiyle alacağı bir karar ile şirketten çıkarılabilir. Bu 

karar, bozucu yenilik doğurucu bir etkiye sahip olup, çıkarılacak ortağa noter aracılığıyla 

bildirilmekle hükümlerini doğurur1324. Bir diğer örnek squeeze-out’a ilişkindir. Alman 

hukukunda AktG § 327a vd. düzenlenen squeeze-out türünde azınlığın paylarının hâkim 

pay sahibine intikali ve böylece çıkarmanın gerçekleşebilmesi için bir genel kurul kararı 

alınması gerekmektedir. Söz konusu kararın ticaret siciline tescil edilmesiyle pay 

intikalinin ve böylece çıkarmanın hüküm ve sonuç doğurduğunu yukarıda ifade etmiştik.  

Hemen belirtelim ki çıkarma yönündeki irade beyanının çok taraflı bir hukukî işlem ile 
ortaya çıkması, hakkın yenilik doğuran hak olarak nitelendirilmesine engel teşkil 
etmemelidir. Yukarıda yenilik doğuran haklar bakımından genel kabul gören tanımda, 
“tek taraflı bir hukukî işlem ile bir başka şahsın hukuk alanında değişiklik meydana 
getirme” özelliğine1325 dikkat çekilmişti. Ancak yukarıda anılan örneklerde, çıkarmaya 
ilişkin yenilik doğurucu sonucun çok taraflı bir hukukî işlem olan karar neticesinde 
ortaya çıkması, kanun koyucunun çıkarma hakkının kullanım usulüyle ilgili öngörmüş 
olduğu usulün ve tüzel kişilerin irade beyanlarını ortaya koymaları için işletmeleri 
gerekli olan sürecin kaçınılmaz bir sonucudur. Çıkarma yönündeki irade beyanı, kanun 
koyucunun öngörmüş olduğu özel usul nedeniyle ancak şirketin yetkili organının alacağı 
bir karar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan karar, çıkarılan ortağın hukuk 
alanına müdahale sonucunu doğurmakta, bu anlamda yenilik doğurucu bir etkiye sahip 
olmaktadır.  

- Nihayet kanun koyucu, bazı hâllerde söz konusu tek ya da çok taraflı irade 

beyanının bir de yargı süzgecinden geçirilmesini uygun görmüştür. Bu gibi durumlarda 

                                                
1323  Bu hususta bkz. Hattenhauer, s. 222. 
1324  Bu hususta bkz. Çamoğlu, s. 149. 
1325  Yenilik doğuran hakların bu özelliği hakkında bkz. Buz, s. 57 vd. 
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hak sahibi, hakkını ancak yenilik doğuran (inşaî) bir dava açarak kullanabilmektedir. Bu 

sayede kamu düzeni ile ilgili olan veya hukukî güvenliğin sağlanması ya da üçüncü 

kişilerin menfaatlerinin korunmasının gerekli olduğu hâllerde1326, yenilik doğuran 

sonucun ancak mahkemenin vereceği inşaî nitelikteki bir hüküm neticesinde ortaya 

çıkması istenmiştir.  

İnşaî dava ile kullanılabilen çıkarma haklarına örnek verelim: İki kişilik bir 

kollektif şirkette çıkarmaya mahkeme karar verebilmektedir (TTK 257/1). TTK 255’de 

düzenlenen çıkarma hakkı ile aynı hukukî temel üzerine inşa edilmiş olmakla birlikte, 

şirketin göstermiş olduğu tip farklılığı sebebiyle çıkarma usulünde farklılığa gidilmiştir. 

İki kişilik kollektif şirkette çıkarma kararının fiilen alınamayacağı gerçeğinden hareketle, 

çıkarmaya mahkemenin hükmedeceği öngörülmüştür.  

Limited şirkette ise şirketin kaç ortaklı olduğundan bağımsız olarak, haklı sebep 

temeline dayalı olan çıkarma hakkının mahkeme aracılığıyla kullanılabileceği 

düzenlenmiştir (TTK 640/3). Mahkemenin vereceği hüküm, ortaklık ilişkisini sona 

erdirecek olması itibarıyla inşaî niteliktedir. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere, 

hâkimin vermiş olduğu karar, yenilik doğuran hak sahibinin yenilik doğurucu beyanı 

neticesinde ortaya çıkan sonucu ortaya çıkartan, diğer bir deyişle inşaî sonucun 

doğmasına yardımcı olan bir karar niteliğindedir.    

Haklı sebep temeline dayalı çıkarma düzenlemeleri bakımından çıkarma hakkının 
mahkeme aracılığıyla kullanılmasının gerekli olup olmadığı hususunda şirket türüne 
göre ve hatta aynı şirket türü içerisinde tipe göre bir farklılaşmanın olduğu göze 
çarpmaktadır. Esasında aynı teorik temele dayanan çıkarma düzenlemelerinin tümünde 
usulün aynı olması ve haklı sebebin gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkeme tarafından 
tespit edilmesi beklenirdi. Ancak TTK 255/1’deki hüküm, haklı sebep temeline dayalı 
çıkarma haklarında benimsenmiş olan genel sistemden bir sapma göstermektedir. 
Burada çıkarma için yalnızca bir şirket kararı yeterli olmaktadır. Belirtelim ki bu 
sapmanın nedeni, hükmün temelini oluşturan 6762 sayılı eTTK 197’nin kaleme alınışı 
ile ilgilidir1327. Hükmün mehazını oluşturan İsviçre OR 577’de ve benzer bir düzenleme 
olan Alman HGB § 140’da çıkarma hakkının mahkeme aracılığıyla kullanıldığını 
hatırlatalım.  

Son olarak, yukarıdaki başlıkta savunmuş olduğumuz görüş kapsamında TTK 

208’de düzenlenen çıkarma hakkının da mahkeme aracılığıyla kullanılabilen bir hak 

olduğunu ifade etmiştik. Mahkemenin vereceği hüküm, çıkarılmak istenen ortakla şirket 

                                                
1326  Buz, s. 183 vd. Çıkarma düzenlemeleri açısından ele alındığında, hakkın kullanılması aşamasında 

yapılacak olan yargısal incelemenin, daha ziyade çıkarılan ortağın menfaatlerini korumayı 
amaçladığını söyleyebiliriz. 

1327  eTTK 197’nin metni ve gerekçesi arasındaki uyumsuzluk ile ilgili olarak bkz. Baştuğ, Kollektif 
Şirkette Çıkarılma, s. 805-806. 
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arasındaki ortaklık/pay sahipliği hakkını sona erdiren bir etkiye sahip olması ve azınlığın 

paylarının hâkim pay sahibine intikal etmesi sonucunu doğuracak olması itibarıyla, 

davacı hâkim pay sahibinin maddî hukuka ilişkin yenilik doğuran çıkarma hakkına 

işlerlik kazandırmaktadır. Bu anlamda, hakkın kullanılması için açılması gerekli olan 

dava, kanaatimizce inşaî/yenilik doğuran dava niteliğindedir1328. Hükmün inşaî 

sonuçlarına aşağıda “hakkın kullanılmasının hukukî sonuçları” kısmında yer verilecektir.  

C. Davanın Tarafları ve Görüleceği Mahkeme  

TTK 208 kapsamında açılacak davanın davacısı, çıkarma hakkının sahibi olan 

hâkim pay sahibidir. Hâkim pay sahibinin hukukî formu ve sahip olması gerekli olan 

sermaye ve oy haklarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye yukarıda yer 

verilmişti1329. Bu sebeple, burada tekrar hak sahibinin tespitine ilişkin maddî hukuka 

ilişkin tartışmalara yer verilmeyecektir. Bu başlıkta, davanın tarafına ilişkin olarak 

yalnızca, birden fazla hak sahibinin olduğu durumlarda davacı tarafın kim olacağına 

değineceğiz.  

Birden fazla hak sahibinin olması durumunu yukarıda çeşitli ihtimallere göre 

incelemiştik:  

- Çıkarma hakkının kullanılması için sahip olunması gerekli olan %90 oranındaki 

pay üzerinde elbirliği ile mülkiyetin söz konusu olduğu hâllerde, TTK 208 gereğince 

açılacak davanın da elbirliği hâlinde malik olanların tümü tarafından birlikte açılması 

gerekmektedir. Zira elbirliği ile mülkiyet hâlinde, maddî hukuk bakımından zorunlu dava 

arkadaşlığı söz konusu olmaktadır1330.  

- Ancak hak sahibinin birden çok olduğu her ihtimalde zorunlu dava arkadaşlığı 

gündeme gelmemektedir. Yukarıda1331 açıklamış olduğumuz çok katmanlı dolaylı 

hâkimiyet ile birlikte dolaylı hâkimiyet hâllerinde, çıkarma hakkını kullanabilecek birden 

çok hâkim pay sahibi bulunmaktadır. Bu ihtimallerde çıkarma hakkını birlikte kullanacak 

                                                
1328  Bu yönde bkz. Okutan Nilsson, s. 442; Akın Sunay, s. 102-103; Karababa, s. 177; Orak Çelikboya, 

s. 151; Poyraz, s. 127. Mahkemenin vereceği hükmün inşaî niteliğinin Kanunda düzenlenmesinin 
gerekli olduğu yönünde Bkz. Manavgat, TTK Tasarısı, s. 539. Davanın inşaî nitelikte olmadığı 
yönündeki diğer görüş için bkz. Sevi, s. 147. 

1329  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III. Ayrıca, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan hâkimiyet 
oranını temsil eden paylara sahip olmanın, TTK 208 çerçevesinde açılacak dava bakımından özel 
bir dava şartı olduğunu daha önce ifade etmiştik. Bu anlamda, %90’lık oranı temsil eden paylara 
dava süresince sahip olunması gerekmektedir. Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 3, A, b, aa, metin içi 
başlık “b”. 

1330  Bu hususta bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 544; Pekcanıtez/Taş Korkmaz, 
Pekcanıtez Usûl, s. 703. 

1331  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, III, 4. 
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hak sahipleri değil; çıkarma hakkına müstakil olarak sahip olan birden çok hak sahibi söz 

konusu olmaktadır. Zira yukarıda varmış olduğumuz netice, çok katmanlı bir yapıda 

dolaylı hâkim olanların ya da birlikte dolaylı hâkim olanların her birinin hâkimiyetin 

sonuçlarına ayrı ayrı tâbi olması gerektiği yönündeydi. Dolayısıyla bu ihtimallerde 

zorunlu dava arkadaşlığından kanaatimizce söz edilemeyecektir1332.  

Davalı taraf ise TTK 208’de sayılan haklı sebepleri yaratan yahut haklı sebep 

kendisine izafe edilebilen1333, çıkarılmak istenen azınlık pay sahibidir. Azınlığın paylara 

elbirliği ile malik olduğu hâllerde, yukarıda açıklandığı üzere bu kişiler arasında zorunlu 

dava arkadaşlığı söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bu gibi hâllerde dava paylara 

elbirliği ile malik olanların tümüne karşı açılmalıdır. Öte yandan, paylara müstakil olarak 

sahip olmakla birlikte TTK 208’deki haklı sebebin yaratılmasına birlikte yapmış 

oldukları davranışlarla yol açan pay sahiplerinin tümüne karşı dava açılması 

gerekmektedir. Her ne kadar TTK 208, içinde barındırdığı “haklı sebep” şartı nedeniyle 

davacı tarafı, bir ya da birkaç ortak seçilmek suretiyle yapılacak bir çıkarmaya (selektif 

çıkarma) mecbur bırakıyor olsa da bu kriter, davacının haklı sebebi yaratanlar arasında 

bir seçim yapmasına imkân verecek şekilde yorumlanmamalıdır. Daha önce de 

açıklandığı üzere, bir ya da birkaç ortak seçilmek suretiyle yapılacak bir çıkarma, eşitlik 

ilkesine ve dürüstlük kuralına aykırı olabilmektedir. 

Son olarak, görevli ve yetkili mahkemeye değinelim.  

TTK 208 gereğince açılacak olan dava mutlak ticarî dava olduğundan (bkz. TTK 

4/1/a), bu davanın asliye ticaret mahkesinde açılması gerekmektedir (TTK 5/1).  

Yetkili mahkeme ise HMK 14/2 gereğince, çıkarmanın gerçekleşeceği şirketin 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Anılan hüküm, “özel hukuk tüzel kişilerinin, 

ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı 

veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar”da kesin bir 

yetki kuralı öngörmektedir. Hüküm hem özel hukuk tüzel kişisinin hem de onun bir 

ortağının diğer bir ortağa açacağı davalardaki yetkiyi düzenlemektedir.  

TTK 208’de düzenlenen çıkarma davasında ise HMK 14/2’de sözü edilen ikinci 

ihtimal gündeme gelmektedir. Çıkarma hakkı, TTK 208’de aranan %90 oranındaki pay 

ve bu paylardan doğan oy haklarına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olan kişilerce 

kullanılabilmektedir. Diğer bir deyişle davacı, doğrudan ya da dolaylı pay sahipliği 

                                                
1332  Aksi yöndeki görüş için bkz. Orak Çelikboya, s. 154. Yazar, birden fazla kişinin, birlikte hâkim 

konumdaki teşebbüs sıfatıyla açacağı davada zorunlu dava arkadaşı olacağı fikrindedir. 
1333  Bkz. Dördüncü Bölüm, § 7, IV, 3. 
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ilişkisi kapsamında sahip olduğu paylara dayanarak bu davayı açmaktadır. Kanaatimizce 

HMK 14/2 hükmünde sözü edilen “ortaklık veya üyelik ilişkisi” kavramı ile yalnızca 

doğrudan pay sahipliği kastedilmemiş olup, dolaylı pay sahipliği kavramını da kesin 

yetki kuralı kapsamına dâhil etmek gerekir1334. Bu çözüm tarzı, hem şirketler topluluğu 

hukuku ve banka hukukunda kabul gören dolaylı pay sahipliği mefhumunu yok saymıyor 

olması hem de doğrudan pay sahipliğinin yalnızca bir pay edinmek suretiyle de olsa 

kolayca tesis edilip, hükmün dolanılabilecek olması ihtimalini ortadan kaldırıyor olması 

sebebiyle daha isabetli görünmektedir.      

III. SerPK 27’de Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü 

SerPK 27/1’de çıkarma hakkını kullanmak isteyen hâkim pay sahibinin, Kurulca 

belirlenen süre içinde azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptalini ve bunlar 

karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebileceği 

düzenlenmiştir. Bu genel ifade, çıkarma hakkının ne şekilde kullanılacağı konusunda 

genel bir fikir veriyor olsa da çıkarma hakkının kullanım usulüne ilişkin ayrıntılı 

düzenlemeye II-27.3 sayılı Tebliğ’in 5. maddesinde yer verilmiştir. Çıkarma hakkının 

kullanılacağı şirketin ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun dâhil edildiği bu sistem için 

oldukça karışık bir usul öngörülmüştür. Şimdi, bu usulde yapılması gerekli olan işlemleri 

inceleyelim.  

1.  Hâkim Pay Sahibi Konumunun Kazanılması  ve Bu Durumun 

Kamuya Açıklanması 

SerPK 27’de düzenlenen satma hakkının yöneltileceği kişi ile çıkarma hakkını 

kullanacak olan kişi, II-27.3 sayılı Tebliğ’de belirtilen oranda oy hakkını temsil eden 

paylara sahip olan hâkim pay sahibidir. Hâkim pay sahibinin, bu konumunu bir pay alım 

teklifiyle ya da ondan bağımsız olarak herhangi bir yolla kazanabileceğini yukarıda 

açıklamıştık1335. Hâkim pay sahibi konumunun pay alım teklifi ya da başka bir yolla 

kazanılması ya da bu konumdayken ek pay alınması, II-27.3 sayılı Tebliğ gereğince 

kamuya açıklanması gereken özel bir durumdur. Bu açıklamayı hâkim konuma gelen pay 

sahibi yapacaktır (md. 5/1, 7/1/a). Söz konusu özel durum açıklaması, satma hakkı ve 

çıkarma hakkı süreçlerinin başlaması için gerekli olan bir ön safhadır.  

                                                
1334  Bu yönde bkz. Orak Çelikboya, s. 156. 
1335  Dördüncü Bölüm, § 8, III, 2. 
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Hâkim durumun kazanıldığının ya da mevcut hâkim durumdayken pay iktisap 

edildiğinin kamuya açıklanmasının, hâkim pay sahibinin çıkarma hakkına sahip olduğunu 

öğrenmesi açısından bir işlevi bulunmamaktadır1336. Hâkim konumun kazanıldığının 

kamuya açıklanması, yalnızca azınlık pay sahiplerinin satma hakkına sahip olduklarını 

öğrenmelerine hizmet etmektedir. Zira azınlıkta kalan bir pay sahibinin, satma hakkına 

sahip olduğunun farkında olabilmesi için öncelikle hâkim pay sahibinin nitelikli 

hâkimiyet durumundan haberdar olması gerekir. Hâkim konumda olan ise kendisinin 

yaratmış olduğu bu konumunun farkındadır.    

 Söz konusu durumun kamuya açıklanmasını takiben bir ay içerisinde ilgili 

şirketin, payın değerinin tespiti amacıyla bir değerleme raporu hazırlattırması 

gerekmektedir (II-27.3 sayılı Tebliğ md. 5/1). Tebliğ gereğince bu raporun özeti de 

kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamayı ise satma/çıkarma hakkının kullanılacağı şirket 

yapacaktır (md. 7/2/ç).   

 Bu durumda iki farklı bilginin kamuya açıklanmasını takiben satma hakkına 

ilişkin süreç başlamaktadır. İlk olarak hâkim durumun kazanıldığının ya da bu durumda 

iken ek pay alındığı; daha sonra ise değerlemeye ilişkin raporun özeti kamuya 

açıklanmaktadır. Değerleme raporunun özetinin kamuya açıklanmasını takip eden iki 

aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu 

yöndeki taleplerini şirkete yazılı olarak iletirler (md. 5/1).  

Mülga II-27.2 sayılı Tebliğ ile belirlenmiş olan üç aylık hak düşürücü süre, II-27.3 
sayılı Tebliğ ile iki aya indirilmiştir. Esasında II-27.3 sayılı Tebliğ ile yapılan, mülga 
Tebliğ’de öngörülen üç aylık hak düşürücü sürenin bir aylık kısmının, şirkete değerleme 
raporu hazırlamak için ayrılmış olmasıdır. II-27.2 sayılı Tebliğ döneminde, satma 
hakkının kullanılması için gerekli olan üç aylık hak düşürücü süre, hâkim pay sahibi 
konumunun ya da bu konumda iken ek pay alımının yapıldığının kamuya 
açıklanmasından itibaren başlamaktaydı. Mülga Tebliğ döneminde pay değerinin 
tespitine ilişkin rapor, satma hakkının kullanılmasına ilişkin ilk talebin şirkete ulaşmasını 
takiben bir ay içinde hazırlanmaktaydı. Dolayısıyla pay değerinin tespitine ilişkin rapor, 
satma hakkının kullanılması için öngörülen üç aylık hak düşürücü sürenin bitiminden 
önce ilk talebin ulaştığı andan itibaren ya da satma hakkına ilişkin ilk talep hak düşürücü 
sürenin bittiği son gün şirkete ulaşmış ise en geç bu tarihten itibaren bir değerleme 
raporu hazırlanmak durumundaydı.  

II-27.3 sayılı Tebliğ’de ise değerleme raporunun hazırlanması, sürecin başına 
alınmıştır. Buna göre, ilk olarak hâkim durumun kazanıldığı ya da bu konumda iken ek 
pay alımı yapıldığı hususu kamuya açıklanacak; bu açıklamayı takiben bir ay içerisinde 
payın değerinin tespitine ilişkin rapor hazırlanacaktır. Söz konusu değerleme raporunun 
özetinin kamuya açıklanmasını takip eden iki aylık süre içerisinde ise satma hakkı 

                                                
1336  Bkz. Yeşiltepe, s. 93. 
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kullanılabilecektir. Böylece II-27.3 sayılı Tebliğ’in sisteminde değerleme raporu, satma 
hakkının kullanılmasına ilişkin taleplerin toplanmasından önce hazırlanmış olacaktır.  

2.  Satma Hakkı  Sürecinin Tamamlanmasını  Takiben Hâkim 

Pay Sahibinin Çıkarma Hakkını  Kullanma Başvurusunda 

Bulunması  

SerPK 27, çıkarma hakkı ile satma hakkının kullanılacakları zaman konusunda 

bir öncelik-sonralık sıralamasına yer vermemiştir. Ancak II-27.3 sayılı Tebliğ’de, 

yürürlükten kaldırılan daha önceki tebliğlerde olduğu gibi, çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi, satma hakkına ilişkin sürecin tamamlanması şartına bağlanmıştır.  

Satma hakkına ilişkin süreç, II-27.3 sayılı Tebliğ’in 5. maddesinin iki ilâ beşinci 

fıkraları arasında düzenlenmiştir. Bu sürece burada ayrıntısıyla değinmeyeceğiz. Burada 

çıkarma hakkının kullanılabilmesi bakımından önem arz eden husus, satma hakkı 

sürecinin ne zaman tamamlandığına ilişkindir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, satma 

hakkı, pay değerleme raporunun özetinin kamuya açıklandığı tarihten itibaren iki ay 

içerisinde kullanılabilmektedir. Çıkarma hakkı ise satma hakkı için öngörülen bu iki aylık 

sürenin bitiminden itibaren üç günlük süre içerisinde kullanılabilmektedir (Tebliğ md. 

5/6).  

Hâkim pay sahibi, bu süre içerisinde çıkarma hakkını kullanmak istediğine ilişkin 

talebini şirkete iletmelidir. Bu talebe ek olarak, hâkim pay sahibi, çıkarılacak pay 

sahiplerine ödenecek çıkarma bedelini karşılayacak tutarda bir bedeli içeren banka 

teminat mektubunu ya da bu tutardaki nakdin bankada bloke bir hesapta tutulduğunu 

gösterir belgeleri başvurusuyla birlikte şirkete sunmalıdır (Tebliğ md. 5/6).    

3.  Çıkarma Başvurusunu Alan Ş irket in Yapması  Gerekl i  Olan 

İş lemler  

Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını kullanmak istediğine ilişkin talebini alan 

şirketin, yapması gerekli olan bir dizi işlem bulunmaktadır.  

A. Hâkim Pay Sahibinin Başvurusunun Alınması, İncelenmesi ve Bunun 

Kamuya Açıklanması  

Şirketin yönetim kurulu her şeyden önce, yapılan başvurunun konusunu oluşturan 

çıkarma hakkının şartlarının oluşup oluşmadığını incelemelidir. Tebliğ’de hâkim pay 

sahibinin başvurusu üzerine yönetim kurulunun beş iş günü içerisinde payın iptali ve yeni 

payların ihracı hususunda bir karar alacağından (md. 5/7) söz ediliyor olsa da yönetim 
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kurulunun öncelikle, başvuru sahibinin hakkı kullanabilmesi için gerekli olan paylara 

sahip olup olmadığını, hakkın süresi içerisinde kullanılıp kullanılmadığını ve başvurusu 

kapsamında gerekli olan işlemleri tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmesi 

gerekmektedir. Söz konusu incelemenin yönetim kurulunun özen borcu kapsamında 

gerekli olduğu; bu kapsamda gerekli şartları taşımayan başvuruların yönetim kurulunca 

reddedilmesi gerektiği ifade edilmektedir1337. Başvuruyu alan şirketin bu husustaki 

başvuruyu, şirketten çıkarma sürecini ve bu sürecin sonuçlarına ilişkin bilgiyi kamuya 

açıklaması gerekmektedir (Tebliğ md. 7/2/a). 

B. Yönetim Kurulunun Payların İptali ile Yeni Payların İhracı Amacıyla 

Karar Alması ve İhraç Kararının Onaylanmasını Teminen SPK’ya 

Başvurması  

Çıkarma sürecinde şirketin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususu SerPK 27’de 

genel hatlarıyla gösterilmiştir. Maddede çıkarma hakkına sahip olan hâkim pay sahibinin, 

“azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni 

payların kendilerine satılmasını” şirketten talep edebileceği düzenlenmiştir. Böylece 

şirketin talep üzerine yapması gerekli olan iki temel işlem ortaya konulmuş olmaktadır: 

1) Azınlığın sahip olduğu payların iptal edilmesi, 2) Çıkarma hakkını kullanan hâkim pay 

sahibine verilmek üzere yeni payların ihraç edilmesi.  

II-27.3 sayılı Tebliğ’de yönetim kurulunun, ilgili payların iptali ile söz konusu 

paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alacağı 

düzenlenmiştir (md. 5/7). Yine aynı hüküm gereğince yönetim kurulu, bu kararı aldıktan 

sonra ihraç belgesinin onaylanmasını sağlamak üzere SPK’ya başvuracaktır.  

Tebliğ’in yönetim kuruluna vermiş olduğu karar yetkisi, metin iyi kaleme 

alınmadığı için pek çok soru işaretini de beraberinde getirmektedir. Öncelikle, yönetim 

kurulunun yeni pay ihraç etme amacıyla alacağı karar ile kastedilen nedir? Bu ifade ilk 

okuyuşta, yönetim kurulunun pay ihracı konusunda yetkili organ olduğu izlenimini 

uyandırmaktadır. Peki durum bu şekilde midir? Esas sermaye sisteminde genel kurulun, 

kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin olarak almış 

olduğu bir karar olmadan, yönetim kurulu pay ihracı konusunda karar alabilir mi? 

İkincisi, payın iptali amacıyla karar alınacak olması ne anlama gelmektedir? Burada 

yönetim kurulunun, pay senetlerinin iptaline yönelik olarak alacağı bir karardan mı söz 

edilmektedir? Yoksa bu karar yalnızca, genel kurulun itfa yöntemini işleterek almış 

                                                
1337  Bkz. Yeşiltepe, s. 102. 
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olduğu bir sermaye azaltımı kararına dayanılarak Kurula yapılacak olan pay iptali 

başvurusu için alınması gerekli olan bir karar mıdır? 

Bu sorulardan yeni pay ihracı ile ilgili olanların cevabı, mülga II-27.2 sayılı Tebliğ 

döneminde daha net bir şekilde ortaya konulmuştu. Mülga II-27.2 sayılı Tebliğ’in 5. 

maddesinin yedinci fıkrasında, tıpkı mevcut düzenlemede olduğu gibi yönetim kurulunun 

öncelikle yeni payların ihracı amacıyla bir karar alacağından, daha sonra da ihraç 

belgesinin onaylanmasını teminen SPK’ya başvuracağından söz edilmekteydi. Ancak 

mülga Tebliğ’de buna ek olarak, mevcut Tebliğ’de yer almayan başka kurallara da yer 

verilmişti. Bu kapsamda mülga Tebliğ, Kurula yapılacak başvurunun, Kurulun paylara 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tahsisli sermaye artırımı esaslarına göre 

sonuçlandırılacağını ve söz konusu sermaye artırımının, hâkim pay sahibine tahsisli 

olarak yapılacağını düzenlemekteydi (md. 5/7-8). Yine Tebliğ’in ekinde (ek-12), Kurula 

yapılacak başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasında, şirketin yaptığı son sermaye 

artırımı tescilinin ilanına ilişkin ticaret sicili gazetesi kaydı yer almaktaydı. Tüm bu 

düzenlemeler, yönetim kurulunun pay ihracı amacıyla vereceği kararın temelinde bir 

sermaye artırımı kararının olduğunu göstermektedir. Sermaye artırımına ilişkin karar, 

esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu 

tarafından alınabilmektedir. Bu durumda, yönetim kurulunun SPK’ya yapmış olduğu 

başvuru öncesinde “payların ihracı amacıyla” alacağı kararın, yalnızca pay ihracına izin 

verilmesini teminen alınmış, başvuruya yönelik bir karar olduğunu belirtmek gerekir. 

İhraç kavramı hem yeni payların çıkarılmasını hem de bunların satışını kapsayan bir 

kavramdır. Payın çıkarılması için öncelikle yetkili organın sermaye artırımı kararına 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu karar, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunca 

alınacağından, söz konusu sistemde payı ihraç edenin de bu organ olduğu söylenebilir. 

Ancak esas sermaye sistemini benimsemiş olan halka açık şirketlerde bu kararı genel 

kurul alacaktır.  

Yürürlükte olan II-27.3 sayılı Tebliğ ise Kurula yapılacak başvurunun tahsisli 

sermaye artırımı esaslarına göre sonuçlandırılacağına ilişkin hükme yer vermemiştir. 

Mevcut Tebliğ’de süreç kapsamında sermaye artırımı yapılacağına ilişkin herhangi bir 

hüküm yer almadığı gibi sermaye artırımının yapıldığını gösteren ticaret sicili gazetesi 

kaydı da başvuruda istenen belgeler arasından çıkarılmıştır. Bu durumda akla ilk olarak 

sistemin değiştirilmiş olup olmadığı sorusu gelmektedir. Kanaatimizce mülga Tebliğ’de 

benimsenmiş olan sistem, mevcut sistemde de aynı şekilde devam etmektedir. II-27.3 

sayılı Tebliğ’de süreç içerisinde sermaye artırımına değinilmemiş olması, pay ihracının 



 
 

 
   

527 
  

 

gerçekleşebilmesi için bir sermaye artırımı kararına ihtiyaç olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Yeni bir sermaye payı yaratılacak ise öncelikle bu payın karşılığını 

oluşturacak olan sermayenin artırılması gerekmektedir. Şu hâlde, mevcut Tebliğ 

sisteminde yönetim kurulunun yeni payların ihracı amacıyla alacağı karar, tıpkı mülga 

Tebliğ döneminde olduğu gibi, yalnızca pay ihracına SPK tarafından izin verilmesini 

teminen alınmış, başvuruya yönelik bir karardır. Pay ihracı başvurusu kapsamında gerekli 

olan sermaye artırımı kararını ise benimsenmiş olan sermaye sistemine göre genel kurul 

ya da yönetim kurulu alacaktır.  

Nitekim Kurulun internet sitesinde yer alan matbu nitelikteki “ortaklık hakkı veren 
sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarında 
düzenlenecek ihraç belgesi” incelendiğinde, bu belgede ihraca ilişkin yetkili organ 
kararı / karar tarihi şeklinde bir bilginin yer aldığı da görülmektedir. Matbu nitelikteki 
ihraç belgesinden, bu belgenin onaya sunulmasından önce yetkili organın bir sermaye 
artırımı kararı almasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yetkili organ kararı ile 
kastedilen sermaye artırımının karara bağlanmış olmasıdır; yoksa kararın icra edilmesi 
ve bunu takiben tescil edilmesi değildir. Anılan bu son safhalar, SPK onayından sonra 
gerçekleştirilecektir. Diğer bir deyişle bu safhalar, Kurula yapılan başvurunun 
sonuçlandırılması ile ilgilidir.    

Şimdi de payların iptaline ilişkin tereddüt yaratan soruları yanıtlandıralım: 

Öncelikle II-27.3 sayılı Tebliğ kapsamında “payın iptali”nden ne anlaşılması gerektiğini 

açıklayalım. Öğretide bir görüş, Tebliğ’de geçen iptal ifadesinin, pay sahipliği mevkiinin 

ortadan kaldırılması, diğer bir ifadeyle payın itfası anlamına gelmeyeceğini ileri 

sürmektedir1338. Dolayısıyla payın iptali ifadesi ile, yalnızca fiziken bastırılmış olan pay 

senetlerinin ve kayden ihraç edilmiş olan payların iptalinin kastedildiği; diğer bir deyişle 

burada kıymetli evrakın iptalinin söz konusu olduğu savunulmaktadır1339. Bu görüşte olan 

Yeşiltepe, durumu şu şekilde özetlemektedir:  

“…Yönetim kurulunun payların iptaline ilişkin kararının, sermayenin azaltılması 
suretiyle payların itfası olarak kabul edilebilmesi mümkün olmadığından, söz konusu 
düzenleme tarzı, çıkarma hakkının kullanılması neticesinde şirket sermayesinin zorunlu 
olarak artması sonucunu doğurmaktadır. SerPK’nın onayından sonra hâkim ortağa 
devredilecek olan, sermaye artışına bağlı olarak ihraç edilen bu yeni paylardır. Bu 
karşılık ortaklıktan çıkarılan ortakların ‘pay mevkiinin’ akıbeti konusunda gerek 
Kanun’da gerekse Tebliğ’de açık bir hükme yer verilmemiştir. Ancak yukarıda da 

                                                
1338  Yeşiltepe, s. 103. Yazar mevcut düzenleme çerçevesinde bu görüşü savunmakla birlikte, eserinde 

diğer bir başlık altında yaptığı değerlendirmede çıkarılan ortağa ödenecek olan pay bedellerinin 
karşılığının şirketin sermayesinden karşılanacak olması sebebiyle, burada sermayenin iadesi yasağı 
sonucunun doğmaması için, sermaye artırımıyla birlikte eş zamanlı bir sermaye azaltımının da 
yapılmasının ve azınlığa ait payların itfa edilmesinin uygun olacağını belirtmektedir. Bkz. age, s. 
113. 

1339  Yeşiltepe, s. 104. 
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değinmiş olduğumuz üzere, Tebliğ’de, söz konusu payların ortaklık tarafından satın 
alınacağı ifade edilmektedir. Bu düzenleme, ortaklıktan çıkarılacak olan ortakların, pay 
bedelleri kendilerine ödeninceye kadar ortaklıkta pay sahibi olarak kalacakları 
izlenimini uyandırmaktadır. Oysa sistem, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması 
neticesinde azınlıkta kalan pay sahiplerinin şirketle olan bağlarının tamamen kopmasını 
gerektirmektedir. Çıkarılan ortaklara ait paylar ise, bedelleri şirket tarafından ödenmiş 
olacağından, iptal sonucunda ortaklık tarafından iktisap edilmiş olacaklardır…”1340 . 

Kanaatimizce, yazarın “payın iptali”nden teknik olarak “itfa”nın anlaşılmayacağı 

tespiti yerindedir. Gerçekten de payın itfası, bir genel kurul kararını gerektiriyor olması 

itibarıyla, nitelik olarak yönetim kurulunun alabileceği türden bir karar değildir. Ancak 

Tebliğ’de sözü edilen “payın iptali” ile, pay ile senet arasındaki bağın çözülmesi 

sonucunu doğuracak şekilde kıymetli evrakın iptaline yönelik bir kararın alınıyor olduğu 

fikrine de katılmamaktayız. Kanaatimizce, Tebliğ’de kullanılan “payın iptali” ifadesi ile, 

“payın itfa edilmesi” ile sonuçlanan bir süreç kastedilmektedir. Bu süreci başlatmak için 

yönetim kurulunun bir karar alması gerekmektedir. Yönetim kurulunun “iptal amacıyla” 

alacağı karar, sermaye yapısını değiştiren ve böylece sermaye paylarının söndürülmesi 

sonucunu doğuran bir karar değil; yalnızca payların itfa edilmesi sonucunu doğuracak 

olan genel kurul kararına SPK tarafından izin verilmesini teminen alınmış, başvuruya 

yönelik bir karardır. Bu yönüyle karar, yukarıda açıklamış olduğumuz yönetim kurulunun 

yeni pay ihracı amacıyla alacağı karara benzemekte, o kararı tamamlamaktadır. Yeni pay 

ihracına ilişkin olarak yönetim kurulunca yapılan başvurunun temelinde bir sermaye 

artırımı kararının bulunması gerekliliğinde olduğu gibi, burada da payın iptaline ilişkin 

başvurunun temelinde bir sermaye azaltımı kararı olmalıdır. İtfa yöntemiyle icrası 

gerçekleştirilecek bir sermaye azaltımı kararı söz konusu olmadan, payların yönetim 

kurulunun alacağı bir kararla ortadan kaldırılması mümkün değildir.    

II-27.3 sayılı Tebliğ’de “payın itfası” yöntemi kullanılarak icra edilecek bir 

sermayenin azaltımı kararının alınması gerekliliğinden söz edilmemektedir. Ancak 

yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere -kuruluş haricinde- payın ihraç edilmesi nasıl ki 

bir sermaye artırımı kararını gerektiriyorsa, payın itfası/söndürülmesi de aynı şekilde bir 

sermaye azaltımı kararını gerektirir. Nitekim öğretide de Tebliğ’de açık bir düzenlemeye 

yer verilmemiş olmasına rağmen çıkarma sürecinin işleyişinde bir sermaye azaltımı 

kararına ihtiyaç olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır1341.  

 

                                                
1340 Yeşiltepe, 105. 
1341 Bkz. Yeşiltepe, s. 113; Karacan, 199; Manavgat, Çıkarma ve Satma Hakkı, 101; Palanduz, s. 161. 
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C. Sermaye Azaltımı ile Artırımının Çıkarma Sürecindeki Yeri  

Şirketten çıkarmaya ilişkin düzenlemelerin öncelikli amacı, çıkarılmak istenen 

ortağın ortaklık/pay sahipliği ilişkisini sona erdirmektir. Çıkarma neticesinde bir başka 

kişinin ortaklık sıfatını kazanması sonucuna ulaşılması, çıkarmanın zorunlu bir unsuru 

değildir. Çıkarılan kişinin paylarının yalnızca itfa edilmek suretiyle ortadan kaldırılması 

mümkün olabileceği gibi çıkarılan ortağın paylarının bir başka kişiye devredilmesine 

imkân tanıyan ya da bu şekilde bir pay devrini zorunlu kılan çıkarma düzenlemeleri de 

söz konusu olabilir. Çıkarma sürecinin ne şekilde icra edileceği ile ilgili olan bu 

yöntemler, aynı zamanda çıkarmanın hüküm ve sonuç doğurması ile de ilgilidir. 

Gerçekten de çıkarmanın hangi anda gerçekleşeceği ya da bir başka kişi ortaklık/pay 

sahipliği sıfatını kazanacaksa bu sıfatın hangi anda kazanılacağı meseleleri, çıkarma 

sürecinin icrasında hangi yöntemin benimsenmiş olduğuna göre farklı şekilde çözüme 

kavuşturulacaktır.  

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ilk ihtimalde pay itfa edilmekte; payın bir başka 

kişiye intikal etmesi söz konusu olmamaktadır. Bu yöntemde çıkarılan pay sahibinin 

sahip olduğu pay sahipliği mevkiine, üçüncü bir kişi ya da başka bir ortak geçmemektedir.  

Payın itfası yönteminin işletilebilmesi için -kural olarak- bir sermaye azaltımı 

kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Sermaye azaltımı kararı ile birlikte işletilen “payın itfası” 

yönteminin iki olumsuz yönü söz konusu olabilir.  

İlk olarak, burada sözü edilen sermaye azaltımının olağan/kurucu sermaye 

azaltımı olarak anılan tür olduğunu belirtelim. Bu türde esas sermaye kalemi serbest hâle 

getirilerek pay sahiplerine bu kalemden bir iade yapılmaktadır. Ancak çıkarılan pay 

sahibine esas sermaye kaleminden bir ödeme yapılabilmesi için öncelikle esas 

sermayenin karşılığının olması gerekir. Sermaye kaybının söz konusu olduğu durumlarda 

esas sermayenin karşılığını oluşturan malvarlığı kaybedilmiş olduğundan, şirketin 

çıkarma akçesini ödeyememesi durumu söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda 

kurucu sermaye azaltımının yapılabilmesi mümkün olmayıp, yalnızca bilânçoda oluşan 

açığı kapatmak amacıyla basitleştirilmiş/açıklayıcı türde sermaye azaltımı yapılabilir. 

Ayrıca esas sermayenin kanunen öngörülmüş olan asgarî sermaye rakamının altına 

indirilmesi mümkün olmadığından, bazı durumlarda sermaye azaltımı ve buna bağlı 

olarak itfa kararı alınamayabilecektir.  

Sermaye azaltımında itfa yönteminin ikinci bir olumsuz yönü daha 

bulunmaktadır. Gerçekten de itfa yöntemi kimi zaman eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil 

edebilir. Örneğin sermaye azaltımının icrası bakımından alınacak olan “tüm pay 
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sahiplerinin birer payı itfa edilecektir” şeklindeki bir karar, eşit işlem ilkesine uygun 

görünmekle birlikte, yalnızca bir paya sahip olan bir ortağın pay sahipliği ilişkisinin sona 

ermesi sonucunu doğuracak ise bu ilkeye uygun düşmeyecektir. Böyle bir kararın ancak 

ilgili ortağın muvafakatiyle alınabilmesi gerekir. Ancak itfa yönteminin bu olumsuz 

yönünün, itfanın çıkarma sürecinin tamamlanması için gerekli olduğu hâllerde söz 

konusu olmayacağı ileri sürülebilir. Zira burada zaten hukuken başka bir sebep 

kapsamında çıkarılan bir pay sahibinin paylarının itfası söz konusu olmaktadır. Çıkarma 

sürecinin tamamlanabilmesi için “payın itfası” yönteminin icra edilmesi bu anlamda eşit 

işlem ilkesine aykırılık teşkil etmeyecektir. 

Çıkarmanın, çıkarılan ortağın paylarının bir başka kişiye/ortağa devredilmesi 

suretiyle icra edilmesinin zorunlu tutulduğu çıkarma düzenlemelerine de rastlanmaktadır. 

Daha önce incelemiş olduğumuz AktG § 327, WpÜG § 39a, GesAusG § 1 ve TTK 208 

gibi bazı squeeze-out düzenlemelerinde azınlığın sahip olduğu paylar, hâkim pay sahibine 

intikal etmektedir. Dolayısıyla bu tür çıkarma düzenlemelerinde, azınlığın sahip olduğu 

payların bir mahkeme kararıyla ya da şirketin alacağı bir karar ile hâkim pay sahiplerine 

ipso iure geçişi sağlanmakta olup, azınlığın sahip olduğu payların itfa edilmesi ve hâkim 

pay sahibi için yeni pay ihraç edilmesi gibi bir usule gerek kalmamaktadır.  

II-27.3 sayılı Tebliğ’de öngörülen usulde ise azınlığın elindeki tüm paylar iptal 

edilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız üzere, kanaatimizce burada sermaye azaltımı 

kararı ve itfayı da kapsayan bir süreç söz konusudur. Yine bize göre, Tebliğ’de bir açıklık 

olmamakla birlikte, itfa edilen payların yerini, eş zamanlı bir sermaye artırımı neticesinde 

ihraç edilen yeni paylar almaktadır. İhraç edilen yeni paylar, hâkim pay sahibine tahsis 

edilmektedir. Dolayısıyla bu sistemde hâkim pay sahibinin, pay sahipliğini devren değil, 

aslen iktisap suretiyle kazanması sağlanmış olmaktadır.  

Çıkarma sürecinin bu şekilde iki aşamalı olarak yapılması, haklı olarak akıllara 

şu soruyu getirmektedir: Yalnızca sermaye azaltımı kararı alınmak ve bu kapsamda itfa 

yöntemi işletilmek suretiyle azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları mümkün 

olamaz mıydı? Bu anlamda, II-27.3 sayılı Tebliğ kapsamında öngörülen “hâkim pay 

sahibine yeni pay tahsis etme” şeklindeki usule lüzum var mıydı? Bu ikinci soruya teknik 

olarak “hayır” yanıtı verilebilirdi. Zira tüm payları itfa edilen bir pay sahibi şirketten 

çıkarılmış olacak; böylece yeni pay ihracı söz konusu olmadan da squeeze-out 

kurumundan beklenen amaçlara ulaşılmış olacaktı. O hâlde, sermaye artırımı suretiyle 

yeni pay ihracına ne gerek vardır? Bu sorunun cevabı, squeeze-out işleminden fayda 

sağlayacak olan kişinin hâkim pay sahibi olması ile ilgilidir. Çıkarma işlemi neticesinde 
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fayda elde edecek olan kişi hâkim pay sahibi olduğuna göre, çıkarma işleminin maliyetine 

de onun katlanması gerekmektedir. Ancak çıkarmanın, payın itfası usulüyle 

gerçekleştirildiği durumlarda itfa bedelinin (bu aynı zamanda çıkarma akçesini de teşkil 

ediyor) maliyetine şeklen şirket katlanmaktadır. Çünkü payın itfası, sermaye azaltımı 

kararı kapsamında şirket genel kurulunun alması gereken bir karar olup, bu karar 

neticesinde payı itfa eden şirket tüzel kişiliği olmaktadır. Payın itfası neticesinde itfa 

bedelini şeklen ödemesi gereken kişi şirket olmakla birlikte, işlem maliyetine katlanması 

gereken kişi hâkim pay sahibi olduğundan, şirketin şeklen ödediği “itfa (aynı zamanda 

çıkarma)” bedeli bir şekilde hâkim pay sahibine yansıtılmak istenmiştir. İşte bu yansıtma, 

sermaye artırımı kapsamında yeni pay ihracı ile mümkün hâle gelmektedir.  

Çıkarma akçesinin bir yandan şeklen şirket tarafından ödeniyor görünmesi, öte 

yandan bu bedelin maliyetine hâkim pay sahibinin katlanması Tebliğ’in 5. maddesinin 

sekizinci fıkrasındaki hüküm ile sağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, “ortaklık tarafından 

iptal edilecek payların yerine geçmek üzere çıkarılacak ve hâkim ortağa verilecek 

payların bedeli, hâkim ortağın çıkarma hakkını kullanmak için ortaklık hesabına yatırmış 

olduğu tutardan karşılanır”.  Bu hüküm ile, şirket tarafından hâkim pay sahibine 

verilecek olan yeni payların ihracı amacıyla yapılacak olan tahsisli sermaye artırımının, 

hâkim pay sahibinin çıkarma hakkınının kullanımı karşılığında şirkete önceden ödemiş 

olduğu tutara mahsuben gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.  

D. Yönetim Kurulunun Borsa Kotundan Çıkma Başvurusunda Bulunması  

Kurula başvuruda bulunan şirketin paylarının borsada işlem görmesi hâlinde 

yönetim kurulu, payların borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvuruda bulunur 

(Tebliğ md. 5/7). Çıkarma hakkının kullanımı ile halka kapanma ve borsada işlem 

görmenin sonlandırılması arasındaki ilişkiye yukarıda ayrıntılı olarak yer verilmişti1342. 

Dolayısıyla oradaki açıklamalarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz.  

4.  İhraç Kararının SPK Taraf ından Onaylanması  ve Bunu 

Takiben Hâkim Pay Sahibinin ve Ş irket in Yapması  Gerekl i 

Olan İş lemler 

Yukarıda çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin yönetim kurulunun, paylarının 

iptali ile söz konusu payların yerine geçmek üzere çıkarılacak yeni payların ihracı 

amacıyla karar alacağından ve bu kararı takiben ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 

                                                
1342  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI. 
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SPK’ya başvuracağından söz etmiştik. Kurul bu başvuruda ne tür bir inceleme 

yapmaktadır?  

Öncelikle onaylanacak olan ihraç belgesinin özelliğinden söz edelim. İhraç 

belgesi, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeden ihraç edildiği durumlarda söz 

konusu araçların niteliği ve satış şartları hakkında bilgi içeren, Kurul tarafından 

onaylanması zorunlu, kamuyu aydınlatma işlevi gören bir belgedir (SerPK 11/1). II-5.1 

sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nde öngörülen istisnalar (bkz. md. 4/1/ğ, 5/2) 

haricinde, izahname hazırlanmaksızın gerçekleştirilecek olan her türlü sermaye piyasası 

aracının ihracında ihraç belgesinin düzenlenmesi ve Kurul onayına sunulması 

zorunludur1343. İzahname hazırlanmasının gerekli olmadığı durumlar ise II-5.1 sayılı 

Tebliğ’in 6. maddesinde gösterilmiştir. Sermaye piyasası araçlarının tahsisli satışı, bu 

kapsamda izahnamenin hazırlanmayıp ihraç belgesinin hazırlanmasını gerektiren bir 

ihraç türüdür (md. 6/2/b). 

Yukarıda -mülga II-27.2 sayılı Tebliğ’den farklı olarak- II-27.3 sayılı Tebliğ’de çıkarma 
sürecinde tahsisli sermaye artırımından söz edilmediğini; ancak bu durumun süreç 
içerisinde sermaye artırımına artık ihtiyaç olmadığı şeklinde anlaşılmaması gerektiğini 
ifade etmiştik. Gerçekten de II-27.3 sayılı Tebliğ’de hâkim pay sahibine verilmek üzere 
yeni payların ihraç edileceğinden söz edildiği için burada sermaye artırımının 
yapılacağına şüphe duymamak gerekir. Söz konusu sermaye artırımının, daha doğru bir 
ifadeyle bu artırım neticesinde ihraç edilecek olan yeni payların, işin özelliği gereği 
hâkim pay sahibine tahsis edilmiş olması icap etmektedir. Bu gereklilik, esas olarak 
çıkarma akçesini ekonomik olarak hâkim pay sahibinin üstlenecek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Çıkarma hakkının sahibi hâkim pay sahibi olduğuna göre, ihraç 
edilecek yeni payların ona özgü olarak çıkarılması gerekmektedir. Öte yandan, hâkim 
pay sahibi, çıkarma neticesinde şirkette tek pay sahibi ya da birlikte hareket ettiği 
kişilerle pay sahibi olarak kalacaktır. Tek ya da sınırlı sayıda pay sahibinin olduğu böyle 
bir yapıda şirket halka kapalı bir tipe bürünmüş olacağından, II-27.3 sayılı Tebliğ’de 
çıkarma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte payları borsa kotundan çıkarılan şirketin, 
Kanun kapsamından çıkmış sayılacağı düzenlenmektedir (md. 5/13). Açıkça 
düzenlenmemiş olmakla birlikte Kanun kapsamından çıkarılma sonucunun, payları 
borsada işlem görmeyen halka açık şirketler bakımından da doğacağı kanaatinde 
olduğumuzu daha önce belirtmiştik1344. Bu çerçevede, sermaye artırımının hâkim pay 
sahibine tahsisli olarak yapılmayıp herhangi bir kişinin katılabileceği türden yapılması, 
çıkarma süreci sonunda elde edilecek olan “halka kapalı tip şirket modeline dönülmesi” 
sonucuna ulaşılmasına hizmet etmeyebilecektir. 

Şu hâlde, payların tahsisli satışı söz konusu olduğundan bir ihraç belgesinin 

düzenlenip, bu belgenin SPK onayına sunulması gerekmektedir. Onay safhası, -her ne 

                                                
1343  Aynı yöndeki diğer bir düzenleme için bkz. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği md. 2/3. 
1344  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI, 2. 



 
 

 
   

533 
  

 

kadar II-27.3 sayılı Tebliğ’den açıkça anlaşılamasa da- ihraç belgesiyle bağlantılı olarak, 

çıkarma hakkının şartlarının oluşup oluşmadığının denetimine ilişkin olmak 

durumundadır1345.  

    Çıkarma hakkının şartlarının varlığı hâlinde verilecek Kurul onayını takiben, 

hâkim pay sahibinin ve şirketin yapması gereken bir dizi işlem bulunmaktadır. II-27.3 

sayılı Tebliğ’de belirtilen bu işlemler şu şekildedir:   

i. Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesine onay verdikten sonra üç gün içinde 

hâkim pay sahibi çıkarma bedelini ilgili şirketin banka hesabına yatırır (md. 5/8).  

ii. Yukarıda da açıkladığımız üzere, SPK’nın onayı öncesinde yetkili organ 

tarafından bir sermaye artırımı kararının alınmasına ihtiyaç vardır. Ancak bu kararın icra 

edilmesi, onaydan sonra söz konusu olmaktadır. Şirket tarafından hâkim pay sahibine 

verilecek olan yeni payların ihracı amacıyla yapılacak olan tahsisli sermaye artırımının 

icrası, hâkim pay sahibinin şirketten çıkarma hakkına karşılık olarak şirkete önceden 

vermiş olduğu tutara mahsuben gerçekleştirilir (md. 5/8). 

iii. Yukarıda azınlığın paylarının iptali ile, itfayı da kapsayan bir sürecin 

kastedildiğini; bunun da bir sermaye azaltımı kararını gerektirdiğini açıklamıştık. Bu 

durumda sermaye azaltımı kararının icrası için işletilmesi gerekli olan payın itfası 

yönteminin de yine aynı şekilde, Kurulun ihraç belgesini onaylamasını takiben yapılması 

gerekmektedir.  

Burada süreçle ilgili soru işareti yaratan bir hususu açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. 
II-27.3 sayılı Tebliğ’de yalnızca ihraç belgesinin onayından söz edilmektedir. İhraç 
belgesi ise yeni payların çıkarılmasını konu alan bir belge olması itibarıyla, yeni payların 
ihracına dayanak oluşturacak olan sermaye artırımı kararını ilgilendiren bir belgedir. 
Nitekim matbu ihraç belgesi formlarında, ihraca ilişkin olarak yetkili organın ne zaman 
alındığı bilgisi yer almaktadır. Bu durumda, ihraç belgesinde mevcut payların itfasını 

                                                
1345  II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, ihraç belgesinin, çıkarılacak sermaye piyasası 

aracının nitelikleri ve satış şartları hakkında genel bilgiler içermesi gerektiğini düzenlemektedir (md. 
12). Anılan Tebliğ’in 19. maddesinde genel olarak Kurulca yapılacak denetimin kapsamından, 20. 
maddesinde ise Kurulun düzenlemelerinde başvuru süreçlerine ilişkin olarak özel hükümlerde 
aranan bilgi ve belgelerin Kurula gönderilmesi gerekliliğinden söz edilmektedir. Bu çerçevede, 
çıkarma hakkının kullanılması sürecinde hazırlanan ihraç belgesinde, -her ne kadar II-27.3 sayılı 
Tebliğ’de ve SPK tarafından hazırlanan matbu ihraç belgesi formunda bir açıklık bulunmasa da- söz 
konusu pay ihracının çıkarma hakkının kullanılması ile bağlantılı olarak yapıldığı bilgisinin yer 
alması gerektiğini düşünmekteyiz. Kaldı ki II-5.1 sayılı Tebliğ’in 20. maddesinde özel hükümler ile 
aranan bilgi ve belgelerin Kurulun incelemesine tâbi olacağına ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. II-
27.3 sayılı Tebliğ’in ekinde başvuruda istenen “Çıkarma hakkı kullanım bedelini de içerecek şekilde, 
ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracına 
ilişkin yönetim kurulu kararı” ile çıkarma akçesinin karşılığını oluşturan tutarın teminat altına 
alındığını gösteren teminat mektubu ya da bloke hesaba ilişkin belgeler bu türden belgelerdendir. 
Şu hâlde Kurul’un, ihraç belgesinin onaylanması safhasında bu belgeleri de incelemek suretiyle, 
çıkarma hakkının şartlarının oluşup oluşmadığı hususunda bir sonuca varması gerekmektedir. Bu 
inceleme neticesinde pay ihracına onay verilmektedir. 
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gerektiren bir iptal sürecinden söz edilmemiş olması olağandır. Ancak payın iptaline 
ilişkin bir süreç ve bu sürecin tamamlanabilmesi için gerekli olan sermaye azaltımı 
kararının da Kurulun onay safhasına dâhil olduğu düşünülmektedir. Zira yeni pay ihracı 
ve azınlığın sahip olduğu payların itfası, çıkarma sürecinin tamamlanması için gerekli, 
birbirini tamamlayan iki ayrı işlemdir. Şu hâlde, Kurulun onay kararı vermesi, esasında 
her iki işlemin de icra edilmesi ve tamamlanmasına izin verilmiş olduğu anlamına 
gelmektedir.  

iv. Çıkarma bedelinin şirket hesabına yatırılmasını takip eden üç iş günü 

içerisinde, Kurul tarafından onaylanmış olan ihraç belgesi, şirket tarafından ticaret 

siciline tescil ve ilân ettirilir. Çıkarma hakkına konu olan payların, tescil tarihi itibarıyla 

iptal edilmiş sayılacağı Tebliğ’de düzenlenmiştir (md. 5/9).  

v. Çıkarma hakkına konu olan payların bedellerinin çıkarılan pay sahibine 

ödenmesine ilişkin kurallar ise Tebliğ’in 5. maddesinin 10 ve 11. fıkralarında 

düzenlenmiştir. Burada payları borsada işlem gören ve görmeyen şirketler bakımından 

bir ayrıma gidilmektedir. Tebliğ’de öngörülen usul, yeni ihraç edilecek olan ve itfa 

edilecek olan payların kayden izlenenip izlenmediğine göre farklılık göstermektedir.  

- Payları borsada işlem gören şirketler ile payları borsada işlem görmeyen ve 

kayden izlenen şirketlerde, yeni payların hâkim pay sahibi hesabına aktarılması, itfa 

edilen paylara ilişkin çıkarma bedelinin ise çıkarılan pay sahiplerinin hesaplarına 

aktarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bir başvuruda bulunulmaktadır. Başvuruyu, 

çıkarma hakkının kullanıldığı şirket yapmaktadır. Sürecin ne şekilde işlediğine Tebliğ’de 

ayrıntılı olarak yer verilmiştir:  

“…MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hâkim 
ortak dışındaki hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları 
hesaplarına transfer edilerek paylar iptal edilir. MKK’ya başvuru tarihi itibarıyla MKK 
sisteminde ortaklık nezdinde izlenen paylar ile kaydileştirilmeyen paylara ilişkin bakiye 
tutarın, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre boyunca bir yatırım kuruluşu vasıtasıyla 
Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulması 
gerekir. Payların iptalinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda, ilgili yatırım 
kuruluşunun Takasbank’a başvurusunu takiben blokaj kaldırılır. Üç yıl boyunca 
Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan tutarın neması ile hesapta kalan bakiye, üç 
yıllık sürenin sonunda talep üzerine ortaklığa iade edilir. Bu tarihten sonra pay sahibi 
olduğunu ispat eden kişilere payları karşılığında ödenecek pay bedelleri ortaklık 
tarafından karşılanır...” (md. 5/10).   

- Payları borsada işlem görmeyen ve kayden izlenmeyen anonim şirketlerde ise 

çıkarılan pay sahiplerine iptal edilen payları için yapılacak ödeme, bu kişilerin pay 

senetlerini şirkete teslim etmeleri şartına bağlanmıştır. Çıkarılan pay sahiplerinin şirkete 

bu başvuruyu yapmalarına imkân sağlamak adına, şirket, “çıkarma hakkının kullanılması 
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sebebi ile payların iptal edileceğini1346 ve pay sahibi olan ortakların ortaklıktan çıkarma 

hakkı bedeli karşılığında sahip oldukları pay senetlerinin imhası için ortaklığa 

başvurmaları gerektiğini Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklar, varsa ortaklık internet sitesinde ve ortaklık 

merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan en yüksek tirajlı yerel süreli yayınlardan birinde 

veya ulusal bir gazetede ilan eder” (md. 5/11).  

Bu ilânı takiben şirkete pay senetlerini teslim eden pay sahiplerine çıkarma 

bedelini karşılayan tutar ödenecektir. Tebliğin anılan hükmü gereğince, “söz konusu 

ortaklıklar; ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan ve iptal edilmiş sayılan 

önceki payları, herhangi bir süre sınırı olmaksızın sahiplerinin yapacakları başvuru 

üzerine satın almakla1347 yükümlüdür” (md. 5/11/son cümle).  

   vi. Son olarak, “MKK sürecinin tamamlanmasının ardından, borsa tarafından 

konuya ilişkin başvuru değerlendirilerek ortaklık paylarının borsa kotundan 

çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilir...” (md. 5/12). 

Borsa kotundan çıkarılan şirketler, Kanun kapsamından çıkmış sayılır (md. 5/13). Bu 

sonucun, yalnızca payları borsada kote edilmiş olan şirketler bakımından değil, çıkarma 

hakkının kullanıldığı payları borsaya kote edilmemiş olan halka açık şirketler bakımından 

da doğması gerektiği hususuna yukarıda işaret etmiştik.    

§ 10.  Çıkarmanın Hukukî Sonuçları  

I. TTK 208 ve SerPK 27’de Düzenlenen Hakların Hukukî Niteliğe İlişkin 
Tespit ve Bu Tespitin Ortaya Çıkardığı Hukukî Sonuçlar 

TTK 208 ve SerPK 27’de düzenlenen hakların kullanılabilmesi için gerekli olan 

şartlar ve öngörülmüş olan usuller birbirinden farklılık gösteriyor olsa da her iki hakkın 

kullanılması ve hukukî sonuç doğurmasıyla birlikte, hakkın muhatabı olan azınlığın sahip 

olduğu tüm paylar ya hâkim pay sahibine intikal etmekte ya da itfa edilmekte; böylece 

azınlık ile şirket arasındaki ortaklık/pay sahipliği ilişkisi sona ermektedir. Bu anlamda, 

ilk bölümde vermiş olduğumuz şirketten çıkarma tanımında geçen “ortağın ortaklık 

                                                
1346  Paylar, çıkarma bedelinin ödenmesi safhasında değil daha önceki bir safhada, Kurul tarafından 

onaylanmış olan ihraç belgesinin tescil ve ilân ettirilmesiyle birlikte iptal edilmiş sayılacağından 
(md. 5/9), on birinci fıkrada geçen “payların iptal edileceği” ifadesini “payların iptal edilmiş olduğu” 
şeklinde anlamak gerekir. Nitekim aynı fıkranın son cümlesinde de daha doğru bir kullanım ile “iptal 
edilmiş sayılan paylar”dan söz edilmektedir. 

1347  Kanaatimizce “satın alma” ifadesi isabetli değildir. Burada söz konusu olan, çıkarma neticesinde 
payları itfa edilen pay sahiplerine bir çıkarma akçesinin ödenmesidir. İtfa edilen payların iptal 
edilmiş olan hisse senetlerinin satın alınması gibi bir durum söz konusu değildir. 
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ilişkisinin onun rızası dışında sona erdirilmesi” unsuru her iki düzenleme bakımından da 

söz konusu olmaktadır.  

Ancak ilk bölümde yapılan açıklamalardan da hatırlanacağı üzere, geniş anlamda 

çıkarma, bir ortağın ortaklık ilişkisinin onun rızası dışında sona erdirilmesi anlamına 

gelmesi itibarıyla birçok durumu içine almaktaydı. Oradaki açıklamalarımızda teknik 

anlamda çıkarma kavramına ayırt edicilik katan unsurları açıklarken, ratio legis’i 

“ortağın ortaklık ilişkisini sona erdirmek” olan bir hükme dayanılarak ileri sürülen bir 

irade beyanının varlığından ve çıkarmanın şirketin korporatif yapısına özgü olan anlamı, 

kuramsal temeli ve usulüne ilişkin birtakım özelliklerinden bahsetmiştik. Bu unsur ve 

özellikler bağlamında bir değerlendirme yapıldığında, TTK 208 ve SerPK 27’de 

düzenlenen hakların/müesseselerin hukukî niteliklerinin teknik anlamda çıkarma (hakkı) 

olduğu sonucuna varmaktayız. Nitekim anılan düzenlemelerin her ikisinde de hâkim pay 

sahibine kanunen tanınmış olan ve doğrudan doğruya hakkın muhatabı olan pay 

sahiplerinin ortaklık sıfatını sona erdirmek amacıyla tesis edilmiş bir hakkın varlığından 

söz etmekteyiz. Bu unsur, teknik-hukukî anlamdaki çıkarma hakkının aynı zamanda 

doğrudan bir çıkarma türü olması ile ilgili olup; hakkın, pay sahibinin üzerinde baskı 

oluşturan ve dolaylı çıkarma niteliğindeki diğer düzenlemelerden/yöntemlerden ayırt 

edilmesini sağlar.  

Teknik-hukukî anlamıyla hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı; kimi hukuk 

sistemlerinde hâkim pay sahibinin azınlığın paylarını edinmesine imkân veren bir norm 

ile, kimi sistemlerde azınlık pay sahiplerinin paylarının itfa edilmesine imkân veren bir 

norm ile, diğer bazı hukuk sistemlerinde ise birleşme işlemine ilişkin hükümler içerisinde 

birleşmede azınlık pay sahiplerine nakit verilebilmesi imkânının tanınması ile 

düzenlenmektedir. Tüm bu hâllerde hâkim pay sahibine tanınmış olan kanundan doğan 

bir hak çerçevesinde azınlık pay sahibinin iradesi dışında paylarının elinden alınıp 

şirketten çıkarılmaları durumu söz konusudur.  

Ayrıca daha önce de ifade ettiğimiz üzere çıkarmadan söz edebilmek için, mutlaka 

çıkarılmak istenen ortağa varması gerekli bir irade beyanının varlığı şarttır. Tüm bu 

düzenlemelerde yine çıkarmanın bir unsuru olarak bir “irade beyanının varlığı”ndan söz 

etmek mümkündür. İrade beyanı, kimi zaman hâkim pay sahibinin olumlu oylarıyla 

alınabilecek olan bir şirket (genel kurul) kararı ile tecelli etmekte (ör. TTK 141/2, 151/5; 

FusG Art. 8/2, 15/5; UmwG § 62/5; AktG § 327a; GesAusG § 1)1348, kimi zaman da hâkim 

                                                
1348  Esasında, AktG ve GesAusG’de öngörülen squeeze-out düzenlemelerinde, şirket genel kurulunda 

alınan “çıkarma” kararından önce hâkim pay sahiplerinin bu haklarını kullanmak istediklerini 
belirten bir irade beyanını şirkete yöneltmiş olmaları gerekir. Ancak bu irade beyanı, tek başına 
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pay sahibi tarafından doğrudan (ör. Companies Act 2006 Sec. 979/2) ya da mahkeme 

aracılığıyla (ör. TTK 208, WpÜG § 39a) azınlık pay sahipleri ya da şirkete 

yöneltilmektedir.  

Squeeze-out kurumuna ilişkin hukukî nitelendirmenin “çıkarma” olarak 

yapılması, beraberinde birtakım hukukî sonuçları da getirmektedir. Bu sonuçların bir 

kısmı, teknik olsun ya da olmasın, ayrılma hadiselerinin tümünde ortaya çıkacak olan 

sonuçlardandır. Örneğin, ortaklık ilişkisi ister teknik ister teknik olmayan bir ayrılma 

neticesinde sona erdirilmiş olsun, ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülükler (ör. sadakat 

yükümlülüğü) her iki hâlde de sona ermektedir. Bu hususta ortaklık ilişkisinin hangi yolla 

sona erdirildiğinin bir önemi yoktur. Ancak ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik 

anlamda çıkarma olarak kabul edilmesi, teknik olmayan diğer ayrılma hâllerine göre daha 

başka hukukî sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Teknik anlamdaki çıkarma 

düzenlemeleri bakımından şu hukukî sonuçlar özellik arz etmektedir: 

- Çıkarılan ortağın ortaklık/pay sahipliği ilişkisinin sona ermesi, 

- Çıkarılan ortağın sahip olduğu sermaye payının hukukî akıbeti, 

- Çıkarma akçesinin hesaplanma usulü, muacceliyeti ve toplam tutarına itiraz 

edilmesi hususunda özel kurallara tâbi olunması, 

- Çıkarılan ortağın sahip olduğu sermaye payına bağlanmış olan hak ve 

yükümlülüklerin hukukî akıbeti,  

- Kısmî ayrılmanın mümkün olmadığına ilişkin kuralın uygulama alanı 

bulması, 

- Çıkarmanın hangi anda hüküm ifade ettiğinin çıkarma türü için öngörülmüş 

usule göre farklılaşabilmesi, 

- Boşluk doldurmada hukukî nitelik olarak aynı statüde olan diğer çıkarma 

düzenlemelerinden yararlanılması. 

Aşağıda bu hukukî sonuçları TTK 208 ve SerPK 27 özelinde ele almaya 

çalışacağız. Bunu yaparken çıkarma düzenlemeleri bakımından en temel olan ilk üç 

hukukî sonuç üzerinde yoğunlaşacağız. Bu üç sonuçla bağlantılı olan diğer hukukî 

sonuçlara ise ilk üç hukukî sonuca ilişkin başlıklar altında yapacağımız incelemede yer 

vereceğiz.    

   

                                                
“çıkarma” sonucunu doğurmaya elverişli değildir. Bu talebi takiben şirket genel kurulunda “azınlık 
pay sahiplerinin paylarının hâkim pay sahibine intikal ettiği”, diğer bir deyişle “azınlığın çıkarıldığı” 
yönünde bir karar alınması gerekir. Bu karar, şirketin irade beyanıdır. 



 
 

 
   

538 
  

 

II. TTK 208’de Düzenlenen Çıkarma Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan 
Hukukî Sonuçlar 

1.  Azınl ığın  Sahip Olduğu Payların Hâkim Pay Sahibine 

İntikal  Etmesi 

TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının dava açılmak yoluyla kullanılmasının 

gerekli olduğu hususuna yukarıda değinmiştik1349. Davanın türü, tarafları ve görüleceği 

mahkeme konusundaki meseleleri o kısımda ele almıştık. Bu başlık altında ise 

mahkemenin vereceği inşaî hükmün sonuçlarından biri olan azınlığın sahip olduğu 

payların hâkim pay sahibine intikal etmesi ve azınlığın pay sahipliği konumunu bu 

şekilde kaybetmesi meselesi incelenecektir. Ancak bu meseleyi incelenmeye geçmeden 

önce, çeşitli çıkarma düzenlemeleri bakımından ayrılma sonucunu doğuran işlem ile bu 

sonucun doğmasından sonra yapılması gereken, payın ya da çıkarma akçesinin hukukî 

akıbetine ilişkin birtakım icrai işlemler arasındaki ilişkiye kısaca değinmek istiyoruz.  

Daha evvel de işaret ettiğimiz üzere, çıkarmaya ilişkin olarak hâkimin vereceği 

hüküm inşaî bir hükümdür. Bu hükmün verilmesinin dayanağını oluşturan yenilik 

doğuran/inşaî nitelikteki çıkarma hakkı, mevcut ortaklık/pay sahipliği ilişkisini sona 

erdiren, bu anlamda yeni bir hukukî durum ortaya çıkartan bir haktır. Bu doğrultuda 

verilecek olan hüküm de inşaî nitelikte birtakım sonuçlar/tesirler doğuracaktır. İnşaî 

hükme özgü olan bu sonuçlara inşaî etki/sonuç denilmektedir1350. İnşaî sonuç, mahkeme 

hükmünün dayanağı oluşturan inşaî hakka ilişkin düzenmelenin sınırlarını çizmiş olduğu 

maddî hukukî duruma ilişkindir1351.  

İnşaî hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte1352, diğer bir deyişle kesin 

hüküm etkisi kazanmasıyla birlikte, yaratmış olduğu inşaî etki de ortaya çıkar. Bu etkinin 

ortaya çıkabilmesi için -kural olarak- hükmün icra edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

İnşaî hüküm kendiliğinden icra olunur. Diğer bir deyişle, hüküm kendi kendini icra 

eder1353. Ancak inşaî hükmün, zorunlu olarak bir aslî kısmı (asıl inşaî hüküm), kimi zaman 

da bu aslî kısma ek olarak bir de fer’î kısmı (fer’i inşaî hüküm) bulunmaktadır1354. 

Hükmün asıl inşaî kısmının icra edilmesi gibi bir sorun söz konusu olmamakla birlikte, 

                                                
1349  Bkz. Beşinci Bölüm, § 9, II, 1. 
1350  Bu hususta bkz. Önen, s. 182. 
1351  Söz konusu maddî hukukî durumun, maddî hukuk karakterli olabileceği gibi usulî ya da idarî 

nitelikte de olabileceği hususunda bkz. Önen, s. 183, dn. 50. 
1352  Önen, s. 197-198. 
1353  Hattenhauer, s. 240; Önen, s. 196. 
1354  Önen, s. 196. 
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asıl kısma bağlı olan ve onun uzantısı niteliğinde olan fer’i inşaî kısım için icra gerekli 

olmaktadır. Zira hükmün fer’i inşaî nitelikteki kısmı, değişen hukukî durumun bir gereği 

olarak bazı edimlerin yerine getirilmesine ilişkin olmaktadır. Hükmün bu kısmı, inşaî 

hükmün edaya ilişkin kısmı olmakla birlikte, bu kısım da inşaî hükmün bir parçası olması 

itibarıyla gerçek bir eda hükmü olarak nitelendirilemez1355. 

Bu hususu bir örnekle somutlaştıralım: TTK 531’de düzenlenen haklı sebeple 

fesih davası kapsamında hâkim, feshe alternatif olarak “davacı pay sahibinin 

çıkarılması”na da karar verebilir. Bu kapsamda verilecek olan hükmün aslî ve fer’i olmak 

üzere iki kısmı bulunmaktadır. Hükmün aslî kısmı, çıkarmaya karar verilmiş olmasıdır. 

Bu kapsamda hükmün aslî kısmının inşaî etkisi, davacı azınlık pay sahibinin şirketten 

ayrılması sonucunun doğmasıdır. Kararın kesinleşmesiyle birlikte davacı azınlığın 

ortaklık/pay sahipliği statüsü ipso iure sona etmektedir1356. Hükmün bu kısmının ne 

çıkarılan pay sahibinin paylarının akıbeti ile ne de bu kişiye ödenmesi gerekli olan 

“ayrılma/çıkarma akçesi” ile bir ilgisi bulunmaktadır. Hükmün, edaya ilişkin kısmı, diğer 

bir deyişle fer’i inşaî kısmı ise çıkarılan pay sahiplerine “paylarının karar tarihine en 

yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesi”ne hükmedilmesidir. Hükmün edaya ilişkin 

olan bu kısmı da inşaî hüküm ile yaratılmış olan yeni durumun bir sonucudur. Dolayısıyla 

hükmün edaya ilişkin bu kısmını, teknik anlamda bir eda hükmü olarak nitelendirmemek 

gerekir. Burada sadece hüküm sonucunda inşa edilen hukukî durumun, icra edilmeye 

muhtaç bir sonucundan söz edilebilir. Gerçekten de payların gerçek değerinin ödenmesi 

hususu, şirketin ödeme kabiliyeti ile ilgili olan ve ödeme için hangi kaynağın 

kullanılacağı konusunda şirketin seçim yapmasını gerektiren bir husustur. Mahkemenin 

vermiş olduğu inşaî hüküm, yalnızca çıkarılan pay sahibine bir çıkarma akçesinin 

ödenmesi gerektiğine ilişkindir. Ödeme ise, kararın kesinleşmesiyle değil ancak bu durum 

fiilen gerçekleşmesiyle meydana gelir. 

Limited şirkette haklı sebeple çıkarmaya ilişkin TTK 640/3 hükmü bakımından 

da benzer bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Burada da hâkimin vereceği inşaî hükmün asıl 

kısmı, ortağın şirketten ayrılması sonucunun doğmasına ilişkindir. Bu sonuç, hükmün 

kesinleşmesiyle birlikte ipso iure doğup, hükmün etki doğurabilmesi için ayrıca icrai 

işleme gerek bulunmamaktadır. Hükmün fer’i inşaî kısmı ise çıkarılan ortak için ayrılma 

akçesi takdir edilmesidir. İnşaî hükmün edaya ilişkin bu kısmının icra edilebilmesine 

                                                
1355  Önen, s. 196. 
1356  Bu hususta bkz. Hanağası, Haklı Sebeple Fesih Davası, s. 257. 
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yönelik olarak, ayrılma akçesinin muacceliyeti hususunda TTK 642’de özel bir hüküm 

sevk edilmiştir.  

Bu anlatılanları bir tabloda göstermeye çalışalım:  
Tablo 1 - Çıkarma hakkının dava açılarak kullanıldığı ilk ihtimal - haklı sebebe dayalı 

çıkarma türlerinde işleyiş   

 

Tabloda gösterilmemekle birlikte, çıkarma neticesinde payların akıbeti hakkında da kısa 
bir değerlendirmede bulunmak gerekir. Asıl inşaî sonuçla birlikte, çıkarılan ortak, bu 
sıfatını kaybetmektedir. Bu durumda verilen inşaî hükmün, çıkarılan ortağın sahip 
olduğu paylar üzerinde de bir etkisi olmakta mıdır? Belirtelim ki haklı sebebe dayalı 
çıkarma düzenlemelerinde asıl inşaî hüküm, esas olarak ortak sıfatının sona 
erdirilmesine ilişkin olup, ortaklık mevkiine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuç, bu asıl 
hükme bağlı olan dolaylı bir sonuçtur. Hâkim, payların akıbeti ile ilgili olarak doğrudan 
bir hüküm tesis etmemektedir. Bu bakımdan hâkimin vereceği “ortağın 
çıkarılması/ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi” hükmü, bir yönüyle yönetim kurulunca 
verilen “ortağın paydan ıskat edilmesi” kararına benzemektedir. Zira bu son hâlde de 
ortak paydan ıskat edilmekte, payın hukukî akıbeti konusunda ise yönetim kurulunca bir 
karar verilmemektedir. Payın akıbeti konusunda öğretide üç farklı görüş 
savunulmaktadır. Bir görüş, payın sahipsiz hâle geleceğini1357; bir başka görüş, payın 
kanun gereği şirketin mülkiyetine geçeceğini1358; son olarak bir diğer görüş ise pay 
üzerindeki mülkiyetin şeklen de olsa ıskat olunan ortağa ait olacağı, ancak pay 
üzerindeki tasarruf yetkisinin şirkete ait olacağını savunmaktadır1359.   

Payın akıbetinin ne olacağı hususunda ortaya konulmuş olan bu görüşlerin, haklı sebebe 
dayalı çıkarma düzenlemeleri bakımından da yol gösterici olduğu kabul edilmektedir1360. 
Bu görüşlerden hangisinin isabetli olduğu hususu bir yana, bizim burada varmak 

                                                
1357  Arslanlı, Anonim Şirketler, C. I, s. 197-198; Değirmenci, s. 65-66. Pay sahipliği mevkiin “boş” 

kaldığı yönünde bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 286. 
1358  Domaniç, TTK Şerhi, C. II, s. 1335; karş. Göle, s. 124. 
1359  Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku II, N. 1068; Şenocak, s. 289; Şirket yönetiminin 

paylar üzerinde geçici bir süre tasarruf imkânı kazanacağı yönünde bkz. Özdamar, s. 237. (Şenocak 
ise Özdamar’ın payın kanun gereği şirketin mülkiyetine geçtiğini görüşünde olduğunu ileri 
sürmektedir, bkz. Şenocak, s. 289). 

1360  Bkz. Baştuğ, s. 92; Yıldırım, s. 285. Ayrıca tüm bu görüşlerin ayrıntılı bir değerlendirmesi için anılan 
bu son yazarın eserinde bkz. s. 284-290. 
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istediğimiz nokta, çıkarma davasında hâkimin, payın/ortaklık mevkiin akıbetine ilişkin 
olarak doğrudan bir hüküm tesis etmeyecek olmasıdır.   

Tüm bu açıklamalardan sonra TTK 208 kapsamında açılmış olan çıkarma 

davasında hâkim ne şekilde bir hüküm tesis edeceğine değinelim. Hâkimin bu madde 

kapsamında vereceği inşaî hükmün etkisi/sonucu ne olmaktadır?  

Öncelikle belirtelim ki hâkimin vereceği hükmün kapsamının ne şekilde olması 

gerektiği konusunda TTK 208’de bir açıklık bulunmamaktadır. Hâkim, diğer çıkarma 

düzenlemelerinde olduğu gibi asıl inşaî hükmünü yalnızca “ortaklık/pay sahipliği 

ilişkisinin sona erdiği” şeklinde mi tesis etmeli, yoksa payların akıbetine ilişkin bir 

hükmü, asıl inşaî hükmünün bir parçası hâline mi getirmelidir? Kanaatimizce, hâkimin 

TTK 208 kapsamında vereceği hüküm, azınlığın sahip olduğu payların tamamının1361 

mülkiyetinin hâkim pay sahibine intikal etmesi sonucunu doğuran inşaî bir hüküm 

olmalıdır. Hükmün kesinleşmesiyle birlikte inşaî sonuç ipso iure gerçekleşecek, böylece 

azınlık pay sahibi şirketten çıkarılmış olacaktır. TTK 208’deki hakkın bir dava 

aracılığıyla kullanılması gerektiğini kabul eden pek çok yazar da inşaî sonucun bu 

kapsamda olması gerektiği konusunda hemfikirdir1362. 

Kabul etmiş olduğumuz bu görüş çerçevesinde, inşaî hükmün etkisine ilişkin tablo 

şu şekilde olmaktadır:    

 
Tablo 2 - Çıkarma hakkının dava açılarak kullanıldığı ikinci ihtimal - TTK 208’de düzenlenen 

çıkarma hakkı bakımından işleyiş 

 
Görüldüğü üzere TTK 208 kapsamında hâkim, diğer çıkarma türlerinden farklı 

olarak, inşaî hükmü içerisinde, payların akıbetine ilişkin olarak doğrudan etki doğuracak 

bir hükme de yer vermelidir. Bu sonuca ulaşmamızda, hâkim pay sahibinin çıkarma 

                                                
1361  Teknik anlamdaki çıkarma düzenlemeleri bakımından kısmî ayrılma mümkün olmadığından, 

azınlığın sahip olduğu payların bir kısmının intikal ettirilmesi yönünde bir hüküm de 
verilemeyecektir. 

1362  Okutan Nilsson, s. 443; Karababa, s. 179; Orak Çelikboya, s. 171. 
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hakkının diğer çıkarma haklarına nazaran daha farklı bir kuramsal temele dayanıyor 

olmasının önemli bir payı vardır. Yukarıda da açıkladığımız üzere bu hak, hakkın 

kullanıldığı şirkette birtakım kurumsal amaçları gerçekleştirmek isteyen hâkim pay 

sahibinin menfaatine hizmet etmektedir. Bu bakımdan ayrılan pay sahibine ödenmesi 

gereken çıkarma akçesini ödeyecek olan kişi de şirket değil, hâkim pay sahibi olmaktadır. 

Menfaat sahibinin hâkim pay sahibi olduğu ve çıkarma akçesinin de bu kişi tarafından 

ödendiği bir senaryoda, payların mülkiyetinin söz konusu pay sahibine intikal edeceğine 

hükmedilmesi kanaatimizce duruma en uygun çözüm olarak görünmektedir.  

Öte yandan, TTK 208’in lafzı da dava sonunda verilecek inşaî hükmün 

kapsamının payın intikalini de içermesi gerektiği yönünde anlaşılmaya müsaittir. 

Gerçekten de hükümde hâkim pay sahibinin azınlığın paylarını satın alabileceğinden söz 

edilmektedir. Aşağıda açıklayacağımız üzere bu ifade, hak sahibi ile azınlık arasında bir 

satım sözleşmesi kurulacağı intibaını yaratıyor olması itibarıyla isabetli değildir. Ancak 

bu ifadeden, en azından payların hâkim pay sahibine intikali ile sonuçlanacak bir hüküm 

tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabileceği kanaatindeyiz.  

Bu başlıkta son olarak, çeşitli nedenlerle katılmadığımız bir görüşe değinelim. 

Öğretide bir görüş, TTK 208’de geçen “satın alma” ifadesinden yola çıkarak, hâkim pay 

sahibinin bu hakkı kullanmasıyla birlikte kendisi ile azınlık pay sahibi arasında bir satım 

sözleşmesinin kurulmuş olacağını savunmaktadır1363. Hakkın dava yoluyla kullanılması 

gerektiği fikrine de katılmayan bu görüş, hâkim pay sahibinin yapacağı tek taraflı bir 

bildirimle taraflar arasında farazi bir satım sözleşmesinin kurulacağını ve kurulan bu 

sözleşmenin akabinde sözleşmenin ifa edilmesiyle azınlığın paylarının hâkim pay 

sahibine devrinin gerçekleşeceğini ileri sürmektedir1364.  

Hakkın kullanılması ve işleyişine ilişkin ortaya atılan bu görüş, her ne kadar açık 

bir şekilde dile getirmiyor olsa da hakkın teknik anlamda bir çıkarma hakkı olduğu fikrini 

kabul etmiyor gözükmektedir. Zira kullanılmasıyla birlikte taraflar arasında “satım 

sözleşmesi” kuran bir hakkın “çıkarma hakkı”ndan ziyade bir “alım hakkı”nı çağrıştırdığı 

söylenebilir1365.  

                                                
1363  Bkz. Tütüncü, s. 16-17; 284. 
1364  Tütüncü, eserinin bir yerinde söz konusu sözleşmenin ifa edilmesi ile payların hâkim pay sahibine 

devredileceğini ileri sürmekte; başka bir yerinde ise devir işleminin kanun gereği 
gerçekleşeceğinden söz etmektedir. Bkz. ve karş. Tütüncü, s. 284 ve 286. 

1365  Bu görüşü savunan Tütüncü’nün TTK 208’de düzenlenen hakkı, bir çıkarma hakkı olarak görmediği 
şu ifadelerinden de dolaylı olarak anlaşılmaktadır: “Şirketler hukuku doktrininin güncel eğilimleri 
ışığında, belli durumlarda artık sermaye şirketlerinde de istenmeyen pay sahiplerinin paylarının 
hakim pay sahibi ve/veya birlikte hareket eden kimseler tarafından satın alınarak, ortaklıktan 
çıkarılmaları sonucunu doğuracak müesseselerin desteklendiği görülmektedir”. Yazar, squeeze-
out’u doğrudan bir çıkarma hakkı olarak görmemekte; adeta payın alım hakkı ile devredilmesi 
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Kanaatimizce, müesseseyi teknik anlamda çıkarma hakkı olarak nitelendirmek ile 

satım sözleşmesi kuran bir hak olarak nitelendirmek arasında önemli birtakım farklılıklar 

bulunmaktadır. Her şeyden önce, hukukî nitelendirmenin ikinci şekilde yapılacak olması 

durumunda hakkın kullanılmasıyla birlikte, tıpkı alım hakkı sahibi ile bunun muhatabı 

arasında olduğu gibi, hâkim pay sahibi ile azınlık arasında da bir satım sözleşmesi 

kurulmuş olacaktır. Ancak bu gibi durumlarda, hakkın kullanılması ile birlikte elde edilen 

hukukî durum, yalnızca satım sözleşmesinin kurulmasından ibaret olup, sözleşmenin 

konusunu oluşturan payların mülkiyetinin satın alma hakkı/alım hakkı sahibine geçmesi 

söz konusu olmayacaktır. Çünkü yenilik doğurucu tek taraflı irade beyanıyla birlikte 

kurulan sözleşme ilişkisi, yalnızca taraflar arasındaki ilişkinin taahhüt işlemi safhasını 

oluşturmaktadır. Bu sözleşmeden doğan “teslim borcu ve/veya mülkiyeti nakil borcu”1366 

ifa edilmediği sürece, hakka konu olan payların mülkiyeti el değiştirmeyecektir. 

Mülkiyetin devrine ilişkin işlem ise tasarrufî bir işlem olup, bu işlem genellikle tarafların 

karşılıklı anlaşmaları ile (bir aynî sözleşme ile)1367 sonuçlanmakta, bu mümkün olmadığı 

takdirde bir ifa davasına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtelim ki böyle bir yolun 

benimsenmesi, çıkarmadan elde edilecek faydayı geciktirebilir ya da daha masraflı hale 

getirebilir. 

Hâlbuki yukarıda savunmuş olduğumuz görüş çerçevesinde çıkarmaya ilişkin 

mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte azınlık pay sahibinin ortaklık ilişkisi sona 

ermekte ve bu kişinin payları hâkim pay sahibine ipso iure (kanun gereği) intikal 

etmektedir. Bu son durumda ortada bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı için, sözleşmenin 

ifasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması da söz konusu olmamaktadır. 

Öte yandan, TTK 208’in teknik anlamda çıkarma hakkını değil de, “satım 

sözleşmesi kuran bir hak”kı düzenlediği kabul edilecek olursa, tıpkı alım hakkında 

olduğu gibi, hakkın bir kısım pay için kullanılabilmesi ihtimali gündeme gelmektedir. 

Hâlbuki teknik anlamda çıkarma düzenlemeleri bakımından geçerli olan ilke, kısmî 

ayrılmanın geçerli olmayacağı; ayrılmanın, ortaklık/pay sahipliği ilişkisini tamamen sona 

erdirecek şekilde sonuç doğuracağıdır.  

  

                                                
zorunluluğunda ya da dolaylı çıkarma araçlarında olduğu gibi “çıkarılma sonucunu doğuran 
müessese” olarak nitelendirmektedir. Bkz. Tütüncü, s. 25-26. 

1366  Sözleşmesinin konusunun bir “taşınır” olduğu durumlarda teslim ve mülkiyeti nakil borcundan; bir 
“hak” olduğu durumlarda ise yalnızca mülkiyeti nakil borcundan söz edilir. 

1367  Sözleşme şeklinde yapılan tasarrufî işlemler ve bunun aynî bir sözleşme ile yapıldığı durumlar 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ayiter, Tasarruf Muameleleri, s. 32 vd. Ayrıca satım 
sözleşmelerinde tasarrufî işlemin aynî sözleşme ile yapılması hakkında bkz. Dural/Sarı, s. 205. 
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2.  Payların Sınırl ı  Aynî  Haktan Ârî Olarak İntikal Etmesi   

Hâkim pay sahibine intikali sağlanacak olan payların üzerinde sınırlı bir aynî hak 

tesis edilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda hâkim pay sahibi, söz konusu payları, sınırlı 

aynî hak ile yüklü olarak mı yoksa bu kısıtlamalardan ârî olarak mı edinecektir? 

Konuya ilişkin Alman literatüründeki eserler incelendiğinde bu konuda görüş 

beyan eden yazarların büyük bir kısmının, hâkim pay sahibinin payları yüksüz olarak 

edineceği görüşünde oldukları görülmektedir1368. Yazarlar bu sonuca, aynî ikame 

ilkesinin1369 düzenlenmiş olduğu BGB § 1075 ile § 1287’in kıyasen uygulanması 

neticesinde varmaktadırlar. BGB § 1075 gereğince bir alacak hakkı üzerinde intifa 

hakkının tesis edilmiş olduğu hâllerde, alacağın borçlu tarafından ifa edilmesi hâlinde 

intifa hakkı sahibinin aynî hakkı, alacak yerine geçen değer üzerinde devam eder. Alman 

hukukunda aynı kural, alacak hakkı üzerinde rehin tesis edilmiş olduğu durumlarda da 

geçerlidir. BGB § 1287 gereğince rehin hakkı, alacaklıya ifa edilen edim konusu üzerinde 

devam etmektedir1370. Burada kanunen kurulmuş, aynî ikame değer üzerinde devam eden 

bir rehin ilişkisi söz konusu olmaktadır.   

 Alman öğretisinde hâkim olan görüş gereğince, çıkarmanın hüküm ifade 

etmesiyle birlikte azınlığın pay sahipliği hakkı sona ermiş olacak ve pay sahipliği hakkı, 

diğer bir deyişle pay üzerinde tesis edilmiş olan intifa ya da rehin hakkı gibi aynî haklar, 

hâkim pay sahibinin azınlığa ödeyeceği çıkarma bedeli üzerinde devam edecektir. Bu 

çözüm yolunun çıkarma hakkı ile elde edilmek istenen sonuç ile de uyum içinde olduğu 

ifade edilmektedir1371. Çünkü aksi bir durumda, gerçekleştirmek istediği kurumsal 

amaçlar doğrultusunda azınlığı şirketten çıkaran hâkim pay sahibi, bu kez oy hakkı 

üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan intifa hakkı sahibi ya da oy hakkı rehin 

sözleşmesiyle kendisine bırakılmış olan rehin hakkı sahibi ile muhatap olmak durumunda 

kalacaktır. Diğer bir deyişle, payın malikinin ortaklık ilişkisi sona erdirilmiş olacak; 

ancak paydan doğan diğer aynî hak sahiplerinin hukukî ilişkilerinde bir değişiklik 

olmayacaktır. 

                                                
1368  Bkz. Koppensteiner, Kölner Kommentar AktG, 327e Rn.14; Fleischer, Großkommentar AktG, § 

327e Rn. 45; Koch, Hüffer/Koch AktG, § 3274 Rn. 4; Grzimek, Angerer/Geibel/Süßmann WpÜG, 
AktG § 327e Rn. 29; Fuchs, s. 315. 

1369  Bu ilke hakkında kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Akbay, s. 269 vd. 
1370  Bu hüküm ve bağlantılı olan BGB § 1281-1282 hakkında ayrıntılı bilgi veren Türkçe bir kaynak için 

bkz. Şener, Adi Alacak Rehni, s. 233 vd. 
1371  Bkz. Fuchs, s. 315. 
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Türk hukukunda ise aynî ikame ilkesine yer veren bir hükme intifa hakkına ilişkin 

MK 798’de rastlanmaktadır. Anılan hükmün ikinci fıkrasında sigorta ve kamulaştırma 

gibi durumlarda intifa hakkının, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam 

edeceği düzenlenmiştir.  

Rehin hakkı bakımından ise BGB § 1287 benzeri genel bir düzenlemeye Türk 

hukukunda yer verilmemiştir. Burada yalnızca MK 961/2’de rehin kendisine ihbar 

edilmiş olan borçlunun, borcunu asıl alacaklıya veya rehin alacaklısına ancak diğerinin 

rızasıyla ödeyebileceği şeklinde bir hükme yer verilmiş; ancak bu rızanın verilmesini 

takiben, borcun ifa edilmesiyle son bulan alacağın üzerinde tesis edilmiş olan rehin 

hakkının akıbeti hakkında herhangi bir düzenleme yapma yoluna gidilmemiştir. Alacağa 

bağlı bir hak olması itibarıyla, rehinle temin edilen alacağın sona ermesiyle birlikte kural 

olarak rehin hakkı da sona ermektedir. Türk hukukunda rehin hakkı bağlamında aynî 

ikame ilkesine yalnızca özel düzenlemeler bağlamında yer verilmiştir. Bunun bir 

örneğini, sigorta-rehin ilişkisinin özel olarak düzenlendiği TTK 1456 oluşturmaktadır. 

Bu hükümler kapsamında bir değerlendirme yapıldığında, TTK 208 kapsamında 

verilecek hükmün, pay sahipliği hakkı üzerinde tesis edilmiş olan bir intifa ya da rehin 

hakkına etkisinin ne olduğu hususu tartışmaya açık hâle gelmektedir. Bir bakış açısıyla, 

MK 798’de sözü edilen durumlar örnekseyici sayımla ifade edildiği için, intifa hakkının, 

TTK 208 kapsamında verilen payın intikaline ilişkin inşaî hüküm sonrasında pay üzerinde 

devam etmeyip, onun yerine geçen çıkarma akçesi üzerinde devam edeceği şeklinde bir 

yorum yapılması mümkündür. Karşı bir argüman olarak, TTK 208’de kapsamında 

verilecek olan inşaî hükmün, MK 798’de ifade edilen benzer hâllerden sayılmayacağı 

iddia edilebilirse de, esasında hükümde belirtilen sigorta ve kamulaştırma hâllerinin de 

konu bakımından birbiriyle benzer bir tarafı bulunmamaktadır. Hatta TTK 208 

bakımından verilecek inşaî hüküm ile kamulaştırma arasında bir irtibat kurmak 

kanaatimizce daha kolaydır. Zira her iki durumda da mülkiyetin konusunu oluşturan 

nesne varlığını sürdürmekte, diğer bir deyişle telef/yok olmamakta (birinde pay = pay 

sahipliği mevkii, diğerinde taşınmaz mal); ancak bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı, 

kanundan doğan bir hak sebebiyle sonlandırılmaktadır.  

Rehin bakımından ise intifa hakkı kapsamında ifade etmiş olduğumuz yorumu 

benimsemek daha zor görünmektedir. Gerçekten de rehin hakkının, azınlığa verilecek 

olan “çıkarma akçesi” üzerinde devam edeceği tespitinde bulunmamıza imkân verecek 

genel nitelikte bir aynî ikame hükmüne MK’da rastlamamaktayız. Burada yalnızca TTK 

1456 gibi özel nitelikteki aynî ikame hükümlerinin bu meseleye de kıyasen uygulanması 
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ihtimali gündeme gelebilir. Böyle bir yolun benimsenmesi durumunda, pay üzerindeki 

rehin hakkının çıkarma neticesinde çıkarma akçesi üzerinde devam edeceği şeklinde bir 

sonuca varılabilir. Kesin bir neticeye varamamakla birlikte, benimsenecek olan bu ikinci 

yolun TTK 208 ile güdülen amaca daha uygun düşeceği kanaatindeyiz.   

3.  Çıkarı lan Pay Sahibine Çıkarma Akçesi  Ödenmesi   

Çıkarılan pay sahiplerine ödenecek olan çıkarma akçesi hususunda esas olarak iki 

konu başlığı ön plâna çıkmaktadır. Bunlardan ilki, çıkarma akçesinin miktarının tespit 

edilme usulüne ilişkindir. Bu ilk konu aynı zamanda çıkarma akçesinin âdil olup olmadığı 

ile de alakalıdır. İkinci konu ise çıkarma akçesinin ne zaman muaccel olacağına ilişkindir. 

Bu konularla bağlantılı ancak talî nitelikte olan bir konu daha bulunmaktadır: Çıkarma 

akçesinin teminat altına alınması.  

a) Çıkarma akçesinin miktarının ne şekilde tespit edileceği: Yukarıda TTK 208 

kapsamında açılmış olan bir çıkarma davasında hâkimin, çıkarılan pay sahibine ödenmesi 

gerekli olan çıkarma akçesi konusunda fer’i inşaî nitelikte bir hüküm tesis edeceğinden 

söz etmiştik. Bu bağlamda hâkimin ilk olarak çıkarma akçesinin miktarı konusunda bir 

tespitte bulunması gerekmektedir. Bedelin belirlenmesine ilişkin olarak TTK 208’de 

azınlığın sahip olduğu payların, varsa borsa değeri, böyle bir değer yoksa TTK 202/2’de 

öngörülen şekilde belirlenen değer üzerinden satın alınabileceği1372 düzenlenmiştir. TTK 

202/2’nin kendisine atıfta bulunulan kısmı ise şu şekildedir:  

“…veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa veya 
borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören bir 
yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden isteyebilirler. 
Değer belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler esas alınır.”   

Bu iki hüküm birlikte okunduğunda, çıkarma akçesinin miktarının tespiti 

konusunda tereddüt yaratan bazı hususlar ortaya çıkmaktadır.  

Tereddüt yaratan ilk husus, “borsa değeri” ifadesi ile alakalıdır. Öğretide, SerPK 

27/3 gereğince TTK 208’in yalnızca halka kapalı şirketlerde uygulama alanı bulacağı; 

böylece TTK 208 bakımından “borsa değeri” kavramının artık bir anlam ifade etmeyeceği 

ileri sürülmektedir1373. Gerçekten de dar ve teknik anlamıyla payın borsa değeri, payları 

borsada işlem gören şirketler bakımından gündeme gelebilecek bir kavram olup, borsada 

                                                
1372  Biz yukarıda, “satın alma” ifadesine rağmen bu hakkın bir çıkarma hakkı olduğundan söz etmiştik. 

Bu bakımından, azınlık pay sahiplerine ödenecek bedel de satım bedeli değil çıkarma/ayrılma 
akçesidir. 

1373  Karababa, s. 172; Orak Çelikboya, s. 180. 
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oluşan fiyat (alım-satım değeri) referans alınarak hesaplanır. Bu değer aynı zamanda 

borsa şirketinin piyasa değeridir1374.  

Hâl böyle olmakla birlikte, istisnai bazı hâllerde TTK 208 kapsamındaki halka 

kapalı şirketlerde de borsa değerinin dikkate alınması gündeme gelebilir. Hatırlanacağı 

üzere ilk bölümde, payların halka arz edilmeksizin işlem görebildiği Borsa pazarlarının 

bulunduğundan söz etmiştik1375. Bu tür pazarlarda işlem gören halka kapalı bir şirketin 

payları, -salt borsanın bu pazarında işlem görüyor olması sebebiyle- varsayımsal olarak 

halka arz edilmiş sayılmayacak; böylece söz konusu şirket de halka açık şirket statütüsünü 

kazanmayacaktır. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP), bu türden bir borsa pazarıdır. 

Söz konusu pazarda işlem gören halka açık olmayan bir şirketin paylarının, nitelikli 

yatırımcılar arasında kabul gören bir borsa değeri bulunmaktadır. Dolayısıyla istisnai de 

olsa TTK 208 bakımından borsa değerinin uygulanma kabiliyetinin olabileceği 

fikrindeyiz.  

Bu istisnaî durum dışında borsa değerinin, herhangi bir halka kapalı şirkette 

değerleme ölçüsü olarak kullanılması mümkün görünmemektedir. Bu tür şirketler 

bakımından yalnızca makul piyasa değeri (fair market value) kavramı gündeme gelebilir. 

Bu değer, herhangi bir piyasası bulunmayan varlıklar bakımından söz konusu olup, 

varsayımsal bir işleme (hypothetical transaction) dayalı varsayımsal bir piyasa değerini 

(hypothetical market value) ifade etmektedir1376. Varsayımsal piyasa değeri, makul bir 

alıcının pay için ödeyeceği bedeldir1377. Bu değer, değerin nasıl olması gerektiği 

konusunda herhangi bir sübjektif değer yargısı içermeyen, pozitif analize1378 dayalı bir 

değerdir1379. Makul piyasa değeri, hâkim pay sahibi ya da azınlığın sahip olduğu paylar 

için değişkenlik gösterebilmektedir1380. Tam rekabet koşulları altında varsayımsal 

nitelikteki makul piyasa değerinin, piyasa değerine denk olacağı kabul edilmektedir1381. 

Bu değer, tam olarak bir piyasa değeri oluşturmasa da en azından söz konusu değere 

ulaşmak için kullanılan yöntem, taraflar bir piyasada karşılaşmış olsalardı kendisine 

                                                
1374  Yalçın, s. 38. 
1375  Bu hususta bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI, 2, metin içi başlık “a”. 
1376  Bkz. Feldman, s. 2 vd.; Shishido, s. 66 vd. 
1377  Shishido, s. 66. 
1378  Pozitif ve normatif analiz ile bu analizlerin iktisat teorisindeki yeri konusunda bkz. Keynes, s. 35 vd; 

Friedman, s. 3 vd. Analize ilişkin bu değerlendirmeler, her bilim dalında olduğu gibi muhasebe ve 
finans alanlarında da geçerlidir. 

1379  Shishido, s. 66. 
1380  Shishido, s. 66. 
1381  Yalçın, s. 39. 
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başvurulacak değerleme yöntemiyle aynıdır1382. Son olarak, makul piyasa değeri, farklı 

değerleme yöntemleriyle tespit edilmiş değerlerin ağırlıklı (aritmetik) ortalamasını değil, 

varlığın tam bir değerini ifade etmektedir1383. 

Shishido, bu durumu açıklamak için güzel bir örnek vermektedir1384: 1964 model 
Jaguar model bir arabanın değerlemesinde, arabanın klasik araba kategorisindeki 
değerinin 10.000 dolar, çalışan mekanik bir araç olarak değerinin ise 1000 dolar 
olduğunu düşünelim. Her iki değerin ağırlıklı aritmetik ortalaması esas alınacak olursa, 
arabanın değeri 5500 dolar olarak tespit edilecektir. Hâlbuki bu arabanın 10.000 dolara 
da alıcıları bulunmaktadır. O hâlde, varsayımsal değerin ağırlıklı aritmetik ortalamaya 
göre hesaplanması hatalı sonuçlar verebilmektedir.  

Benzer durum bir şirket için de geçerlidir. Örneğin, nakit akımı yüksek olan ve 
tatmin edici ölçüde kâr payı dağıtan bir şirketin, gelir temelli değerleme yaklaşımında 
sıklıkla kullanılan indirgenmiş nakit akımı yöntemi esas alınarak yapılmış bir 
değerlemede değerinin 5 birim olduğunu düşünelim. Aynı şirketin varlık temelli 
değerleme yaklaşımına göre tespit edilmiş değerinin ise 2 birim olduğunu düşünelim. 
Varsayımsal piyasa değerinin hesaplanmasında varlık temelli değerleme yöntemi, 
ağırlıklı aritmetik ortalamaya katılacak olursa şirketin değeri 3,5 birime düşecektir. 
Hâlbuki şirketin nakit akışının ve yüksek kârlılığının farkında olan makul alıcılar, bu 
şirket için gelir temelli değerleme yaklaşımında tespit edilen 5 birimlik daha yüksek 
değerin karşılığını ödemeye hazırdırlar. 

Bu açıklamalardan sonra TTK 208’in atfıyla uygulama alanı bulan TTK 202/2’nin 

öngörmüş olduğu sisteme tekrar dönelim. Bu noktada çıkarma akçesinin miktarının 

tespiti konusunda tereddüt yaratan ikinci hususa da değinelim. 

Yukarıda, yalnızca halka kapalı şirketlerde uygulama alanı bulacak TTK 208 

bakımından borsa değerinin istisnai bir durum haricinde kural olarak 

uygulanamayacağını ifade etmiştik. Bu değerin bulunmadığı hâllerde, TTK 202/2 

gereğince, çıkarma akçesinin tespitinde gerçek değer veya genel kabul gören bir yönteme 

göre belirlenecek bir değer esas alınacaktır. Ancak hükmün bu kısmı kanaatimizce iyi 

kaleme alınmamıştır. Zira hükmün lafzından, hâkimin ya gerçek değeri ya da genel kabul 

gören bir yönteme göre belirlenecek bir değeri esas alacağı şeklinde bir anlam 

çıkmaktadır. Hâlbuki hükümde sözü edilen gerçek değer, yalnızca değerlemede 

kullanılacak ölçüyü, diğer bir deyişle değer türünü ifade etmektedir. Genel kabul gören 

bir değerleme yöntemi ise yalnızca bu değeri ortaya çıkartmak amacıyla kullanılacak olan 

yöntemdir. Şu hâlde hükümde, biri değer (değerlemede kullanılacak ölçü), diğeri ise 

değerleme yöntemi olan iki farklı kavram, birbirinin alternatifiymiş gibi kullanılmaktadır. 

                                                
1382  Feldman, s. 2. 
1383  Shishido, s. 78; ayrıca bkz. Pareiro, s. 62. 
1384  Shishido, s. 79. 
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Bu hususu biraz daha açalım: Bir varlığın itibarî değeri, defter değeri, tasfiye 

değeri, piyasa değeri, makul piyasa değeri, varlık değeri, işleyen teşebbüs değeri, gerçek 

değeri, şerefiye değeri, vergi değeri ve hurda değeri gibi farklı değerleri mevcuttur1385. 

Bu değerlerin ne şekilde hesaplanacağı ise yöntem ile alakalıdır. Finans ve muhasebe 

literatünde bu yöntemlerden bir kısmının yine yukarıda sözünü ettiğimiz değer 

ölçüsü/türünün ismiyle anıldığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, değer ile bu değeri 

ortaya çıkartacak olan yöntem bazı hâllerde iç içe geçmiş durumdadır. Örneğin, defter 

değeri ve/veya tasfiye değerinin hem bir değer ölçüsü/türü hem de bir yöntem olarak 

anıldığı kaynaklara rastlanmaktadır1386. Esasında kuramsal olarak bakıldığında, defter ve 

tasfiye değerlerini bir değer türü olarak nitelendirmek daha doğrudur. Yöntem ise söz 

konusu değeri ortaya çıkartmak için takip edilen yoldur. Örneğin defter değerinin ortaya 

çıkartılmasında kullanılan yöntem, varlık temelli değerleme anlayışına dayanan bilânço 

yöntemidir. Bu yöntemde şirketin defter değeri, bilânçoda gösterilen özkaynakların kayıt 

değeri esas alınarak ortaya çıkartılmaktadır. Dolayısıyla buradaki yöntem, değerlemeye 

konu olan varlığın bilânçoda gösterilen maliyet değerini esas almaktır. Benzer şekilde, 

tasfiye değeri de esas olarak bilânço yöntemi esas alınarak ortaya çıkartılan bir değer 

türüdür. Ancak bu değer hesaplanırken, şirket bilânçosunun, muhasebesel hesaplamalara 

dayanan defter değerinden piyasa değerine çevrilmesi/düzeltilmesi gerekmektedir. Zira 

defter değerinde varlıkların bilânçoya ilk kayıt edildiği andaki değeri esas alınırken, 

tasfiye değerinde varlıkların cari piyasa değeri esas alınır. Düzeltilmiş defter değeri olarak 

anılan bu düzeltme işlemi, bir yöntemi ifade etmektedir1387. 

Bu açıklamalardan sonra, TTK 202/2’de biri değer türü, diğeri ise değerleme 

yöntemi olmak üzere iki farklı kavrama yer verildiği söylenebilir. Hükümde referans 

alınan değer türü, gerçek değerdir (intrinsic value). Yöntem olarak ise özel bir yöntem 

belirlenmeyip, genel kabul gören bir yöntemin esas alınacağı düzenlenmiştir. 

Hukuk literatüründe gerçek değer ile âdil / objektif / doğru değer terimleri birbiri 

yerine kullanılmaktadır1388. Finans literatünde ise gerçek değer için kimi zaman öz/temel 

                                                
1385  Vergi Usul Kanunu’nun 261. maddesinde de benzer şekilde, değerlemenin, iktisadî kıymetin türü 

ve mahiyetine göre şu ölçülerden biri ile yapılacağı düzenlenmektedir: “1. Maliyet bedeli; 2. Borsa 
rayici; 3. Tasarruf değeri; 4. Mukayyet değer; 5. İtibari değer; 6. Vergi değeri; 7. Rayiç bedel, 8. 
Emsal bedeli ve ücreti; 9. Alış bedeli”. 

1386  Bkz. Sipahi/Yanık/Aytürk, s. 14-15, 146, 150; Yalçın, s. 37, 63. 
1387  Değer türü ve bunu ortaya çıkartan yöntemin türü arasındaki ilişkiyi bizim anladığımız şekilde 

ortaya koyan bir kaynak için bkz. Çelik, Birleşmelerde Şirket Değerlemesi, s. 81, 85. 
1388  Wertheimer, s. 629; Stevelman, s. 809; Ayrıca bkz. Pareiro, s. 38. Yazar, günlük yaşamda da gerçek 

değerin bu anlamları haiz olduğunu ifade etmektedir. 
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değer (fundamental value) terimi kullanılmaktadır1389. Bunun anlamı, değerleme 

ölçümünde, değerlemesi yapılan şirketin değerini artıran öz/içsel etkenlerin esas alınacak 

olmasıdır. Şirketin öz değerini; temettü verimliliği, sermaye yapısı ve yönetim anlayışı 

gibi etkenler etkilemektedir. Bu bakımdan şirketin gerçek değeri, piyasanın o şirkete 

atfettiği değerden farklılaşmaktadır. Piyasadaki yatırımcıların o şirkete atfettiği değer, 

makul piyasa değeri ya da dışsal değer (extrinsic value) olarak ifade edilmektedir. Makul 

piyasa değerinden farklı olarak gerçek değere ulaşırken ortaya çıkabilecek farklı 

değerleme sonuçları, farklı yatırımcıların görüşlerinden ziyade değerlemeyi yapan 

analistlerin farklı yargılarından kaynaklanmaktadır1390.  

Şirket değerlemesinde değerleme faaliyeti, yalnızca şirketin sahip olduğu mevcut 

varlıkların değerlemesinden ibaret olmayıp, şirketin gelecekte yaratacağı kazançları da 

hesaba katmaktadır. Böylece değerlemeyi yapan kişi mevcut durumun tespitinin yanı sıra 

geleceğe dönük bir tahminde de bulunmaktadır. Bu tahmin faaliyeti, değerlememeyi 

yapacak olan analistin kişisel görüşlerini içeren bir faaliyettir. Bu anlamda kimi 

yazarlarca değerlemenin bilimden ziyade bir sanat olduğu da ifade edilmektedir1391. 

Analist, değerlemenin konusunu oluşturan varlığın özelliklerini saptayarak değerlemede 

kullanacağı yöntemin türünü belirler ve bu yöntemleri amaca uygun düştüğü ölçüde 

uygulamaya çalışır. Bu bakımdan değerlemeyi yapacak olan analistin meslekî yeterliliği 

de değerlemenin sağlıklı olması bakımından önem arz etmektedir. 

 Şirket değerlemesinde çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin temel 

almış olduğu üç ana yaklaşımdan söz etmek mümkündür: 1) Varlık/aktif temelli 

değerleme yaklaşımı, 2) Gelir temelli değerleme yaklaşımı ve 3) Göreceli Değerleme 

Yaklaşımı.  

İlk yaklaşım, adından da anlaşılacağı üzere şirketin değerini, bilânçoda gösterilen 

varlıkların mevcut değerlerini tahmin ederek bir sonuca varmakta; bunun ötesinde 

geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmamakta, diğer bir deyişle, şirketin gelecekteki 

potansiyelini yansıtmamaktadır. Bu anlamda söz konusu yaklaşım, değerlemeyi statik bir 

bakış açısıyla yapmaktadır. Bu yaklaşıma uygun olan değerleme yöntemleri, değer türü 

olarak defter değerini, net aktif değerini ve tasfiye değerini referans alarak bir sonuca 

varmaktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu değer türleri kimi zaman birer yöntem 

adı olarak da anılmaktadır: Defter değeri yöntemi, net aktif değer yöntemi ya da tasfiye 

                                                
1389  Pratt/Niculita, s. 44; Pareiro, s. 37. 
1390  Pratt/Niculita, s. 44. 
1391  Wertheimer, s. 629. 
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değeri yöntemi. Bu yaklaşıma dâhil olan yöntemler daha ziyade faaliyet değeri olmayan, 

düşük olan ya da büyüme potansiyeli belirli bir noktaya gelip durmuş olan şirketler için 

uygun sonuçlar vermektedir1392. Bu tür şirketler, belirli bir kapasiteye ulaşmış olan ve 

bilânçosunda daha ziyade yüksek tutarda duran varlığın olduğu şirketlerdir. Buna paralel 

olarak, şirketin şerefiye değerini oluşturan entelektüel sermayesi de ya çok azdır ya da 

tükenmiştir.  

Gelir temelli yaklaşımda ise şirketin bugünkü değeri, şirketin gelecekte elde 

etmesi beklenen gelirlere, diğer bir deyişle şirketin gelecek yıllarda yaratacağı nakit 

akımlarına göre hesaplanır1393. Gelir temelli değerleme yaklaşımları içerisinde en çok 

uygulama alanı bulan yöntem, indirgenmiş/iskonto edilmiş nakit akımları yöntemidir 

(discounted cash flow method). Bu değerleme yönteminde şirketin gelecekte yaratması 

beklenen nakit akımları, belirli bir indirgeme (iskonto) oranı kullanılarak değerlemenin 

yapılacağı tarihe indirgenmekte; böylece nakit akımlarının bugünkü değeri 

hesaplanmaktadır1394. Gelecekteki nakit akımları hesaplanacağı için bu yöntemde paranın 

zaman değeri de hesaba katılmaktadır1395. Bu değer hesaplanırken değerin belirli bir 

iskontoya tâbi tutulması olağandır; çünkü her şeyden önce gelecekte elde edilmesi 

beklenen nakit akımının gerçekleşmemesi riski bulunmaktadır. Bir ikincisi, paranın 

bugünkü değeri ile gelecekteki değeri birbirinden farklıdır. Enflasyon, paranın satın alma 

gücününü zaman içinde azaltmaktadır. İndirgenmiş nakit akımları yönteminde, varlık 

temelli değerleme yaklaşımına dâhil olan yöntemlerden farklı olarak, şirketin şerefiye 

değerini oluşturan şirketin kurumsal kimliği ve bu kimliğin yarattığı itibar, müşteri 

portföyü, pazar payı potansiyeli ile marka değeri ve entelektüel sermayesi de değerlemede 

hesaba katılmaktadır1396. Yöntemin uygulanması en karışık kısmını ise gelecekteki nakit 

akımlarının tahmin edilmesi safhası oluşturmaktadır1397.  

Son olarak, göreceli değerleme yaklaşımı, halka açık şirketlerde uygulama alanı 

bulan piyasayı esas alan bir değerleme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım piyasa yaklaşımı olarak 

da anılmaktadır. Bu yöntemde bir şirketin değeri, piyasa tarafından fiyatlanmış benzer 

şirketleri esas alarak tespit edilir1398. Bu yöntemde, aralarında bire bir benzerlik olmayan 

                                                
1392  Evans/Bishop, s. 171-172; Yalçın, s. 61-62. 
1393  Evans/Bishop, s. 105; Yalçın, s. 73. 
1394  Ayrıntılı bilgi için bkz. Çelik, Birleşmelerde Şirket Değerlemesi, s. 88 vd.; Yalçın, s. 74 vd.; 

Sipahi/Yanık/Aytürk, s. 102 vd. 
1395  Yalçın, s. 75; Sipahi/Yanık/Aytürk, s. 102. 
1396  Bkz. Yalçın, s. 76. 
1397  Bkz. Çelik, Birleşmelerde Şirket Değerlemesi, s. 90 vd.; Yalçın, s. 77 vd. 
1398  Ayrıntılı bilgi için bkz. Yalçın, s. 233 vd. 
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varlıkların/şirketlerin değerlerinin karşılaştırılabilmesi için, ortak bir değişken kullanımı 

ile değerlerin standart hâle getirilmesi gerekmektedir1399. Değerlerin standart hâle 

getirilmesi işleminde ise çeşitli çarpanlara başvurulmaktadır. Bu çarpanların payda 

kısmında şirketin kazançları ya da defter değeri gibi değerler bulunmaktadır. Böylece, 

göreceli değerleme yaklaşımına dâhil olan yöntemlerde de değerlemenin yapılabilmesi 

için kullanılması gerekli olan çarpanlarda, defter değeri ya da muhasebesel kazançlar gibi 

değerlere başvurulması gerekli olabilmektedir: Örneğin, piyasa değeri/defter değeri 

şeklinde bir oran.    

Değer türü ve değerleme yöntemleri konusuna ilişkin bu kısa açıklamadan sonra, 

uygun değerleme yönteminin ne şekilde tespit edileceğine ve hâkimin âdil değerin 

tespitindeki rolüne de değinelim. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 

değerleme, hem değerlemeyi yapacak olan analistin seçeceği yönteme hem de 

değerlemede kullanılacak olan ve şirket ya da pay sahiplerince analiste ibraz edilecek 

veriye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Şirket için tek ve tam olarak uygun, 

genel olarak kabul görmüş tek bir değer bulunmamaktadır. Üstelik değerlemede 

kullanılan modeller kantitatif olsalar da değerleme faaliyeti, bir tahmine dayanmakta ve 

bu tahmin, değerlemeyi yapan analistin öznel yargılarını içermektedir1400. Bu tahmin 

faaliyetinde sadece şirketin geçmiş performansı değil, gelecekte göstereceği performans 

da incelenmeli; uygulanacak değerleme yöntemi, şirketin durumu ve değerlemenin ne 

amaçla yapıldığı hususları göz önünde bulundurularak seçilmelidir.  

Bir şirketin değerlemesini, bir ağacın mevcut durumu için yapılan tespit 

faaliyetine benzetebiliriz1401. Ağacın meyveleri, mevcut dönemde ağacın verimliliği 

hakkında bilgi veriyor olsa da ağacın gelecekte nasıl bir verimlilik göstereceği konusunda 

tam bir fikir edinmemize yeterli gelmeyecektir. Meyveler yalnızca ağacın geçmiş 

dönemde iyi bir dönem geçirdiğine işaret eder. Ağacın dalları ve gövdesi de yine geçmiş 

dönem ve mevcut durumla ilgilidir. Dolayısıyla meyveler ile ağacın dalları ve gövdesi, 

bir şirketin bilânçosundaki kâr ve zararın ortaya çıkarttığı nihai tabloya benzemektedir. 

Ancak bu veriler, ağacın ömrü ve ilerleyen safhalardaki verimliliği için bir ipucu sunuyor 

olsa da ağacın ömrü ve gelecekteki verimliliğini tespit edebilmek için kök yapısının 

incelenmesi gerekir. Kökleri çürümüş bir ağaç, tıpkı yukarıda ifade etmiş olduğumuz 

büyüme potansiyeli bir noktaya gelmiş ve orada durmuş olan durağan bir şirkete 

                                                
1399  Yalçın, s. 237. 
1400  Yalçın, s. 44. 
1401  Bu benzetme için bkz. Frykman/Tolleryd, s. 3. 
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benzemektedir. Böyle bir ağaç için ancak geçmişte edinilmiş olan varlıklar değer 

yaratabilir. Kökleri sağlam, derine inmiş olan bir ağaç ise sadece varlıklarıyla değil 

entelektüel sermayesi, marka değeri, müşteri portföyü ve kurumsal yönetimiyle bir bütün 

olarak gelecekte nakit akışı yaratacağı beklenen bir şirkete benzemektedir. Bu ağaç ise 

ileride sağlayacağı verimlilik ile bir değer yaratmaktadır. Nihayet ağacın ömrü ve 

verimliliği ile ilgili olarak yapılacak tespitte, ağacın yapısından bağımsız olarak iyi ya da 

kötü hava koşullarının da dikkate alınması gerekir. Bu da şirket değerlemesinde sektör 

yapısının ve piyasa koşullarının dikkate alınmasına benzemektedir. 

Değerlemede kullanılmış olan yöntem ve bu yöntemin hangi sebeple 

benimsenmiş olduğu, değerleme raporunun esaslı bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Uygulamada değerleme raporlarının “uygulanan yöntem” kısmında genellikle kendisine 

başvurulan yöntem(ler)in adının zikredildiği; “değerleme sonucu” kısmında ise söz 

konusu yöntemin hangi sebeple seçildiği/seçilmediği ve birden fazla yöntem 

benimsenmiş ise bu yöntemlere ne ölçüde ağırlık verildiği hususlarına yer verildiği 

görülmektedir. Yöntem seçiminin gerekçesi açıklanırken kimi zaman genel ifadeler tercih 

edilmektedir. Örneğin, değerlemeyi yapan analistin raporunda, “hisse değeri tespite konu 

olan ...AŞ’nin içinde bulunduğu sektör, faaliyet yapısı ile varlık ve kaynak yapısında son 

dönemlerde gözlenen seyir dikkate alındığında, şirket değerlemesinde kullanılan 

değerleme yaklaşımları çerçevesinde indirgenmiş nakit akımları (İNA) yönetiminin 

kullanılmasının tarafımca makul bulunduğu” gibi genel bir açıklamaya yer verilmiş 

olabilir1402. Kimi zaman da değerleme raporunda birden fazla yönteme göre hesap 

yapılmakta; raporun “değerleme sonucu” kısmında bu yöntemlerin bazıları dikkate 

alınmamakta ya da ağırlıklı ortalamada yöntemin vermiş olduğu değerleme sonucu için 

verilen yüzde azaltılmaktadır. Bu gibi durumlarda yöntemin neden kullanılmadığının ya 

da ağırlıklı ortalamada yönteme biçilen oranın neden düşük tutulduğunun açıklanması 

beklenir. Örneğin, ana faaliyet konusu başka şirketlere iştirak etmek ve bunların 

yönetmek olan bir holding şirketin yatırım portföyünde herhangi bir iştirakin 

bulunmaması, bu şirketin gelirlerinin mevcut durum itibarıyla olmadığı anlamına 

gelmektedir. Zira şirket, herhangi bir iştiraki yönetmek suretiyle gelir elde 

edememektedir. Bu durumda böyle bir şirketin değerlemesinde indirgenmiş nakit akışı 

yöntemi kullanılamayacak; şirketin değerlemesi ya piyasa temelli ya da varlık temelli bir 

yaklaşıma göre yapılacaktır. Benzer şekilde, nakit akışı yaratamayan ve uzun süredir 

                                                
1402  Örnek için bkz. İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2017/999, K. 2018/786, T. 10.7.2018 

(kesinleşmiş hüküm) (lexpera.com.tr). 
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faaliyetlerine ara vermiş bir şirketin değerlemesinde de gelir temelli yaklaşımı temsil 

eden bir yöntem kullanılamayacaktır. Değerleme raporunda bu durumların açık bir 

şekilde ortaya konulması beklenir. 

Değerleme raporu spesifik olarak pay değerlemesine ilişkinse raporun pay türleri 

arasındaki farklılığa da işaret etmesi beklenir. Örneğin, oyda ya da kâr payında imtiyazın 

bulunduğu hâllerde imtiyazlı paylara, adî paylara nazaran bir kontrol primi atfedilmesi 

gerekecektir. Bunun dışında, azınlığa ait olan payların likiditesinin düşük olması 

sebebiyle bu payların değerlemesinde bir “değerleme tenzilatı” (azınlık iskontosu) 

yapılması genel olarak kabul görmektedir1403.    

Peki hâkimin, âdil değerin tespit edilmesindeki rolü nedir? HMK 266/1 gereğince 

“Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, 

taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün 

alınmasına karar verir”. Şirket ve payın değerlemesi faaliyeti de bu anlamda, muhasebe 

ve finans uzmanlığını gerektiren teknik bir faaliyet olup hâkimin kendiliğinden bilirkişi 

görüşünün alınmasına karar verebileceği bir mevzudur. Bu bakımdan şirketin ve payın 

değerlemesinde öncelikle uzman bir kişiden ya da kuruluştan payın değerine ilişkin bir 

değerleme raporunun alınması gerekmektedir. Bazı hâllerde şirket sözleşmesinde 

değerlemenin ne şekilde yapılacağına ilişkin bir hüküm yer alabilir. Değerleme esnasında 

kullanılacak bilgi ve belgelerin şirket kontrolü dışına çıkmaması ve üçüncü kişilerle 

paylaşılmaması amacıyla şirket sözleşmelerine bu türden hükümler konulabilmektedir1404. 

Örneğin, değerlemenin yalnızca kurumsal nitelikte bağımsız bir denetim kuruluşunca 

yapılacağı hususunda esas sözleşmeye bir hüküm konulması mümkün olabilmelidir. 

Böyle bir ihtimalde hâkimin de değerlemeyi bu tür bir kuruluşa yaptırtmasının yerinde 

olacağını düşünmekteyiz.  

Öte yandan, değerleme raporu hazırlandıktan sonra hâkim, âdil bedelin tespitinde 

nasıl bir yol izlemelidir? Öncelikle belirtelim ki seçilecek değerleme yöntemleri ve bu 

yöntemlerin uygulanma biçimleri konusunda muhasebe ve finans bilimi alanındaki 

uzmanlar arasında bile bir yeknesak uygulama yokken, bir hukukçudan değerleme 

faaliyetinde yapılan teknik analizleri tümüyle analiz etmesini beklemek fazlasıyla iyimser 

bir bakış açısı olacaktır. Değerleme, değerlemeyi yapan uzmanın bilgi birikimine ve 

yargılarına dayalı olması itibarıyla, yukarıda da ifade edildiği üzere bilimden ziyade bir 

                                                
1403  Örneğin bkz. TFRS 3 – Şirket Birleşmeleri, Ek B44, B45. 
1404  Örnek için bkz. İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/334 K. 2019/992, T. 

9.10.2019 (lexpera.com.tr). 
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sanat olarak addedilmektedir. Ancak bu sanat, değerlemede kullanılan verilerin ve 

yönteminin keyfi bir şekilde seçilebileceği anlamına da gelmemektedir. Bu bakımdan 

hâkimin, kendisine ibraz edilen değerleme raporunda kullanılan verilerin yeterli olup 

olmadığını, bu veriler arasında bir tutarsızlık olup olmadığını ve değerleme raporunda 

kullanılan ya da değerlendirme dışı bırakılan yöntemlerin gerekçeli açıklamalarını 

kontrol etmesi gerekir.  

Hâkimin, bilirkişinin yapmış olduğu değerleme faaliyetine müdahalesine 

rastlanan örnekler az sayıdadır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin edinilmiş mallara katılma 

rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma alacağı talebine (MK 231 vd.) ilişkin olarak 

vermiş olduğu bir kararın karşı oy yazısında, değerleme raporunun niteliğine ilişkin bir 

tartışmaya rastlanmaktadır1405. Somut uyuşmazlıkta yapılan değerleme, edinilmiş mal 

hüviyetindeki limited şirket paylarına ilişkin olduğundan karşı oy yazısındaki bu görüşü 

aktarmak istiyoruz:   

“…Katılmadığımız husus; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalının şirket 
hissesinin şirket değeri içindeki miktarının hesaplanma yöntemidir. Söz konusu bilirkişi 
raporu bir mali müşavir, bir de hukukçudan oluşan kuruldan alınmıştır. Bilirkişiler 
şirketin sermayesi, dağıtılmamış net karı, yasal yedek akçe tutarı ve tasfiye tarihi olan 
boşanma dava tarihi itibariyle mevcut şirket karından oluşan toplam tutar üzerinden 
davalının tasfiye tarihi itibariyle %51 oranında isabet eden miktarın yarısının davacının 
artık değere katılma alacağı olarak hesaplamış, mahkemede buna dayalı olarak kabul 
kararı vermiştir. Bu durumda sadece şirketin aktifleri üzerinden katılma alacağı hesabı 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Katılma, “artık değere katılmayı anlatır. Artık değer, 
TMK.231/1. maddedeki “eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil 
olmak üzere, her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar 
çıkarıldıktan sonra kalan miktar” olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle katılma alacağı 
için diğer eşe ait bir artık değerin mevcudiyeti gerekir. Bunun sonucu olarak pasifler 
(borçlar) aktifden büyük ya da eşitse; artık değer dolayısıyla katılma alacağı da söz 
konusu olmayacaktır. Bunun somut davaya uygularsak davalının şirket hissesi artık 
değer taşıyabileceği gibi; zarar ve borca batıklık sebebi ile, hisse “çöp hisse” niteliğinde 
de olabilir. Pasifleri aktifinden fazla bir şirketten dolayı, hissedarın hissesi için katılma 
alacağı çıkmayacağı açıktır (hissedar eşin TMK.m.229/1 ve 2. maddedeki belirtilen 
şekilde tasarruf işlemleri bulunmamak koşuluyla). 

Hükme esas alınan bilirkişi raporu yukarıda açıklanan şekilde yapılmış bir incelemeyi 
yansıtmamaktadır. Bilirkişiler sadece şirket aktiflerinden hareket ederek katılma 
alacağı hesaplamış şirket pasiflerini incelememişlerdir. İncelemenin şirket ve hisse 
değerleme yöntemlerinden olan “net aktif değeri yöntemi” kullanarak yapılması; 
somut olaya daha uygun düşecektir. Bunun için şirketin duran ve dönen ve bu şekilde 
aktifleri teşkil eden miktardan borçların çıkarılarak defter değerinin bulunması, 
bunların içinden başlangıçtaki durumuna göre tasfiye tarihindeki durumu değişen maddi 

                                                
1405  Yargıtay 8. HD., E. 2014/7341 K. 2015/17019 T. 30.9.2015 (lexpera.com.tr). 
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duran varlıklar ve mali duran varlıkların başlangıçtaki defter değerlerinin çıkartılıp 
yerine söz konusu kıymetlerin tasfiye tarihi itibariyle piyasa değerleri ilave edilmelidir. 
Eş söyleyişle tasfiye tarihi olan boşanma dava tarihi itibariyle davaya konu edilen şirket 
sanki tasfiye ediliyormuş gibi varsayımsal tasfiye yapılarak eşin hisse değerinin 
belirlenmesi ve bunun edinilmiş mal kabul edilip üzerinden artık değer alacağının 
hesaplanması gerekir. Bunun için yeniden gerektiğinde şirketin duran ve dönen 
varlıklarını ve demirbaşlarını değerini de belirleyecek uzmanların da katıldığı ayrıca 
mali müşavir ve hukukçudan oluşan bir değer hesap/bilirkişisi incelemesi ve incelemenin 
de net aktif değeri yöntemine göre yapılması gerekir…” 

b) Çıkarma akçesine esas teşkil edecek olan şirket/pay değerlemesinde 

kullanılacak verilerde esas alınacak zaman dilimi: TTK 208’in atıfta bulunduğu TTK 

202/2, payın değeri belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki verilerin esas 

alınacağını düzenlemektedir. Öğretide, değerlemede zaman dilimi olarak mahkeme 

kararına en yakın tarihin esas alınmış olmasının, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağı 

ileri sürülmekte; bu bağlamda TTK 202/2’de benimsenmiş olan sistemin, anılan hükümde 

düzenlenen ayrılma hakkının amacıyla bağdaşmadığı ifade edilmektedir1406. Gerçekten de 

ayrılmak isteyen pay sahibinin payları için yapılacak olan değerlemenin, en geç ayrılma 

hakkının kullanılmasına sebebiyet veren genel kurul toplantısının gerçekleştiği tarihi esas 

almış olması, hakkın düzenlenme amacına daha uygun olurdu. Çünkü pay sahibi, ayrılma 

hakkını kullanmaya ilişkin iradesini, söz konusu genel kurul toplantısında alınan karara 

muhalif kalarak ve bu muhalefetini tutanağa geçirterek ortaya koymuş olmaktadır. Söz 

konusu irade beyanı, esasında ayrılma hakkını kullanan pay sahibinin, önemli nitelikteki 

işlemin yapılmasını takiben doğması muhtemel olan risklere katlanmak istemediği 

anlamına gelmektedir. Gerçekten de TTK 202/2’de düzenlenen ayrılma hakkının önemli 

bir işlevi de şirkette gerçekleştirilmesi plânlanan önemli nitelikteki işlem sonrasında 

payını hiç devredememe ya da uygun bir bedelle devredememe riskiyle karşılaşacak olan 

pay sahiplerine bir teminat oluşturmayı sağlamaktır1407. Pay sahibi, ayrılma hakkını, 

şirketin haiz olduğu temel özelliklerin değişecek olması sebebiyle kullanmak 

istemektedir. Şirketin temel yapısına ilişkin bu değişiklikler, şirketin değerinde bir 

azalmaya yol açabilir. Şirket ve pay değerlemesinin, önemli nitelikteki işleme karar 

verilen genel kurul toplantısından önceki veriler ile değil de TTK 202/2’de olduğu gibi 

“mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler” esas alınarak yapılması, önemli nitelikteki 

işlemin sebep olduğu bu değer azalmasını öngören ve bu sebeple ayrılma hakkını 

kullanan pay sahiplerinin zarara uğramaları sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla hüküm, 

                                                
1406  Bu yöndeki eleştiriler için bkz. Sönmez, s. 206-207 ve 124; Okutan Nilsson, s. 411-412; Akın, 

Şirketler Topluluğu, s. 310. 
1407  Bkz. Sönmez, s. 23, 124. 
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mevcut hâliyle hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurmaya elverişlidir. Öğretinin TTK 202/2 

için getirmiş olduğu eleştirilere biz de katılmaktayız.   

TTK 202/2 için getirilmiş olan bu eleştiri, bazı yazarlarca TTK 208 için de aynen 

benimsenmektedir1408. Bu kapsamda, TTK 208 gereğince azınlık pay sahibine ödenecek 

olan bedelin tespiti için gerekli olan pay değerlemesinde, mahkeme kararı tarihine en 

yakın tarihteki verilerin esas alınacak olması eleştirilmektedir. Bu eleştiriyi getiren 

yazarlar, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibinin, şirketteki payların 

değerini dava sonuçlanana kadar etkileyebileyeceğini ileri sürmektedir.  

Kanaatimizce, TTK 202/2 için getirilmiş olan eleştirilerin dayanmış olduğu 

gerekçelerin, TTK 208’e aktarılarak bu hüküm bakımınından da aynı sonuca varılması 

anlamlı değildir. Zira TTK 202/2’ye yapılan eleştiri, esasında hakkın kullanım usulüne 

getirilmiş olan bir eleştirinin uzantısıdır. Ayrılma hakkının karşılaştırmalı hukuktaki 

örneklerinde bu hakkın mahkeme aracılığıyla kullanılmadığı; bilâkis sürecin, ayrılma 

hakkının kullanılmasına vücut veren genel kurul toplantısının yapılmasından önce 

başladığı görülmektedir1409. Ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin sürecin bu şekilde 

başlamasına paralel olarak, hakkı kullanmak isteyen pay sahipleri için ödenecek ayrılma 

akçesinin miktarı da genellikle şirket tarafından genel kurul toplantısı öncesinde pay 

sahiplerine ayrılma hakkını kullanabilecekleri hususunda yapılmış bir teklif kapsamında 

bildirilmektedir (ör. bkz. UmwG § 29, 207). Dolayısıyla ayrılma hakkını kullanacak olan 

pay sahibi, paylar için -muhtemelen bir şirket/pay değerlemesi neticesinde- yapılmış olan 

teklifi, genel kurul safhasından önce öğrenmekte ve hakkını kullanıp kullanmayacağına, 

edinmiş olduğu bu bilgi neticesinde karar vermektedir. İşte TTK 202/2’ye getirilen 

eleştiriyi de bu bağlamda, hakkın kullanım usulüne getirilen eleştiri bağlamında 

anlamlandırmak gerekir.  

Öte yandan, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

önemli nitelikteki bir işlemin gerçekleşmesi şartı aranmadığı gibi, hakkın kullanımı 

sürecinde genel kurul kararının alınması da söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla TTK 

202/2’ye yapılan eleştirilerin TTK 208’e aktarılması kanaatimizce anlamlı değildir. TTK 

208’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için yukarıda da açıkladığımız 

üzere bir dava açılması gerekmektedir. Bu davada hâkim, çıkarma hakkının kullanım 

şartlarının oluştuğuna kanaat getirirse azınlık pay sahibinin paylarının hâkim pay sahibine 

intikali ve azınlık pay sahibine çıkarma akçesi verilmesi yönünde inşaî bir hüküm tesis 

                                                
1408  Bkz. Karababa, s. 288; Orak Çelikboya, s. 182. 
1409  Bu sistemler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sönmez, s. 142 vd. 
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edecektir. Azınlık pay sahibi ile şirket arasındaki pay sahipliği ilişkisi, söz konusu inşaî 

hüküm ile sona ereceği ve çıkarmanın şirket değeri üzerindeki etkisi bu andan sonra 

ortaya çıkacağı için, şirket ve pay değerlemesinin, davanın açıldığı tarihte yapılmasına 

lüzum bulunmamaktadır. Hâlbuki TTK 202/2 bakımından değerlemenin, ayrılma 

hakkının doğmasına sebep olan genel kurul kararından önce yapılmasının önerilmiş 

olması bir anlam ifade etmektedir. TTK 208’deki işleyiş daha farklı olduğundan, TTK 

202/2 için yapılan bu önerinin TTK 208’e uyarlanması makul değildir. 

Hâkim pay sahibinin, şirketteki payların değerine dava sonuçlanana kadar 

olumsuz yönde etkide bulunabileceği gerekçesi de kanaatimizce ikna edici değildir. 

Öncelikle, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı yalnızca halka kapalı şirketlerde 

kullanılabildiğinden, payın bir borsa değeri olmayacaktır. Borsa değeri bulunmayan bir 

pay bakımından ise hâkim pay sahibinin, manipülatif ya da spekülatif hareketlerle pay 

değerini etkilemesi ihtimali söz konusu olmayacaktır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 

TTK 208 kapsamındaki halka kapalı bir şirketin değerlemesinde, piyasa temelli 

yaklaşımdan ziyade varlık temelli ya da gelir temelli değerleme yaklaşımları 

kullanılacaktır. Bu bakımdan değerlemede kullanılacak yaklaşım, büyük ölçüde defter 

kayıtlarını ve bunların ileriki senelerde yaratacakları gelirleri esas alacağından, hâkim pay 

sahibinin şirketin değerlemesine etki edebilmesi kanaatimizce mümkün 

görünmemektedir. Öte yandan, hâkim pay sahibinin ödeyeceği meblağı azaltmak için, 

davanın açılmasından sonra şirketin varlıklarını muvazaalı olarak elden çıkartılması 

hususunda talimat vermesi tehlikesinin varlığı da pay değerlemesinde daha farklı bir 

zaman diliminin esas alınmasının gerekli olduğu konusunda ikna edici bir gerekçe 

oluşturmamaktadır1410. Zira hâkim pay sahibinin talimatıyla yapılacak muvazaalı bir 

işlem, dava esnasında ya da dava açılmadan önceki bir safhada gerçekleştirilebilir. Bu 

bakımdan pay değerlemesinin, kararın verileceği tarihteki verileri değil de başka bir 

zaman dilimindeki verileri esas alacak olması, sözü edilen muvazaalı işlem tehlikesini 

bertaraf etmeyecektir. Varlıkların muvazaalı olarak elden çıkarılması hâlinde değer 

tespitine itiraz edilebilecek olması kanaatimizce bu tehlikeyi ortadan kaldırmaktadır.  

Bir ikincisi, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere çıkarmanın şirket ve pay değerine 

olan olumlu ya da olumsuz etkisi, ancak çıkarma işlemi gerçekleştikten sonra ortaya 

                                                
1410  Öğretide, TTK 531’de düzenlenen haklı sebeple fesih davası kapsamında da söz konusu gerekçe 

bazı yazarlarca ileri sürülmekte; bu bağlamda hükümde benimsenen değerleme anı eleştirilmekte; 
ancak hükmün eleştiriye açık bu yönlerinin mahkemece uygulanacak tedbir kararıyla 
giderilebileceği ifade edilmektedir. Bu yönde bkz. Erdem, s. 277.  Karar tarihine en yakın tarihteki 
değerin esas alınmasının isabetli olduğu yönündeki ayrıca bkz. Şahin, s. 463-464; İlbasmış Hızlısoy, 
s. 318. 
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çıkabilir. Eğer çıkarma, genel kurul kararı şeklindeki bir hukukî işlem ile gerçekleşiyorsa 

değerlemede esas alınacak olan verinin, söz konusu genel kurul kararının alındığı tarihe 

yakın olması olağandır. Nitekim Alman hukukunda AktG § 327a vd. hükümlerinde 

düzenlenen squeeze-out türünde azınlığın paylarının hâkim pay sahibine intikalinin 

sağlanabilmesi için bir genel kurul kararı aranmış olduğundan, ayrılma akçesinin 

karşılığını oluşturacak pay değerinin de genel kurul kararının alınacağı zamandaki şirket 

değerine göre hesaplanması gerekmektedir (AktG § 327b/1)1411. TTK 208 ise hakkın 

kullanımına ilişkin olarak, mahkeme safhasının gerekli olduğu bir usulü benimsemiştir. 

Anılan hüküm kapsamında pay sahibinin çıkarılması, mahkemenin vereceği inşaî bir 

hüküm ile gerçekleşeceğinden, pay değerinin hesaplanmasında kullanılacak olan verinin 

de karar tarihine yakın bir veri olması gerekliliği çıkarma usulünün işleyişine uygundur.  

Sonuç olarak, pay değerinin hesabında kullanılacak verilerin hangi zamana ait 

olacağına ilişkin genel bir kural koymaya imkân yoktur. Bu verinin esas alınacağı zaman 

dilimi, çıkarma usulüne göre farklılaşabilmektedir. TTK 208 bakımından yapılacak olan 

değerlemede, mahkeme kararına en yakın tarihteki verilerin esas alınacak olmasına 

getirilen eleştirilere, yukarıda açıkladığımız gerekçelerle katılmamaktayız.    

c) Çıkarma akçesinin ödenmesi borcunun muacceliyeti: Çıkarma 

düzenlemelerinin bir kısmında çıkarma akçesinin ne zaman muaccel hâle geleceği 

meselesi kanun koyucu tarafından düzenlenmektedir. Örneğin, limited şirkete ilişkin 

TTK 642’de ayrılan ortağa verilecek ayrılma akçesinin ne zaman muaccel hâle geleceğine 

ilişkin bir hükme yer verilmektedir. Dayanmış olduğu hukukî temeller ile hükmedilecek 

olan ayrılma akçesini ödeyecek olan kişiler farklı olmakla birlikte; TTK 202/2, TTK 208 

ve TTK 531 gibi ayrılma akçesinin verilmesini gerektiren bir kısım düzenlemede ise 

ayrılma akçesinin ne zaman muaccel hâle geleceğini gösteren bir hükme yer 

verilmemiştir.  

TTK 531’de düzenlenen haklı sebeple fesih davası kapsamında davayı açan pay 

sahibinin şirketten ayrılmasına hükmedildiği hâllerde, ayrılma akçesinin ne zaman 

muaccel hâle geleceği hususunda ileri sürülen bir görüş, meseleye genel hüküm 

niteliğinde olan BK 90’ın uygulanması gerektiğini savunmaktadır1412. Anılan hüküm, 

süreye bağlanmamış borçlarda, ifa zamanı taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça veya 

hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borcun, doğumu anında muaccel 

                                                
1411  Alman hukukunda ayrılma akçesinin belirlenmesine ilişkin olarak bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, II, 1, B, 

a, bb, metin içi başlık “d”. 
1412  Bkz. Şahin, s. 479; İlbasmış Hızlısoy, s. 329-330. 
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olacağını düzenlemektedir. TTK 531 kapsamında hâkimin tesis edeceği inşaî hükmün 

ayrılma akçesine ilişkin fer’i kısmı, hükmün kesinleşmesi ile birlikte sonuç 

doğuracağından, ayrılma akçesinin ödenmesine ilişkin borç da bu anda doğacaktır. O 

hâlde, hükmün kesinleştiği an hem borcun doğduğu hem de -BK 90 uyarınca- muaccel 

hâle geldiği andır. Öğretideki diğer bir görüş ise, TTK 531 kapsamında hâkimin 

hükmedeceği ayrılma akçesinin muacceliyeti hususunda limited şirketlere ilişkin TTK 

642’in kıyaseen uygulanabileceğini savunmaktadır1413.   

Kanaatimizce TTK 208 kapsamında hâkimin hükmedeceği ayrılma akçesinin 

muacceliyetine ilişkin sorunun çözümünde BK 90’daki genel hükmün uygulama alanı 

bulmalıdır1414. Şu hâlde, inşaî nitelikteki hükmün kesinleşmesiyle birlikte ayrılma 

akçesinin ödenmesine ilişkin borç da muaccel hâle gelecektir.  
Son olarak, limited şirketlere ilişkin TTK 642’nin TTK 531 bakımından kıyasen 
uygulanmasına ilişkin önerilmiş olan çözüm yolunun, çıkarma akçesinin borçlusunun 
hâkim pay sahibi olduğu TTK 208 bakımından uygulanabilmesi mümkün 
görünmemektedir. Zira muacceliyete ilişkin TTK 642, ayrılma akçesinin borçlusunun 
şirket olduğu durumları esas alarak kaleme alınmıştır.  

d) Çıkarma akçesinin teminat altına alınması: Çıkarma akçesinin ayrılan pay 

sahibine ödenmemesi tehlikesini bertaraf etmek için, kanun koyucuların, çıkarma 

akçesinin teminat altına alınmasına ilişkin düzenlemelere yer verdikleri görülmektedir. 

Örneğin, AktG § 327b’nin üçüncü fıkrası gereğince hâkim pay sahibi, payların intikalini 

konu alan genel kurul toplantısından önce, azınlık pay sahipleri için belirlenmiş olan 

ayrılma akçesi miktarını karşılayacak bir banka garantisini yönetim kuruluna sunmak 

zorundadır. Ancak bu şekilde bir teminat getirme yükümlülüğüne, çıkarma hakkının 

mahkeme aracılığıyla kullanıldığı WpÜG 39a-39b’de düzenlenen çıkarma türünde yer 

verilmemiştir. Bu eksikliğe rağmen anılan bu son düzenleme bakımından hâkimin, 

payların intikali için bir teminata hükmedebilmesine bir engelin olmadığı öğretide kabul 

edilmektedir1415. Bu hukuk sisteminde WpÜG 39a-39b kapsamında yürütülmesi gereken 

yargısal faaliyet, çekişmesiz yargıyı düzenleyen özel bir kanuna tâbi olduğundan, 

hâkimin bu türden bir teminata re’sen hükmedebilmesi mümkün görünmektedir.    

TTK 208’in madde gerekçesinde pay bedelinin ödenmemesi tehlikesine engel 

olmak amacıyla kararın mahkemeye bırakılmış olduğundan söz edilmiş; ancak maddede 

                                                
1413  Bkz. Oruç, s. 226; Aker, Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi, s. 139 vd. 
1414  Bu yönde bkz. Orak Çelikboya, s. 186. 
1415  Bu hususta bkz. Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39a Rn. 138-139. 
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çıkarma akçesinin teminat altına alınmasına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. 

Teminata ilişkin bu eksiklik, öğretide haklı olarak eleştirilmektedir1416.  

Yukarıda açıkladığımız üzere, inşaî hükümler kural olarak kendi kendini icra eden 

hükümlerdir. Ancak TTK 208 kapsamında verilecek olan inşaî hükmün çıkarma akçesine 

hükmedilmesine ilişkin fer’i kısmı, edaya ilişkindir. Bunun anlamı, hükmün bu kısmı için 

icra sorununun ortaya çıkacağıdır. Verilen hükmün gereğinin hâkim pay sahibince yerine 

getirilmemesi hâlinde çıkarma akçesine hak kazanan pay sahiplerinin kural olarak ilâmlı 

icra yoluna başvurmalar beklenir. Ancak azınlık pay sahiplerinin icra işlemleri 

neticesinde çıkarma akçesine ilişkin alacaklarını elde edememe riski ihtimal dâhilindedir. 

Bu bakımdan çıkarma akçesinin teminat altına alınması ihtiyacı, çıkarılan pay 

sahiplerinin korunması için gereklidir. 

Hükümdeki eksiklik, ne şekilde telafi edilebilir? Acaba ihtiyatî haciz yolu ya da 

özel hükümlerde düzenlenen diğer geçici hukukî korumalar, TTK 208 bakımından 

uygulama alanı bulabilir mi?   

Çıkarılan pay sahibinin çıkarma akçesine ilişkin alacağının para alacağı olması 

itibarıyla burada akla ilk olarak gelen geçici hukukî koruma, ihtiyatî hacizdir. Ancak 

ihtiyatî haciz kararının, çıkarma davasının görüldüğü davada verilebilmesi teknik olarak 

mümkün görünmemektedir. Zira çıkarma akçesine ilişkin alacak hakkı, TTK 208 

kapsamında hâkimin tesis etmiş olduğu inşaî hükmün kesinleşmesinden sonra doğacak 

ve yine bu anda muaccel hâle gelecektir. Şu hâlde, mahkemenin görülmekte olan bir 

çıkarma davasında henüz doğmamış olan bir para alacağı için ihtiyatî haciz kararı 

verebilmesi teknik olarak mümkün değildir. İhtiyatî hacze yönelik bir kararın 

verilebilmesi, ancak çıkarma davasının görüldüğü mahkemenin inşaî hüküm tesis 

etmesinden sonra, bu hükmün kesinleşmesiyle mümkün hâle gelebilecektir.  

Ayrıca Türk hukukunda hâkimin, bir davada kendiliğinden geçici hukukî 

korumaya hükmedebildiği hâller istisnaidir. Kendiliğinden harekete geçme ilkesi, özel 

hükümler ile düzenlenen geçici hukukî korumalar için gündeme gelebilir (ör. MK 

169)1417. İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz gibi geçici hukukî korumalara ise yalnızca tarafın 

talepte bulunması hâlinde hükmedilebilir. Diğer bir deyişle, bu iki geçici hukukî koruma 

türünde tasarruf ilkesi geçerlidir1418. Şu hâlde, ihtiyatî haczin şartları oluşmuş olsa bile 

                                                
1416  Bkz. Kaya, Çıkarma Hakkı, s. 328; Okutan Nilsson, s. 443; Çelik, s. 257; Akın, TTK 208, s. 13; 

Karababa, s. 175-176; Tütüncü, s. 265 vd.; Orak Çelikboya, s. 187. 
1417  Özekes, Pekcanıtez Usûl, s. 2469. 
1418  Özekes, Pekcanıtez Usûl, s. 2469. 
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böyle bir geçici hukukî korumaya ancak azınlık pay sahibinin talepte bulunması hâlinde 

hükmedilecektir.  

Sonuç olarak, çıkarma akçesine ilişkin alacak hakkına ilişkin olarak çıkarma 

davasının görüldüğü mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunulamayacağı için söz 

konusu geçici hukukî koruma, çıkarma davası özelinde pratik olmaktan uzaktır. 

Bu genel nitelikli geçici hukukî koruma dışında akla gelen diğer bir çözüm yolu, 

kanunda geçici hukukî korumaya ilişkin olarak öngörülmüş olan özel hükümlerin, TTK 

208 bakımından kıyasen uygulanabilecek olmasıdır. Burada akla gelen ilk hüküm, TTK 

202/3’dür. Anılan hüküm gereğince, TTK 202/2’de öngörülen davanın açılması 

durumunda “davacıların muhtemel zararlarını veya payların satın alma değerini 

karşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya 

mahkeme adına yatırılmasına karar verilir”. Öğretide kıyasen uygulanması önerilen 

diğer bir hüküm ise MK 734/2’dir1419: “Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar 

verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından 

belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür”.  

III. SerPK 27’de Düzenlenen Çıkarma Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan 
Hukukî Sonuçlar 

1.  SPK Taraf ından Onaylanan İhraç Belgesinin Tesci l iyle 

Birl ikte Pay Sahipliğ i  Sı fat ının Kaybedi lmesi    

II-27.3 sayılı Tebliğ’de çıkarma bedelinin şirket hesabına yatırılmasını takip eden 

üç iş günü içerisinde, Kurul tarafından onaylanmış olan ihraç belgesinin, şirket tarafından 

ticaret siciline tescil ve ilân ettirileceği; çıkarma hakkına konu olan payların, tescil tarihi 

itibarıyla iptal edilmiş sayılacağı düzenlenmiştir (md. 5/9). Yukarıda SerPK 27’de 

düzenlenen çıkarma hakkının işleyişine işaret etmiştik1420. O kısımda, II-27.3 sayılı 

Tebliğ’de “payın itfası” yöntemi kullanılarak icra edilecek bir sermayenin azaltımı 

kararının alınması gerekliliğinden söz edilmemesine rağmen, Tebliğ’de kullanılan “payın 

iptali” ifadesi ile, “payın itfa edilmesi” ile sonuçlanan bir sürecin kastedildiği; bu süreci 

başlatmak için yönetim kurulunun “iptal amacıyla” bir karar alması gerektiği; söz konusu 

kararın, payların itfasına yol açmayan, yalnızca payların itfa edilmesi sonucunu 

doğuracak olan genel kurul kararına SPK tarafından izin verilmesini teminen alınmış, 

başvuruya yönelik bir karar olduğu görüşünü savunduğumuzu ifade etmiştik. Bu 

                                                
1419  Bu öneri için bkz. Okutan Nilsson, s. 443. 
1420  Bkz. Beşinci Bölüm, § 9, III. 
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açıklamalarımız neticesinde, payın iptaline ilişkin olarak yönetim kurulunca yapılacak 

başvurunun temelinde bir sermaye azaltımı kararının olması gerektiğinden ve bu kararın 

icrasının payın itfası usulü işletilerek gerçekleştirilmesi gereğinden söz etmiştik. Şu 

hâlde, bizim savunmuş olduğumuz görüşe göre, II-27.3 sayılı Tebliğ’in öngörmüş olduğu 

usulde azınlığın sahip olduğu paylar itfa edilmekte; bunların yerini, eş zamanlı bir 

sermaye artırımı neticesinde ihraç edilen ve hâkim pay sahibine tahsis edilecek olan yeni 

paylar almaktadır. Söz konusu sistemde hâkim pay sahibi, pay sahipliğini aslen iktisap 

suretiyle kazanmaktadır.  

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, onaylanması ve daha sonra tescil ve ilân 

edilmesi gereken ihraç belgesi, esas olarak yeni payların ihracına dayanak oluşturacak 

olan sermaye artırımı kararına ilişkin bir belgedir. Ancak Tebliğ’de sözü edilen payın 

iptaline ilişkin sürecin tamamlanabilmesi için itfa usulü ile icra edilecek bir sermaye 

azaltımı kararına da ihtiyaç olmaktadır. Bu durumda, ihraç belgesinin onaylanması 

sürecinde Kurul hem yeni ihraç edilecek olan paylar için gerekli olan sermaye artırımı 

kararını hem de iptal edilecek eski payların itfası sonucunu doğuracak olan sermaye 

azaltımı kararına onay vermiş olmaktadır. Diğer bir deyişle, ihraç belgesi, birbirini 

tamamlayan iki ayrı işleme izin verilmesini takiben onaylanmış olmakta, böylece tescil 

ve ilâna hazır hâle gelmektedir. Nihayet, ihraç belgesinin tescili ve ilânı ile birlikte 

payların itfası gerçekleşmiş olmakta; II-27.3 sayılı Tebliğ’in ifadesi ile paylar iptal 

edilmiş sayılmaktadır. Böylece payları itfa edilen pay sahibinin şirket ile arasında olan 

pay sahipliği ilişkisi sona ermiş olacaktır.  

2.  Çıkarı lan Pay Sahibine Çıkarma Akçesi  Ödenmesi  

Çıkarma hakkının kullanılması karşılığında azınlık pay sahiplerine ödenmesi 

gereken çıkarma akçesi konusunun, hakkın kullanılmasına ilişkin şartlar arasında 

incelenmesi söz konusu olabilirdi. Zira II-27.3 sayılı Tebliği kapsamında çıkarma akçesi, 

çıkarma süreci henüz tamamlanmadan hakkın kullanıldığı şirketin hesabına 

yatırılmaktadır. Diğer bir deyişle, çıkarma akçesinin ödenmesi, hakkın kullanılması için 

gerekli olan bir şart olarak da düşünülebilirdi. Ancak biz bu incelemeyi, çıkarmaya ilişkin 

hukukî sonuçlar kısmında incelemeyi daha uygun buluyoruz. Kanaatimizce, çıkarma 

akçesinin ödenmesi safhasını, ödeme işlemini teminat altına almak amacıyla daha önceki 

bir safhaya çekmek, bu ödemenin çıkarma işleminin bir sonucu olduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir. Çıkarmanın sonucu, çıkarılan pay sahiplerine âdil bir çıkarma 

akçesinin ödenmesidir. 
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Çıkarma akçesinin ödeme zamanı ve bunun ne şekilde teminat altına alınmış 

olduğu hususlarına, yukarıda çıkarma hakkının kullanılma usulüne ilişkin başlık altında 

yer vermiştik. Bu yüzden bu başlık altında çıkarma akçesinin miktarının ne şekilde 

belirleneceği meselesine değineceğiz.  

Karşılaştırmalı hukuka ilişkin üçüncü bölümde, çeşitli ülke hukuklarındaki 

squeeze-out düzenlemeleri kapsamında hakkın kullanılma şartlarına ilişkin 

farklılıklardan söz etmiştik. Söz konusu farklılıklar, beraberinde çıkarma akçesinin tespit 

edilmesi ve bununla bağlantılı olarak söz konusu bedelin âdil olup olmadığı hususunda 

bir yaklaşım farklılığını da getirmektedir.  

Pay alım teklifini takiben kullanılabilen çıkarma hakları bakımından (ör. bkz. 

2004/25/EC sayılı Direktif md. 15, WpÜG § 39a vd., GesAusG § 7, Companies Act 2006 

Sec. 979 vd.) önerilen çıkarma akçesinin âdil olup olmadığı hususu, pay alım teklifi 

kapsamında pay sahiplerinin nitelikli çoğunluğunca kabul edilen fiyat ile bağlantılıdır. 

2004/25/EC sayılı Direktif, âdil bedel karinesini düzenlemek suretiyle (md. 15/5) bedel 

konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu karine 

gereğince, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibince yapılan alenî pay alım 

teklifinin, teklife muhatap olan pay sahiplerinin %90’ı tarafından kabul edilmesi hâlinde 

söz konusu teklif ile pay sahiplerine sunulan karşılığın (diğer bir deyişle teklif fiyatının), 

çıkarma akçesi bakımından da âdil olduğu kabul edilir. Direktif düzenlemesi olması 

itibarıyla üye devletlerin hukuklarında yer alan bu karinenin aksinin ispat edilebilir olup 

olmadığı konusunda ise öğretide görüş birliği bulunmamaktadır1421.    

Kıta Avrupası hukukunda benimsenmiş olan bu karinenin bir örneğine Amerikan 

hukukunda da rastlanmaktadır. Tezimizin üçüncü bölümünde, “entire fairness” ilkesinin 

uygulama alanı bulduğu hâllerde bağımsız bir komitenin ya da “azınlık pay sahiplerinin 

çoğunluğu”nun (majority of minority) işlemi onaylaması hâlinde işlemin âdil olduğunun 

karineten kabul edildiğini; bu aşamadan sonra işlemin âdil olmadığını ileri süren pay 

sahiplerinin bu hususu ispat etmeleri gerektiğini ifade etmiştik1422.   

SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için bir ön şart olarak 

pay alım teklifinin yapılmasının gerekli olmadığını; çıkarma hakkının kullanılabilmesi 

için gerekli olan eşiğe, pay alım teklifi dışında kalan herhangi bir yolla ulaşmanın 

mümkün olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Pay alım teklifinin yapılmasının zorunluluk 

                                                
1421  Bu husustaki tartışmalar ve farklı görüşler için bkz. Lutter/Bayer/J. Schmidt, § 30 Rn. 138 vd.; 

Seiler, Assmann/Pötzsch/Schneider WpÜG, § 39a Rn. 85 vd.; Kießling, s. 122 vd.; Burger, s. 15-
16; Report on Takeover Bids, s. 65. 

1422  Bkz. Üçüncü Bölüm, § 6, III, 3, B. 
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arz etmiyor olması, âdil bedele ilişkin karinenin de her durumda uygulanamayacak olması 

anlamına gelmektedir. Bu durum karşısında II-27.3 sayılı Tebliğ, çıkarma bedelinin 

belirlenmesi hususunda kendine özgü bir yol benimsemiştir:  

II.27.3 sayılı Tebliğ md. 6/2: 

“Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli olarak; 

a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için;  

1) Payları Yıldız Pazarda işlem gören ortaklıklarda hakların doğmasının kamuya 
açıklandığı tarihten önceki son bir aylık; payları Yıldız Pazar dışındaki pazar ve 
platformlarda işlem gören ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık 
dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların 
aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla 
hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması ve 

2) Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü 
değişikliğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanması gereken zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı, 

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için; 

1) Her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme 
raporunda belirlenen değer ve 

2) Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü 
değişikliğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanması gereken zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı, dikkate 
alınır.” 

3.  Halka Kapanma ve Borsa Kotundan Çıkma 

Halka açık şirketin göstermiş olduğu tipik özelliklerin sona ermiş olmasının 

sonucu, şirketin Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamından çıkarılmasıdır. Kanun 

kapsamından çıkarılmaya ilişkin özel bir hükme, II-27.3 sayılı Tebliğ’de yer verilmiştir: 

“Hâkim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasını takiben borsa 

kotundan çıkarılan ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkmış sayılır” (md. 5/13). Ancak 

anılan hüküm, yalnızca payları borsada işlem gören şirketlerin Kanun kapsamından 

çıkmış sayılacağını düzenlemekte, payları borsada işlem görmeyen şirketler bakımından 

ise sessiz kalmaktadır. Hâlbuki mülga II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma 

Hakları Tebliği, payları borsada işlem görsün ya da görmesin, çıkarma hakkının 

kullanıldığı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından re’sen Kanun kapsamından 

çıkarılacağını düzenlenmekteydi: “Hakim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının 

kullanıldığı ortaklıklar, Kurul tarafından resen Kanun kapsamından çıkarılır” (md. 

5/13).  
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Payları borsada işlem görmeyen şirketleri de kapsayacak şekilde kaleme alınmış 

mülga Tebliğ düzenlemesinin daha isabetli olduğuna; ancak Kurulun, çıkarma hakkının 

kullanıldığı şirketi Kanun kapsamından re’sen çıkarma yetkisinin mevcut Tebliğ 

düzenlemesi bakımından da devam ettiği görüşünde olduğumuza yukarıda işaret 

edilmişti1423.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1423  Bkz. İkinci Bölüm, § 5, VI, 2, metin içi başlık “d”. 
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SONUÇ 

 

I. Kuramsal Temele İlişkin Sonuçlar  

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Türk 

hukukuna getirdiği yeniliklerden biri de yabancı hukuk sistemlerinde genellikle squeeze-

out ya da freeze-out olarak anılan hâkim pay sahibinin azınlığı şirketten çıkarma hakkıdır. 

TTK 208’de “satın alma hakkı”, SerPK 27’de “ortaklıktan çıkarma hakkı” adları altında 

düzenlenen; TTK 141’in gerekçesinde ise “ortağı çıkararak birleşme” olarak anılan 

squeeze-out müessesesinde, şirkette nitelikli bir hâkimiyet oranına ulaşan hâkim pay 

sahibine, azınlığın paylarını âdil bir bedel karşılığında iktisap edip onu şirketten çıkarma 

hakkı verilmektedir. Kanun koyucu bu hakları düzenlerken terminoloji konusunda farklı 

hareket etmiş olsa da bu hakların üçünün de hukukî niteliği ve dayandığı kuramsal temel 

aynıdır.  

2. Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkının bu şekilde hem şirketler topluluğu hukuku hem 

takeover hukuku hem de şirket birleşmelerine ilişkin hukuk içerisinde düzenlenmiş 

olması tesadüfî değildir. Zira her üç alan da farklı bakış açıları ile aynı kavramı, yani 

kontrol (hâkimiyet) kavramını merkez kavram olarak esas almaktadır.  

a. İşletmeler arasındaki merkezi yoğunlaşmaların bir türü olan şirketler topluluğu 

(konzern) yapılanmasında hâkimiyeti elinde bulunduran kişiye/teşebbüse, şirketler 

topluluğunu daha iyi idare edebilmesi için birtakım kolaylıklar tanınmaktadır. 

Şirketler topluluğu hukuku düzenlemelerinin temel amacı, üzerinde hâkimiyet kurulan 

bağlı şirketin topluluk ilişkisi dışında kalmış olan pay sahiplerini ve alacaklılarını 

korumak olmakla birlikte, bu düzenlemelerin aynı zamanda şirketler topluluğunun 

yönetimini daha etkin kılma gibi bir amacı da bulunmaktadır. İşte squeeze-out 

düzenlemesi ile hedeflenen amaçlardan biri de bu etkin yönetimi tesis etmektir. Bu 

şekilde azınlığı şirketten çıkaran hâkim pay sahibi, topluluğa dâhil olan şirketlerin 

yönetimine topluluk menfaati doğrultusunda serbestçe müdahale edebilmekte ve 

çıkarma sonrasında azınlıkta kalan bir pay sahibi grubu da kalmayacağı için kendisi 

ve azınlık arasında meydana gelebilecek muhtemel menfaat çatışmalarının önüne 

geçebilmektedir. Örneğin, tam hâkimiyeti elde etmekle birlikte hâkim pay sahibi, 

hâkim şirketin yönetim kurulu aracılığıyla bağlı şirketin kaybına yol açabilecek olan 
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yönetime ilişkin talimatları da bağlı şirketin organlarına verebilecektir (TTK 203). Bu 

serbestinin dışında, topluluk içi birleşme diye tabir edilen hâkim şirketin yüzde yüzüne 

hâkim olduğu yavru şirketiyle birleşmesi durumunda da hâkim şirketin birtakım 

kolaylıklardan yararlanması mümkündür (TTK 155-156). Örnekler çoğaltılabilmekle 

birlikte buradaki temel amaç, hâkim pay sahibine tanınan girişim özgürlüğünün bir 

uzantısı olarak, şirketler topluluğu ilişkisinin altında yatan işletmesel girişim 

faaliyetinin serbestçe gelişmesini sağlamaktır. 

b. Takeover hukukuna ilişkin düzenlemelerin merkezinde de kontrol kavramı yer 

almaktadır. Bu düzenlemeler de tıpkı şirketler topluluğu hukukunda olduğu gibi, 

kontrolü elinde bulunduran hâkim pay sahibi ve azınlık arasında meydana gelebilecek 

temsil problemini (agency problem) asgariye indirmeyi hedefler. Ayrıca takeover 

hukuku literatüründe pay alım teklifi sonrasında yönetimde meydana gelecek 

değişiklik ile birlikte, ele geçirilen şirketin daha iyi yönetileceği ifade edilmektedir. 

Diğer bir deyişle, takeover düzenlemeleri de şirketler topluluğu hukukunda olduğu 

gibi etkin bir yönetim anlayışını hâkim kılmak üzere tasarlanmışlardır. O hâlde, 

şirketler topluluğu hukuku ile takeover hukuku aynı meseleye kimi zaman benzer kimi 

zaman da farklı açılardan yaklaşan bir bütünün iki parçasını oluşturmaktadır. Sözü 

edilen amaç benzerliği, her iki alanda da birbiri ile kesişen düzenlemelerin ortaya 

çıkması sonucunu doğurmaktadır. İşte, şirketler topluluğu hukuku ile takeover 

düzenlemelerinin kesiştiği bir noktayı squeeze-out kuralları oluşturmaktadır. Takeover 

hukukunda da benzer şekilde, pay alım teklifinde bulunan ve bunun neticesinde 

hâkimiyeti belirli bir orana ulaşan pay sahibine azınlık pay sahiplerini şirketten 

çıkarma hakkı tanınmaktadır. Amaç ise aynı yöndedir: Pay alım teklifi sonrasında 

belirli bir hâkimiyet oranına ulaşan pay sahibine, elde etmiş olduğu hâkimiyetten tam 

olarak istifade edebilmesine olanak sağlamak. 

c. Son olarak, şirket birleşmelerindeki temel amacın ekonomik olarak büyümeyi 

sağlamak ve işletmenin piyasadaki etkinliğini artırmak olduğu düşünüldüğünde, 

burada da kontrol kavramının ne denli önemli olduğu görülecektir. Bu kez de 

birleşmeyi gerçekleştirmek isteyen şirketin hâkim ortağı, birleşme sonrasında varlığını 

devam ettirecek olan şirkette hâkimiyetini devam ettirmek ve yönetim kontrolüne tek 

başına sahip olmak istemektedir. Zira devrolunan şirketteki azınlık pay sahiplerinin 

devralan şirkette pay sahipliklerinin devam etmesi, yukarıda sözü edilen örneklerde 

olduğu gibi hâkim pay sahibi ile azınlık arasındaki menfaat çatışmalarının ortaya 

çıkmasına neden olabilecek ve bunun sonucunda birleşme ile amaçlanan sinerji etkisi 



 
 

 
   

569 
  

 

yaratılamayacaktır. Dolayısıyla, burada da yine merkez kavram olan 

“hâkimiyet/kontrol” kavramından yola çıkılarak ve benzer amaçlarla birleşmeye 

ilişkin hükümlerde squeeze-out düzenlemesine yer verilmiştir (TTK 141/2). Anılan 

düzenleme gereğince, birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde -genel 

olarak kabul edildiği üzere- devralınan şirketin ortaklarına sadece ayrılma akçesinin 

verilmesini öngörebilirler (squeeze/freeze-out merger). Böylece kendilerine ayrılma 

akçesi verilmesi öngörülen devralınan şirket ortakları için birleşmede geçerli olan “pay 

sahipliğinin/ortaklık hakkının devamı” ilkesi geçerli olmamakta ve bu ortaklar 

şirketten çıkarılmış olmaktadırlar.   

3. Klasik çıkarma düzenlemelerinde çıkarma, “haklı sebep” olgusu üzerine inşa edilmişken; 

hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı, “hâkimiyet” olgusu etrafında şekillendirilmiştir.  

a. Klasik çıkarma düzenlemelerinde çıkarma ile şirketin sona ermesi arasında bir bağlantı 

bulunmaktadır. Haklı sebebe dayalı çıkarma düzenlemelerinin temelinde, sona erme 

sebeplerinden özellikle şirketin feshinin yaratacağı olumsuzlukları bertaraf etme 

gayesi bulunmaktadır. Gerçekten de şirketin haklı sebeple feshedilebilmesine yol açan 

sebeplerin bir kısmı, ortağın şahsından ileri gelmekte olup bu sebepler aynı zamanda 

ortağın şirketten çıkarılmasının talep edilebilmesine de yol açmaktadır. Bu bakımdan 

kanun koyucu, bu iki müessese arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. Bu dengeyi 

açıklayan temel ilke, şirketin feshinin son çare olması ilkesidir. Yaşayan bir şirketin 

iradî olarak sona erdirilmesi, sadece ortakları değil diğer tüm menfaat sahiplerini 

etkileyeceğinden, kanun koyucu, fesih çaresinden önce başvurulmak üzere ortaklara 

çıkarma hakkı tanımıştır. Bir ortağın şahsından ileri gelen sebeplerle şirketin feshinin 

istenebileceği durumlarda, diğer ortaklar şirketin feshini talep etmek yerine, bu sebebi 

ortaya çıkartan ortağın şirketten çıkarılmasını isteyebilecektir. Şu hâlde, haklı sebeple 

çıkarma müessesesi, fesih imkânı öncesinde ortaklara sunulan ex ante bir koruma 

mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. 

b. Hâkim pay sahibinin çıkarma hakkı ise hâkimiyet olgusuna dayalı, şirketin fesih 

kurumuyla doğal bir bağlantı içinde olmayan, bu anlamda kural olarak “sebepsiz” 

olarak kullanılabilen bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakkın herhangi bir sebep 

ileri sürülmeden kullanılabilir olmasının temelinde yatan gerekçe, hakkın şirketteki 

hâkimiyetin/kontrolün yeniden şekillendirilmesine hizmet etmek amacıyla 

düzenlenmiş olmasıdır. Hak düzenlenirken üstün tutulan menfaat, hâkim pay sahibinin 

menfaati olup; şirket menfaati, hâkim pay sahibinin menfaatiyle neredeyse özdeş 

kılınmaktadır. Hâkim pay sahibi, işletmeyi ilgilendiren/işletmesel/kurumsal bir amacı 
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gerçekleştirmek amacıyla çıkarma hakkını kullanmak istemektedir. Söz konusu 

kurumsal amaç, çıkarma hakkının düzenlenmiş olduğu şirketler topluluğu hukuku, 

takeover hukuku ve birleşme hukuku alanları ile yakından ilgilidir. Bu alanlar 

kapsamında düşünüldüğünde, kurumsal amaçlar; konzernleşme ve tek elden yönetimi 

kolaylaştırmak, alenî pay alım tekliflerini ve birleşmeleri cazip kılmak, şirketi borsa 

kotundan çıkarmak ve/veya halka kapatmak, şirketi tek pay sahipli bir yapıya 

kavuşturmak, azınlığın yarattığı masrafları/riskleri azaltmak/ortadan kaldırmak 

olarak sayılabilir. Sözü edilen amaçların ortak paydasında şirketin etkin bir biçimde 

yönetilmesini sağlamak yer almaktadır.   

c. Karşılaştırmalı hukuktaki örnekleri incelendiğinde squeeze-out müessesesini 

düzenleyen kanun koyucuların, azınlık ve hâkim pay sahibi arasındaki menfaat 

dengesini göz önünde bulundurmak suretiyle, hakkın kullanılabilmesi için bir ön şart 

olarak “haklı sebep” şartına yer vermedikleri görülmektedir. Böylece 

gerçekleştirilecek olan çıkarma işleminin gerekli olup olmadığı, diğer bir deyişle 

işlemin objektif/haklı bir sebebinin olup olmadığı, hakkın kullanım safhasında 

araştırılmamaktadır. Kanun koyucular, söz konusu çıkarma hakkını haklı sebep 

şartından ârî olarak düzenlerken menfaatler dengesini önceden tespit ederek bir sonuca 

varmakta; diğer bazı müesseselerde olduğu gibi (ör. rüçhan hakkının 

kısıtlanması/kaldırılması) işlemin gerçekleştirilebilmesini, somut olayda gerçekleşen 

sebeplerin işlemi haklı kılması şartına bağlamamaktadırlar. Yukarı da ifade ettiğimiz 

üzere, bu işlem bakımından menfaatleri üstün tutulan kişi hâkim pay sahibidir. Bu 

kapsamda hâkim pay sahibinin birtakım kurumsal amaçları gerçekleştirebilmek için 

bu türden bir hakka ihtiyacı olduğu kanun koyucu tarafından tespit edilmiştir. Hakkın 

haklı sebep gerçekleşmeden kullanılabilmesi karşısında menfaatler dengesinin 

sağlanabilmesi adına iki şartın gerçekleşmiş olması gerekmektedir: Bunlardan ilki, 

hakkın nitelikli bir çoğunluğa sahip olan pay sahibince kullanılması gerekliliği, 

ikincisi ise çıkarılan pay sahiplerine âdil bir ayrılma/çıkarma akçesi verilmesi 

gerekliliğidir.  

d. Karşılaştırmalı hukuktaki squeeze-out düzenlemelerinde durum böyle iken, hâkim pay 

sahibinin çıkarma hakkının düzenlendiği TTK 208’de hakkın dayandığı kuramsal 

temele aykırı düşecek bir şarta yer verilmektedir. Sözü edilen hakkın kullanılabilmesi 

için hem hâkimiyet olgusunun hem de hükümde sayılan ve “haklı sebep olgusu” üst 

başlığı altında sınıflandırılabilecek olan sebeplerin ortaya çıkmış olması 

gerekmektedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla karşılaştırmalı hukuktaki squeeze-out 
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düzenlemelerinin hiçbirinde yer almayan “haklı sebep” şartı, TTK 208’i atipik bir 

çıkarma düzenlemesine büründürmektedir. SerPK 27’de düzenlenen çıkarma 

hakkında ise bu şarta yer verilmemiştir.   

II. Hakkın Kullanım Şartları, Usulü ve Hakkın Kullanımının Doğurduğu Hukukî 

Sonuçlara İlişkin Sonuçlar  

1. Yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için bir ön şart olarak şirketler topluluğu ilişkisinin varlığının gerekli 

olmadığı sonucuna varmaktayız.  

a. Bu sonuca varmadan önce ortaya koymuş olduğumuz ilk tespit, kanunun şirketler 

topluluğu hukukuna ilişkin kısmı altında düzenlenmiş olan bazı hükümlerin, topluluk 

hukukundan bağımsız karakteri haiz olduğudur (Konzernneutral). Örneğin, basit 

karşılıklı iştiraki düzenleyen TTK 197 ile bildirim yükümlülüğüne ilişkin TTK 198, 

sistematik olarak kanunun şirketler topluluğuna ilişkin kısmında düzenlenmiş 

olmalarına rağmen bu hükümlerin topluluk ilişkisine dâhil olmayan münferit bir 

şirkette de uygulanabilmesi mümkün görünmektedir. Bu gibi hükümlerin sistematik 

olarak topluluk hukuku içerisinde düzenlenmelerinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. 

Birincisi, bu gibi hükümler bir şirketler topluluğu ilişkisinin mevcudiyetinin ortaya 

çıkartılmasına hizmet etmektedir. Bu sebepten bağımsız ikinci bir sebep ise söz 

konusu hükümler ile düzenlenen durumların şirketler topluluğu ilişkisi içinde ortaya 

çıkmasının kuvvetle muhtemel olmasıdır.  

b. TTK 208 bakımından varmış olduğumuz sonuç da aynıdır. Hükmün sistematik yeri ve 

lafzı, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için mutlaka bir şirketler topluluğu ilişkisinin 

gerekli olduğu sonucunu doğurmaya elverişli ise de kanaatimizce bu hüküm de 

topluluk hukukundan bağımsız karakteri haizdir. Bu sonuca varırken kullanmış 

olduğumuz yol haritasındaki ilk kural, sistematik olarak topluluk hukuku içinde yer 

almakla birlikte, uygulanabilmesi için şirketler topluluğu ilişkisinin mevcudiyetinin 

gerekli olmadığı hükümlerin de söz konusu olabileceğidir. Pek tabii bu kural, TTK 

208’in tek başına topluluk hukukundan bağımsız bir hüküm olduğunu açıklamaya 

yetmemekte; ancak hükmün dâhil olduğu sistematik yeri esas alarak ileri sürülecek ön 

kabulleri de çürütmektedir. Hükmün topluluk hukukundan bağımsız karakteri haiz 

olup olmadığının tespitinde, hükmün öngörülmesindeki amacın da irdelenmesi 

gerekmektedir. TTK 208’in gerekçesinde işaret edilen çıkar çatışmasına yol açan 

hâllerin sona erdirilmesi ve böylece şirket için barışı sağlama amacı, esasında her 

çıkarma düzenlemesinin temelinde yatan amaç olup; bu amacın topluluk ilişkisine 
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hasredilecek özel bir yönü bulunmamaktadır. Kanaatimizce esas olarak hâkimiyet 

olgusuna dayalı olan bu türden bir çıkarma hakkına sistematik olarak şirketler 

topluluğu hukuku içinde yer verilmiş olmasının sebebi, bu tür bir hakka, menfaat 

ihtilâflarının yoğun bir şekilde yaşandığı topluluk ilişkisinde daha fazla ihtiyaç 

duyulacak olmasıdır. Bu sonuca varırken, karşılaştırmalı hukuktaki iki farklı 

düzenleme bize ışık tutmaktadır. Bunlardan ilki, TTK 208’in gerekçesinde kendisine 

atıfta bulunulan Forum Europeum’un squeeze-out’a ilişkin düzenlemesidir. Söz 

konusu çalışma grubu esas olarak konzern hukukuna ilişkin bir grup olsa da bu grubun 

hazırlamış olduğu öneri metninde yer alan squeeze-out düzenlemesi konzern 

ilişkisinden bağımsız olarak tasarlanmıştır. Diğer düzenleme ise AktG § 327a’dır. Bu 

düzenleme de sistematik olarak kanunun bağlı işletmelere ilişkin kısmında yer alıyor 

olsa da öğretide topluluk hukukundan bağımsız karakteri haiz (Konzernneutral) olarak 

nitelendirilmektedir. 

2. TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı, yalnızca sermaye şirketlerinde 

kullanılabilmektedir. Esas olarak hâkimiyet olgusunun ön plânda tutulduğu TTK 208, 

ortağın şahsından kaynaklanan haklı sebeplerin giderilmesine değil, bilâkis kurumsal 

nitelikteki amaçların gerçekleştirilmesine hizmet ettiğinden, söz konusu hakkın sermaye 

şirketleri kapsamında düzenlenmiş olması isabetli olmuştur. Ancak TTK 208’de aranan 

atipik nitelikteki “haklı sebep” şartı, hakkın sermaye şirketlerdeki uygulama alanını 

oldukça daraltacak niteliktedir. Üstelik limited şirketler için söz konusu olan haklı sebeple 

çıkarma düzenlemesinde çıkarma davasının açılabilmesi için alınması gerekli olan genel 

kurul kararının nisabını sağlamak, TTK 208’de aranan %90’lık orana ulaşmaktan daha 

kolay olduğundan, TTK 208’in limited şirketler bakımından uygulama alanının sınırlı 

kalması muhtemeldir.  

3. Savunmuş olduğumuz görüş çerçevesinde, TTK 208’deki çıkarma hakkının hem münferit 

bir şirkette hem de şirketler topluluğu ilişkisine dâhil olan bir şirkette kullanılabileceği 

kanaatindeyiz. Bu bağlamda, çıkarma hakkını kullanacak olan hâkim pay sahibi, gerçek 

kişi ya da tüzel kişi olabilir. Tüzel kişiliği haiz olmayan adî şirket ya da miras şirketi gibi 

oluşumlar Türk hukukunda hak ehliyetine sahip olmadıklarından, bunların bir sermaye 

şirketinde doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi sıfatını taşımaları; bu bağlamda şeklen 

çıkarma hakkının süjesi olmaları mümkün değildir. Ancak sözü edilen kişi birliklerini 

meydana getiren ortaklar/mirasçılar, birliğin sermayesini/konusunu oluşturan ya da birliğe 

sonradan kazandırılan tüm değerlere elbirliği ile malik olurlar. Birliğin 

sermayesini/konusunu oluşturan malvarlığı değerleri arasında bir sermaye şirketinin 
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sermayesinin ve oy haklarının %90’ını temsil eden paylar var ise bu paylara elbirliği ile 

malik olan ortakların, çıkarma hakkını kullanmaları söz konusu olabilir.  

4. TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının kullanılabilmesi için hâkim pay sahibinin, 

hakkın kullanılacağı sermaye şirketinin sermayesi ve oy haklarının %90’ını temsil eden 

paylara doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olması gerekmektedir.  

a. “Paya doğrudan sahip olmak”, payın mülkiyetine sahip olmayı gerektirmektedir. 

Payların mülkiyetinin geçirilmesine yönelik sözleşmesel bir talep hakkı ya da paylar 

üzerinde sınırlı bir aynî hakka sahip olunması, çıkarma hakkının kullanılabilmesi için 

yeterli değildir. “Oy hakkına sahip olmak” ile neyin kastedilen ise tartışmaya açıktır. 

Bizim katıldığımız görüş, TTK 196/2 çerçevesinde bir yorum yapılarak, “oy hakkına 

sahip olma”nın “oy hakkına, onun kaynağını oluşturan payın mülkiyetiyle birlikte 

sahip olmak” olarak anlamlandırılması gerektiğidir. Bu anlamda, oy sözleşmeleri ile 

elde edilmiş olan oy hakları kanaatimizce sahip olunan oy hakkı kapsamında 

değerlendirilmemelidir. Yine tartışmalı olmakla birlikte, pay üzerindeki intifa hakkı 

sahiplerinin elde etmiş oldukları oy hakları da, söz konusu oy hakları, oy hakkı 

üzerinde tasarrufta bulunan kişilerin mülkiyetine sahip oldukları paylardan 

kaynaklanmadığından, TTK 208 kapsamında yapılacak hesaplamada dikkate 

alınmamalıdır. 

b. “Paya dolaylı sahip olmak” ile paylara üçüncü kişiler aracılığıyla sahip olmak 

anlamına gelmektedir. Burada “sahiplik” hukukî anlamda mülkiyeti ifade etmek üzere 

değil; ekonomik anlamda mülkiyeti kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Öğretide 

farklı görüşler bulunmakla birlikte, bizim savunmuş olduğumuz görüş gereğince TTK 

208 anlamında “dolaylı olarak sahip olma”, yalnızca bağlı şirketler aracılığıyla sahip 

olunan payları değil, TTK 196/3’de sözü edilen hâkim pay sahibinin hesabına alınmış 

olup da üçüncü kişilerin elinde bulunan payları da kapsamalıdır. Diğer bir deyişle, 

TTK 208 bağlamında dolaylı sahiplik ile kastedilen hem dar hem de geniş anlamda 

dolaylı sahipliktir. Oy hakkının “sahip olunan paylar”dan kaynaklanıyor olmasına 

ilişkin kural, dolaylı iştirak ilişkisi için de geçerlidir. Bir paya dolaylı olarak sahip 

olunması, o paydan doğan oy hakkına da dolaylı olarak sahip olunduğu anlamına 

gelmektedir.  

5. Hâkim pay sahibinin sahip olduğu sermaye ve oy hakkı miktarının, şirketteki esas sermaye 

ve kullanılabilir oy haklarının toplamına oranlanmasıyla, TTK 208’de öngörülen %90’lık 

hâkimiyet eşiğine ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilir. Sahip olunması gereken sermaye ve oy 

oranının hesaplanmasında belirli kurallara uyulmalıdır.  
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a. Burada öncelikle çıkarma hakkının kullanılacağı olan şirkette ölçü işlevi görecek olan 

esas sermaye miktarı ile toplam oy sayısının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kısım, 

yapılacak olan oranlama neticesinde ortaya çıkacak kesirli ifadenin payda kısmını 

oluşturmaktadır. Toplam sermaye miktarının hesaplanmasında esas alınacak olan 

miktar, şirket sözleşmesinde gösterilen ve tescil edilmiş olan esas sermaye miktarıdır. 

Taahhüt edilmiş olan sermaye paylarının karşılıklarının henüz ödenmemiş olmasının 

bir önemi yoktur. Diğer bir deyişle, karşılığı ödenmiş olsun ya da olmasın payların 

tümü paydanın hesabında dikkate alınacaktır. Ancak hesaplamada toplam sermayeden 

düşülmesi gereken paylar da bulunmaktadır. Varmış olduğumuz netice itibarıyla dört 

grup payın toplam esas sermaye miktarından düşülmesi gerektiğini düşünmekteyiz: 

Bunlar; 1) çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin edinmiş olduğu kendi payları; 2) 

üçüncü kişilerin, çıkarma hakkının kullanılacağı şirket hesabına edinmiş olduğu 

paylar; 3) çıkarma hakkının kullanılacağı şirketin bağlı şirketinin, bu şirkette (çıkarma 

hakkının kullanılacağı şirket) edinmiş olduğu paylar ve 4) üçüncü kişilerin, çıkarma 

hakkının kullanılacağı şirketin bağlı şirketinin hesabına, çıkarma hakkının 

kullanılacağı şirkette edinmiş oldukları paylar. 

Paydanın oy hakkına ilişkin kısmında ise “kullanılabilir tüm oy hakları” yer alacaktır. 

Toplam oy hakkı hesaplamasında bedeli henüz ödenmemiş olan paylar da dikkate 

alınmalıdır. Geçici nitelikte ve somut bir meseleye özgü olan oydan yoksunluk 

hâllerinde de aynı sonuca varılmalı; bu oylar da hesaplamada toplam oy sayısından 

düşülmemelidir. Oy hakkının donduğu durumlarda ise yalnızca iştirak edilen şirketi 

ilgilendiren donma hâlleri kapsamında donan oy hakları, toplam oy hakkı sayısından 

düşülmelidir. İştirak edilen şirketi ilgilendirmeyip, yalnızca bu şirketteki pay 

sahiplerini ilgilendiren donma hâllerinde ise söz konusu donan oylar, toplam oy 

sayısından düşülmemelidir. Zira kanun koyucu da bu tespitimizi doğrular şekilde TTK 

196/2’de paydayı oluşturan kısımdan sermaye şirketinin hem kendi hem de onun 

hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki paylarından doğan oy hakları 

düşüleceğini düzenlemiştir.  

b. Çıkarma hakkının kullanılacağı şirketteki iştirak oranını belirleyebilmek için ikinci 

adım, çıkarma hakkını kullanacak olan pay sahibinin sahip olduğu sermaye miktarı ve 

kullanılabilir oy sayısının tespit edilmesidir.  Bu kısım, kesirli ifadenin “pay” kısmıdır. 

Bu tespitte ilk olarak, iştirak ilişkisinin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olduğuna 

bakılmalıdır. Doğrudan iştirak ilişkisinde, hâkim pay sahibinin mülkiyetini elinde 

bulundurduğu paylar ile bu paylardan doğan kullanılabilir oy hakları hesaplamaya 
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dâhil edilecektir. Dolaylı iştirak ilişkisi kapsamında sahip olunan pay ve oy hakkı 

oranının ne şekilde hesaplanacağı konusunda ise öğretide bir ayrıma yer verilmektedir. 

Bu ayrım gereğince, bağlı şirketin sahip olduğu paylardan doğan oy haklarının tamamı 

hâkim şirkete izafe edilmekte; pay oranının hesabında ise oransal esasa göre (pro 

rata) hesaplama yöntemi işletilmektedir. Böylece bu son yönteme göre, hâkim şirketin 

bir şirkette dolaylı olarak sahip olduğu pay oranı hesaplanırken, hâkim şirketin, bağlı 

şirketindeki pay oranı ile bağlı şirketin, üçüncü bir şirkette (hedef şirkette) sahip 

olduğu pay oranı çarpılacaktır. Kanaatimizce, dolaylı hâkimiyet hâlinde pay oranının 

çarpma yoluyla hesaplanmasını haklı kılan bir gerekçe bulunmamaktadır. Bize göre, 

oy oranı hesaplamasında da pay hesaplamasında da aynı usul işletilmeli ve bağlı 

şirketin çıkarma hakkının kullanılacağı şirkette sahip olduğu pay ve oy haklarının 

tümü, hâkim pay sahibine izafe edilmelidir.   

6. TTK 208 gereğince hâkim pay sahibinin çıkarma hakkını kullanabilmesi için azınlığın 

şirketin çalışmasını engellemesi, dürüstlük kuralına aykırı davranması, şirket içinde fark 

edilir sıkıntı yaratması veya pervasızca hareket etmesi gerekmektedir. Kuramsal temelinde 

hâkimiyet olgusu bulunan ve kurumsal nitelikteki amaçların gerçekleştirilmesine hizmet 

etmek üzere tasarlanan squeeze-out düzenlemelerinde “haklı sebep” şartına yer 

verilmemesi gerekir. Karşılaştırma hukuktaki örneklerinde kanun koyucular, menfaatler 

dengesini gözeterek söz konusu çıkarma hakkının “sebepsiz” olarak kullanılabilmesine 

olanak tanımışlardır. Bu anlamda, TTK 208’de aranan “haklı sebep” şartı, kanaatimizce 

hükmün uygulama alanını daraltan ve hükme atipik özellik kazandıran bir şarttır. Hükmün 

atipikliğine yol açan bu şartın yok sayılması mümkün olmamakla birlikte, daha esnek bir 

yoruma tâbi tutulması söz konusu olabilir. Kanaatimizce, hükümde aranan haklı sebep 

şartının, çıkarma hakkının temelinde yatan “kurumsal bir amacı gerçekleştirme” düşüncesi 

doğrultusunda daha esnek bir yorum ile anlamlandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda 

örneğin, pay sahibine uzun bir süre ulaşılamaması hâlinde hükümde sözü edilen “fark edilir 

sıkıntı”nın ortaya çıktığı savunulabilir. 

7. SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkı ise karşılaştırmalı hukuktaki muadilleriyle kısmen 

benzer özellikler göstermektedir. 2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’nde çıkarma hakkı 

yalnızca pay alım teklifleriyle bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Türk hukukunda ise hakkın 

pay alım teklifleriyle olan bağlantısına işaret edilmiş; ancak hakkın kullanılabilmesi için 

önceden gönüllü ya da zorunlu bir pay alım teklifinde bulunulması bir ön şart olarak 

aranmamıştır. Hâkim pay sahibi, çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan eşiğe, 

“pay alım teklifi sonucunda” veya “birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir 
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şekilde” ulaşabilecektir. Kanaatimizce SerPK’nın, Direktif hükmünü genişleten 

uygulamasını olumlu karşılamak gerekir. Zira Direktif’e ilişkin olarak hazırlanan araştırma 

raporlarında, takeover hukuku içerisinde düzenlenen çıkarma hakkının, pay alım 

tekliflerinden bağımsız olarak, daha geniş bir uygulama alanı ile düzenlenebileceği 

hususuna vurgu yapılmaktadır. Hakkın, hâkimiyetin hangi sebepten doğmuş olduğuna 

bakılmaksızın tanınması gerektiği fikri gün geçtikçe ağırlık kazanmaktadır. SerPK 27’deki 

düzenlemenin bu anlamda isabetli olduğu düşünülmektedir.   

8. Yalnızca halka açık şirketlerde uygulama alanı bulan SerPK 27’de düzenlenen çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için, hakkın kullanılacağı şirketteki toplam oy haklarının 

%98’ini temsil eden paylara sahip olunması gerekmektedir. Oy haklarına ilişkin oranın 

tespitinde, tıpkı TTK 208’de olduğu gibi hâkim ortağın sahip olduğu doğrudan ve dolaylı 

payların dikkate alınacaktır. Hesaplamaya ilişkin olarak TTK 208 bakımından benimsenen 

kurallar, SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkı bakımından da geçerlidir. Ancak çıkarma 

hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan %98’lik oranın hesaplanmasında II-27.3 sayılı 

Tebliğ’in öngörmüş olduğu bazı özel hükümler söz konusudur. Bu hükümlerin bir kısmı, 

TTK 208 için benimsemiş olduğumuz yaklaşımı doğrulayan açıklayıcı hükümlerdir. 

Örneğin, Tebliğ’in intifa veya alım hakkına dayalı paylar ile çıkarma hakkının 

kullanılamayacağını öngören hükmü, esasında bizim TTK bakımından benimsemiş 

olduğumuz “paya sahip olmadan çıkarma hakkı kullanılamaz” şeklindeki ana kuralın bir 

yansımasıdır. Tebliğ ile hesaplamaya ilişkin olarak getirilen diğer bazı sınırlamaların ise 

gerekli olup olmadığı ise tartışmaya açıktır. Örneğin Tebliğ’in 4. maddesinin üçüncü 

fıkrasına eklenen “Ortaklık tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma 

haklarının sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından 

alınan paylar nedeniyle veya miras, geri alınan paylar, oy haklarının donması gibi 

sebeplerle satma ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmaz” hükmü, çıkarma hakkı bakımından 

ortaya bazı tuhaf sonuçlar çıkarmaktadır. Hükümdeki iki sınırlama eleştiriye açıktır. 

Sermaye artırımı ya da miras yoluyla elde edilen paylar ile %98’lik oy oranına ulaşılması 

hâlinde hâkim pay sahibinin çıkarma hakkından yararlanmasını engellemenin mantığı 

anlaşılamamaktadır. 

9. Karşılaştırmalı hukuktaki squeeze-out örnekleri incelendiğinde, hakkın kullanım usulüne 

ilişkin dört farklı sistemden söz edilebilir: 1) çıkarma için hâkim pay sahibinin tek taraflı 

irade beyanının yeterli olduğu sistem, 2) çıkarmaya şirket tüzel kişiliğinin yetkili organının 

karar verdiği sistem, 3) çıkarmaya mahkemenin karar verdiği sistem ve 4) çıkarma 
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sürecine bir idari otoritenin katılımının gerekli olduğu sistem. TTK 208, üçüncü sisteme; 

SerPK 27 ise dördüncü sisteme örnek teşkil etmektedir.  

10. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde, TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkının, 

düzenlemenin lafzındaki eksikliğe rağmen mahkeme aracılığıyla kullanılması gerektiği 

sonucuna varmaktayız. Hâkim, söz konusu davada inşaî nitelikte bir hüküm tesis edecektir. 

Söz konusu inşaî hükmün asıl kısmı, azınlığın sahip olduğu payların mülkiyetinin hâkim 

pay sahibine intikaline ilişkindir. İnşaî hükmün fer’i kısmı ise azınlık pay sahibine 

ödenmesi gereken çıkarma akçesine ilişkin olup, bu kısım hükmün edaya ilişkin kısmını 

oluşturmaktadır.  

11. SerPK’da düzenlenen çıkarma hakkının işleyişi ise daha karmaşıktır. II-27.3 sayılı 

Tebliğ’de sistem ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu sistemde hâkim pay sahibi, 

öncelikle şirkette çıkarma hakkını kullanabilmek için gerekli olan hâkim konumu 

kazandığını kamuya açıklamakta; bu açıklamayı takiben SerPK 27’de düzenlenen satma 

hakkı sürecinin tamamlanmaktadır. Çıkarma hakkının kullanılabilmesi, satma hakkına 

ilişkin sürecin tamamlanması şartına bağlanmıştır. Satma hakkı sürecinin 

tamamlanmasından sonra hâkim pay sahibinin, çıkarma hakkının kullanılacağı şirkete bir 

başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru şirket tarafından incelendikten sonra yönetim 

kurulu, payların iptali ile yeni payların ihracı amacıyla bir karar almakta ve ihraç kararının 

onaylanmasını teminen SPK’ya başvurmaktadır. Yönetim kurulunun almış olduğu bu karar 

neticesinde -Tebliğ’de açıkça belirtilmiş olmasa da- şirketin sermaye artırımı ve azaltımı 

kararlarını alması gerekmektedir. Sermaye artırımı neticesinde ihraç edilen yeni paylar 

hâkim pay sahibine tahsis edilmektedir. Sermaye azaltımıyla ise azınlığın sahip olduğu 

paylar itfa edilmektedir. Böylece azınlığın pay sahipliği sıfatının sona erdirilmesi 

sağlanmaktadır. Nihayet, ihraç kararının SPK tarafından onaylanması gerekmektedir. Onay 

safhası, -her ne kadar II-27.3 sayılı Tebliğ’den açıkça anlaşılamasa da- ihraç belgesiyle 

bağlantılı olarak, çıkarma hakkının şartlarının oluşup oluşmadığının denetimine ilişkin 

olmalıdır. SPK’nın onayını takiben hâkim pay sahibi ve şirketçe yapılması gerekli olan 

birtakım işlemler ile çıkarma süreci sona ermektedir.  

12. TTK 208 ve SerPK 27’de düzenlenen çıkarma haklarının hukukî sonuç doğurmaları ile 

birlikte azınlık, şirketteki pay sahipliği konumunu kaybetmektedir. Bunun sonucunda, 

şirketten çıkarılan pay sahibine âdil bir çıkarma akçesinin verilmesi gerekmektedir.  

a. Çıkarma akçesinin hesaplanması konusunda II-27.3 sayılı Tebliğ’de kapsamlı bir 

hesaplama yöntemine yer verilmiştir. SerPK 27’de düzenlenen çıkarma hakkının 

kullanılabilmesi için pay alım teklifinde bulunulması şart koşulmadığından, 
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2004/25/EC sayılı Takeover Direktifi’nde benimsenmiş olan âdil bedel karinesine 

Türk hukukunda yer verilmemiştir. Ancak II-27.3 sayılı Tebliğ’in sisteminde âdil 

bedelin tespitinde pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanması gereken 

zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı da dikkate alınacaktır. Dolayısıyla âdil 

bedel karinesine yer vermemiş olmakla birlikte, Tebliğ’in, pay alım teklifinde ödenmiş 

olan bedeli de âdil bedele ulaşmada bir veri olarak kullandığı anlaşılmaktadır. 

b. TTK 208 ise çıkarma akçesinin tespiti konusunda TTK 202/2’ye atıfta bulunmaktadır. 

TTK 208’de düzenlenen çıkarma hakkı halka kapalı şirketlerde uygulama alanı 

bulacağından, bu şirketlerde TTK 202/2’de sözü edilen payın borsa değeri söz konusu 

olmayacaktır. Bu değerin uygulanamayacak olması sebebiyle, çıkarma akçesi, TTK 

202/2’de sözü edilen payın gerçek değerine göre hesaplanacaktır. Bu hesabın genel 

kabul gören bir değerleme yöntemi ile yapılması gerekmektedir. Şirket ve payın 

değerlemesi faaliyeti, muhasebe ve finans uzmanlığını gerektiren teknik bir faaliyet 

olup hâkimin kendiliğinden bilirkişi görüşünün alınmasına karar verebileceği bir 

konudur. Ancak hâkimin, değerleme raporunda kullanılan verileri, bu veriler arasında 

bir tutarsızlık olup olmadığını ve değerleme raporunda kullanılan ya da değerlendirme 

dışı bırakılan yöntemlerin gerekçeli açıklamalarını kontrol etmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Klasik anlamdaki şirketten çıkarma düzenlemeleri, “haklı sebep” temeline 

dayanmaktadır. Bu düzenlemelerin en tipik özelliği, düzenlemiş oldukları çıkarma hakkı 

ile şirketin feshi kurumu arasında bir bağlantıya yer vermiş olmalarıdır. Bu bağlantı, haklı 

sebebe dayalı çıkarma düzenlemelerinin hizmet ettiği birincil amacı da ortaya 

koymaktadır: Şirketin devamlılığını sağlamak suretiyle ortaklar arasındaki menfaatler 

dengesi korumak.  

Türk hukukuna 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu ile kazandırılan “squeeze-out” müessesesi ise daha farklı bir kuramsal temele 

dayanmaktadır. Bu müessese ile, şirkette genellikle %90-95 arasında nitelikli bir pay 

ve/veya oy oranına ulaşmış olan hâkim pay sahibine, azınlığın paylarını herhangi bir 

sebep göstermeden iktisap edip, onu şirketten çıkarma hakkı tanınmıştır. Böylece 

çıkarmanın ekseni, “haklı sebep” olgusundan “hâkimiyet” olgusuna kaymıştır. Kanun 

koyucuların bu şekilde bir çıkarma hakkını öngörmelerindeki temel sebep ise kurumsal 

nitelikte bazı amaçları gerçekleştirmek isteyen hâkim konumdaki pay sahiplerine bir 

imkân sunmaktır.  

Tezimizde, klasik anlamdaki çıkarma müesseselerinin dayanmış olduğu kuramsal 

temelden ayrılan “squeeze-out” kurumunun kuramsal temeli, düzenlemenin hangi 

amaçlarla öngörüldüğü meseleleri ele alınmakta; bu bağlamda, kurumun karşılaştırmalı 

hukuktaki ne şekilde düzenlendiği, kurumun ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunların 

çözümüne yönelik önerilere yer verilmektedir. 
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SUMMARY 

 

The classical rules designed for exclusion of a partner has a simple theoretical 

basis: A/an justified/objective reason (or a good cause). The most typical feature of these 

rules is that they build a bridge between the exclusion rght and the dissolution of the 

company. This bridge also shows the the primary purpose served by these rules which is 

to maintain the balance of interests among the partners by ensuring the continuity of the 

company.  

On the other hand, the “squeeze-out” rules which have been introduced into 

Turkish law with the Turkish Commercial Code No. 6102 and the Capital Markets Law 

No. 6362, have a different theoretical basis. The controlling shareholder, who has reached 

a qualified per cent of capital and/or voting rights (usually %90-95), has been granted the 

right to acquire the minority’s shares without asserting any justified reason and exclude 

him from the company. Thus the idea behind the exclusion has been changed from “good 

cause” to the “dominance/control”. The main reason for designing such an exclusion right 

is to provide an opportunity to the controlling shareholders triying to achieve institutional 

objectives in the company.  

In our thesis, the theoretical basis of the “squeeze-out” rules and the reasons for 

designing such a new exclusion right will be examined within the framework of other 

squeeze-out rules in comparative law. Within this context, the most common problems in 

squeeze-outs and suggestions for solving these problems are analyzed.  
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