GİRİŞ
Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sınırlı olmak üzere sorumlu bulunan, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik
amaç ve konu için kurulabilen ve pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye
payları ile ve şirkete karşı sorumlu oldukları sermaye şirketi türüdür1.
Anonim şirketlere ilişkin kuruluş işlemleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ikinci
kitabının dördüncü kısmının birinci bölümünde, 335 ilâ 355. maddeler arasında düzenlenmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerin esas sözleşmesi, kuruluşu ve kuruluştan
doğan sorumluluklar açısından oldukça esaslı değişikliklikler getirmiş ve yapılan
düzenlemelerde güvenli kuruluş, sermayenin korunması ve işlem güvenliği ilkelerine özel
önem verilmiştir2. 6102 sayılı Kanun’la anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin olarak öne çıkan
düzenlemeler aşağıdaki şekilde tespit edilebilir3:
-

Anonim şirketin asgari kurucu sayısı beşten bire düşürülmüş ve tek kişilik anonim
şirket kılınması mümkün kılınmıştır.

-

Şirketin kuruluşu ve tüzel kişilik kazanması safhaları birbirinden ayrılmıştır4.

-

6762 sayılı TTK döneminde bulunan tedrici kuruluş türü kaldırılmış ve tedrici
kuruluşun kaldırılmasının yaratabileceği boşluğu bertaraf etmek için TTK m.
346’da öngörülen “halka arz edilecek paylar” düzenlemesi getirilmiştir5.

-

Kuruluşta etkin ve şeffaf bir denetim ön plana çıkarılmış ve sermayenin korunması
ilkesinin bir uygulaması olarak zorunlu kuruluş belgelerine kurucular beyanı
eklenmiştir6.

-

İşlem güvenliği ilkesinin bir görünümü olarak, tescile sağlık kazandırıcı/iyileştirici
fonksiyon tanınmıştır7.
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-

Anonim şirketin kuruluşuna ilişkin sakatlıklar dolayısıyla anonim şirketin feshi
davasının açılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu çalışma kapsamında, 6102 sayılı Kanun’un anonim şirket kuruluşuna ilişkin getirdiği
temel esaslar 6762 sayılı Kanun’dan farklılıkları da gözetilmek suretiyle incelenecektir.
Çalışma, genel çerçevede üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, anonim şirketin
kuruluş türleri ve bir tüzel kişilik olarak ortaya çıkabilmesi için gerekli asgari şartlar anlatılmış
ve tedrici kuruluşun kaldırılması üzerine sevk edilmiş olan kuruluşta payların halka arz
taahhüdü ile halka açılma uygulaması ele alınmıştır. İkinci bölümde, kuruluş işlemlerindeki
eksiklikler ve sonuçları kapsamında anonim şirketin feshi davası ve kuruluştan sonra devralma
konusu incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise anonim şirketin kuruluşundan doğan sorumluluk
konusu irdelenmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

§ 1. KURULUŞ

I.

TANIM

Hukuki anlamda kuruluş, anonim şirketin malvarlığı, organları ve diğer nitelikleriyle, asgari
olarak kanunun emrettiği ölçüde donatılmış olarak kurulması ve sonrasında tüzel kişilik
kazanmasıdır. Kuruluş için TTK’da belirli usuller öngörülmüştür. Kuruluş, seçilen türe göre
belirlenen aşamalardan sonra tamamlanır ve aşamalardan biri tamamlanmadan ötekine
geçilemez8.

II.

KURULUŞ TÜRLERİ
6762 sayılı TTK anonim şirketlerin sermayenin getirilme şekline göre ani veya tedrici

olmak üzere iki şekilde kurulabileceğini öngörmüştü. Ani kuruluşta, ortaklar sermayenin
tamamının ödenmesini taahhüt ederler. Tedrici kuruluşta ise, şirket sermayesinin bir bölümünce
taahhüt edilmesi ve geri kalan kısmı için halka başvurulması söz konusu olmaktadır9.
6102 sayılı TTK, şirketin kuruluşu bakımından 6762 sayılı TTK’da mevcut ancak
uygulaması yaygın olmayan tedrici kuruluş sistemini bir yana bırakarak yalnızca ani kuruluşa
ilişkin düzenlemeler öngörmüştür (TTK m. 335 vd.)10. Ani kuruluş sistemi için öngörülen şirket
paylarının kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmesi, anonim şirket kuruluşunun genel
kuralı haline getirilmiştir11.
Bununla birlikte, yeni düzenlemede halka açık anonim şirket kurabilme olanağı
verilmek suretiyle, tedrici kuruluşun kaldırılmasının yaratabileceği boşluk giderilmeye
çalışılmıştır (TTK m. 346/1)12.
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Yasada ani kuruluşun iki türü öngörülmüştür. Tek ortaklı olanlar da dahil olmak üzere,
anonim şirketler basit ya da nitelikli usulle kurulur13. Şirketin kuruluşunda ortaklarca taahhüt
edilen sermayenin tamamı nakitten, yani paradan ibaretse buna basit/nakdi kuruluş denir14.
Öte yandan, anonim şirketin kuruluşu üç halde nitelikli sayılır. Bunlar (1) ortaklığa
kısmen veya tamamen ayni sermaye getirilmesi, (2) kuruluş sırasında bir işletme veya aynın
devir alınması ve (3) kuruculara anonim ortaklık kazancından özel menfaatler sağlanması
halleridir. Bu üç durumdan herhangi biri söz konusu değilse, basit/nakdi kuruluş vardır15.
Basit kuruluş, şirketin sermayesinin nakit olduğu, paysahiplerinin ve/veya alacaklıların
menfaatlerini tehlikeye düşürebilecek herhangi bir özelliği ve hükmü içermeyen kuruluş
usulüdür16. Öte yandan, nitelikli kuruluşta şirketin henüz kuruluş aşamasında zayıflatılması ve
bazı pay sahiplerinin dezavantajlı duruma düşmesi tehlikesi mevcuttur17. Dolayısıyla, paradan
başka hak ve malların, şirkete sermaye olarak getirilmesi hallerinde, özellikle küçük tasarruf
sahiplerinin ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla, şekil şartları
arttırılmıştır18. Bu anlamda, kuruluş esnasında konulan veya devralınan ayınlara, şirket
merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesince tayin edilen bilirkişilerce değer biçilir (TTK
m. 343/1) ve alacakların varlığı da mahkemece atanan yeminli mali müşavir raporuyla
belirlenir19.
III.

KURUCU(LAR)

A. Tanım
Tedrici kuruluşun 6102 sayılı TTK ile kaldırılmış olması nedeniyle, kurucuların tanımı da
değiştirilmiştir20. Kanun koyucu, TTK m. 337 hükmünde kurucunun tanımını yapmıştır. TTK
m. 337/1 hükmü, “Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler
kurucudur. Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları
takdirde, bu kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu
üçüncü kişi, kendi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu
kendisinin bilmediğini ileri süremez.” düzenlemesini havidir.
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TTK m. 337 hükmü esas alındığında, iki grup kurucudan bahsedilebilir. Birinci grupta yer
alan kurucular, esas sözleşmeyi düzenleyip imzalayan ve sermaye olarak esas sözleşmede
belirlenmiş olan parayı veya paradan başka bir şeyi koymayı taahhüt edenler ve kuruculardan
herhangi birinin, inançlı bir temsille hesabına hareket ettiği şahıslardır (TTK m. 337/1)21.
Esas sözleşmeyi imzalayan kişi temsilci sıfatıyla hareket etmişse, hesabına işlem yapılan
kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır22. İkinci gruba giren bu
kurucular, açıkça şirket esas sözleşmesinin düzenlenmesine iştirak etmemiş ve ayın nev’inden
sermaya koymamış olmaları nedeniyle, normal kurucu sıfatını haiz değillerdir. Ancak, kanun
koyucu, hesabına hareket edilen kişileri de sorumluluk bakımından kurucu saymış ve
dolayısıyla, şirketin ve diğer hissedarların gizli kurucular tarafından zarara uğratılma ihtimaline
karşı tedbir almıştır23.
B. Asgari Kurucu Sayısı
6102 sayılı TTK’nın getirmiş olduğu en radikal değişikliklerden birisi, anonim şirket
kuruluşunda aranan asgari beş kurucu ortak şartının kaldırılmış olması ve tek ortaklı anonim
şirket kurulma olanağının getirilmiş olmasıdır (TTK m. 338). TTK m. 338/1 hükmü, “ Anonim
şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır”
düzenlemesini havidir. Dolayısıyla, tek kişi ile anonim şirketin kurulmasına ve devamına cevaz
verilmiştir24. Özel yasalara tâbi olan anonim şirketlere ilişkin olarak ise 330. madde hükmü
saklı tutulmuştur25.
6762 sayılı TTK m. 277 hükmünde bulunan beş kurucu ortak koşulu, uygulamada yapay
kurucuların (saman adam) kullanılmasına yol açmış ve esasen beş kurucuya ihtiyaç duymayan
girişimciler, yasal zorunluluğu yerine getirmek amacıyla, görünürde kurucuların pay taahhüt
etmesini sağlayarak kurucu sayısını beşe tamamlamamışlardır. 6102 sayılı TTK’nın m. 338
hükmü, bu yapay kuruluş sürecinin önüne geçmek amacıyla getirilmiştir26. Böylece, “kanuna
karşı hile” olanağı kapatılmış ve tam olarak şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uyum
sağlanmıştır27.
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Öte yandan, TTK, tek kişi tarafından anonim şirket kuruluşuna cevaz vermekle birlikte,
şirketin tek pay sahibi olarak kendi paylarını iktisap etmesine veya ettirmesine yasak
getirmektedir (TTK m. 338/3)28.
TTK, anonim şirketin birden fazla kişi için kurulması, ancak sonradan pay sahibi sayısının
bire düşmesi hali için de birtakım düzenlemeler öngörmektedir. Bu durumda, ilgili pay
sahibinin kamuyu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, payları iktisap tarihinden itibaren yedi
gün içinde bu durumu yönetim kuruluna bildirmelidir (TTK m. 338)29. TTK m. 338 hükmü
gereğince, yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek
paysahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirir.
C. Kurucuların Niteliği
Anonim şirket kurucusunun gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişi olmasına da engel
yoktur30. Gerçek kişilerin anonim şirket kurucusu olabilmeleri için, fiil ehliyetine sahip olmaları
gerekir. Küçük ve kısıtlılar ise, ancak kanuni temsilcileri olan veli veya vasileri tarafından
temsil edilebilirler31. Gerçek ve tüzel kişilerin yabancı uyruklu olması anonim şirkette kurucu
olmalarına engel değildir32.
Anonim şirket kurucusu olan tüzel kişiler, kamu veya özel hukuk tüzel kişisi olabilir.
Derneklerin de gayelerine ulaşmak için ticari işletme işletebilmeleri sebebiyle anonim şirkette
kurucu olabilmeleri mümkündür. Ancak, adî ortaklık, miras ortaklığı gibi kişi birlikleri kurucu
olamazlar ve bu gibi durumlarda kurucu sıfatı doğrudan katılanlarda olur33.
KURULUŞ BELGELERİ

IV.

6102 sayılı TTK ile getirilen yeniliklerden birisi de, TTK m. 336 hükmünde öngörülen
kuruluş belgeleridir34. İlgili hükümde öngörülen belgeler aşağıdaki gibidir:
-

Esas sözleşme,

-

Kurucular beyanı,

-

Değerleme raporları,
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-

Ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta
olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

6335 sayılı Kanun’la daha önceden bu hükmün içinde sayılan işlem denetçisi raporu
kaldırılmıştır35. TTK m. 336 hükmü gereğince; bu belgeler şirketin ticaret sicil dosyasına
konulacak ve birer nüshaları şirket tarafından beş yıl süreyle saklanacaktır36.
V.

KURULUŞ İŞLEMLERİ

Bir anonim şirketin, tek veya çok ortaklı olarak kurulmasına ilişkin aşamalar sırasıyla şu
şekildedir37:
A. Esas sözleşmenin (tek ortaklı olması durumunda, tek taraflı taahhüt beyanı)
hazırlanması ve imzalanması (TTK m. 339/1),
B. Nitelikli kuruluşta değer biçilmesi (TTK m. 343)
C. Kurucuların sermayenin tamamını taahhüt ettiklerine dair noter onayı ve ön şirketin
kurulması (TTK m. 335/1),
D. Kurucuların sermayenin tamamını taahhüt ettiklerine dair kurucular beyanı (TTK m.
349),
E. Sermayenin kısmen veya tamamen ödenmesi (TTK m. 344/2),
F. Gerekiyorsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınması (TTK m. 333/1),
G. Ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilân (TTK m. 354/1).
A. Esas Sözleşme ve İçeriği
Anonim şirketin anayasası olarak da nitelendirilen esas sözleşme, kurucuların (tek
paysahipli anonim şirkette kurucunun) iradesiyle belirlenen, ortaklığın unvanını, yerleşim
yerini, sermayesini, pay adedini, payların türlerini tanıtan, ortaklığın kurumsal yapısını
gösteren, paysahiplerinin anonim ortaklığa ve birbirlerine karşı hak, yetki ve yükümlülüklerini
düzenleyen, aynı zamanda gelecekteki paysahiplerini de bağlayan sıkı şekil şartlarına tabi bir
sözleşme/taahhütnamedir38.
Anonim şirketin esas sözleşmesinin, şirket bakımından kurucu özelliği hâiz olması
nedeniyle son derece önemli bir işlevi vardır. Kurucu işlemi tanımlayan TTK m. 335/1 hükmü
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gereğince, şirket, esas sözleşmede anonim şirket kurma iradesinin açıklamasıyla kurulmaktadır.
İlgili madde gerekçesinde de, esas sözleşme “ ...kurucu işlemin belirleyici ve tanımlayıcı
belgesi...” olarak adlandırılmış ve bu bağlamda, kuruluş sürecindeki işlevi belirtilmiştir39.
Anonim şirket, esas sözleşmenin TTK m. 355 hükmü uyarınca ticaret siciline tescil edilmesi
ile tüzel kişilik kazanır. Anonim şirketin tüzel kişilik kazanması bakımından kurucu işlem
tescildir, ancak esas sözleşme de kurucu işlemin konusunu oluşturması bakımından kurucu
özellik taşır40.
Esas sözleşmenin, yazılı şekilde yapılması, kurucularının imzalarının noterce onaylanması
ve kanunda sayılan zorunlu unsurları ihtiva etmesi gerekmektedir (TTK m. 335/1, 339)41. TTK
m. 339/2 hükmüne göre, aşağıda belirtilen hususlara anonim şirket esas sözleşmesinde yer
verilmesi zorunludur:
-

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer,

-

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin konusu

-

Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

-

Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar;
devir sınırlamaları.

-

Nitelikli kuruluşta, paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların
değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması
söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular
tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin
kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

-

Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak
menfaatler.

-

Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili
olanlar.

-

Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

-

Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

-

Şirkete ait ilânların nasıl yapılacağı.

-

Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.
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-

Şirketin hesap dönemi.

-

İlk yönetim kurulu üyeleri de, kuruluş esas sözleşmesi ile atanacaktır (TTK m. 339/3).

Anonim şirket esas sözleşmesi bakımından, 6102 sayılı Kanun’la yapılan diğer bir önemli
değişiklik, TTK m. 340 hükmü gereğince esas sözleşmenin TTK’nın anonim şirketlere ilişkin
hükümlerinden ancak TTK’da açıkça cevaz verilmesi halinde sapabilecek olmasıdır42. Buna
göre, anonim şirket hükümleri kural olarak emredici nitelikte olup, kanunda öngörülen
istisnalar dışında düzenleme getirilmesinde engeldir43.
Dolayısıyla, yukarıda sayılanlardan başka, şirket sözleşmesinde, emredici hükümlere aykırı
olmamak koşuluyla isteğe bağlı unsurlara da yer verilebilir. İmtiyazlı paylar, imtiyazlı payların
yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr dağıtım esasları, payın devrinin izne bağlanması,
yönetim kuruluna atanacak kişilerde aranacak ek nitelikler gibi hususlar isteğe bağlı unsurlara
örnek olarak sayılabilir44.
Yeni kanunda, kuruluşta bağımsız denetçinin adı ve soyadının esas sözleşmede gösterilmesi
hususunda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK m. 398 hükmü kapsamında
bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği
öngörülmüş olup (TTK m. 397/4), bu tip anonim şirketlein kuruluşunda bağımsız denetçinin
esas sözleşmede gösterilmesi gerekmektedir45.
TTK m. 32/2 hükmü uyarınca, ticaret sicil müdürü esas sözleşmenin Kanun’da belirlenen
zorunlu içeriğe sahip olup olmadığını ve emredici hükümlere aykırı olup olmadığını
incelemekle görevli olup, emredici hükümlere aykırılık veya zorunlu içerikte eksiklik tespit
etmesi halinde tescilden kaçınır46.
B. Nitelikli Kuruluşta Değer Biçilmesi
Kuruluşu nitelikli hale getiren olgulardan -ayni sermaye taahhüdü veya ayni devralmabirinin varlığı halinde TTK m. 336 madde hükmü kapsamında zorunlu kuruluş belgelerinde
sayılan “değerleme raporu” alma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Basit/nakdi kuruluşta,
değerleme aşaması bulunmamaktadır. Değerleme raporu, TTK m. 343 hükmü gereğince değer
biçilmesi işlemi yapan ve mahkemece atanmış objektif ve uzman bilirkişilerce hazırlanan

42

Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 299; Bilgili/Demirkapı, s. 232; Paslı, s. 169
Bilgili/Demirkapı, s. 233
44
Bilgili/Demirkapı, s. 232
45
Pulaşlı, s. 659
46
Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 302
43
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rapordur47. Raporun hesap verme ilkesi gereğince hesap verir tarzda düzenlenmesi gerekmekte
olup, bu husus TTK m. 343 madde hükmünde de açıkça ifade edilmiştir. Şöyle ki:
“Konulan

ayni

sermaye

ile

kuruluş

sırasında

devralınacak

işletmelere

ve

ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan
bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut
olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak
konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği,
tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis
edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme
ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.
Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.”
C. Noter Onayı
TTK m. 335/1 hükmü uyarınca, şirket, kurucuların, imzalarının noterce onaylandığı esas
sözleşmede anonim şirket iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Dolayısıyla, kuruluş bakımından
anonim şirket kurma iradesinin ortaya çıkması yeterli olmayıp, kuruluş için noter onayı şart
koşulmuştur. Noter onayının kapsamı, yalnızca kurucuların kimlikleri ve bunların imzaları ile
sözleşmenin onay tarihine ilişkin olup, noterin sözleşmenin içeriğini inceleme ve denetleme
yetkisi bulunmamaktadır48.
6102 sayılı TTK ile getirilen esaslı değişikliklerden biri de, kuruluş ile tescil ve tüzel kişilik
iktisabının bir arada değerlendirildiği 6762 sayılı Kanun uygulamasından ayrılınması ve
usulüne uygun pay taahhüdü ve şirketin esas sözleşmesinin tanzimi ile anonim şirketin
kurulduğunun kabul edilmesidir (TTK m. 335/1). Ancak, TTK m. 335 hükmü gereğince esas
sözleşme ile kurulan şirket, kuruluş işlemlerinin tamamlanması ve ticaret siciline tescil suretiyle
tüzel kişilik kazanır (TTK m. 355/1)

49

. Kurucuların kendi arasındaki iç ilişkiye esas

sözleşmenin imzalanmasından tescile kadar olan aşamada esas sözleşme hükümleri
uygulanacaktır50. Dış ilişkide ise adî şirket hükümleri uygulama alanı bulmaktadır51.

47

Paslı, s. 178
Bilgili/Demirkapı, s. 235
49
Paslı, s. 151-152
50
Güney, s. 60; Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 289; Paslı,s. 152
51
Güney, s. 59; Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 290
48
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D. Kurucular Beyanı
Kuruluş aşamasına ilişkin olarak 6102 sayılı TTK’nın getirdiği diğer bir yenilik de gerek
basit gerek nitelikli kuruluş için zorunlu bir kuruluş belgesi olan kurucular beyanıdır. Buna
göre, kurucular, kuruluşa ilişkin olarak özel bir rapor hazırlayıp, bunu bir “beyanname”
şeklinde imzalamaları gerekmekte olup, bu kuruluş belgesine “kurucular beyanı”
denilmektedir52. TTK m. 349 hükmünde düzenlenen kurucular beyanı, sermayenin korunması
ilkesinin bir uygulaması ve bir kamuyu aydınlatma belgesi olup, dürüst bir şekilde bilgi verme
ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır53. Kurucular beyanı, ticaret sicil
müdürlüğünü, paysahipleri ile alacaklılarını ve GTB’nin denetleme elemanlarını aydınlatır54.
Kurucular, anonim şirketin kuruluşu ister basit/nakdi olsun ister ayni nitelikte olsun, bu beyanı
hazırlamakla yükümlüdürler55.
TTK m. 349 hükmü gereğince kurucular beyanında, “şirkete ayni sermaye konuluyor, bir
ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin
ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına” ilişkin olarak belgeli, gerekçeli
ve kesin ifadeli açıklamalar yer verilecek, ayrıca, varsa56;
-

Şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz
konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal
tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler,

-

Şirketin yüklendiği önemli taahhütler,

-

Makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin
bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar,

-

Şirket kurucularına tanınan menfaatler ve gerekçeleri

-

Şirket

esas

sözleşmesinde

halka

arz

edilmek

üzere

pay taahhüdünde

bulunulduğunun belirtilmesi halinde, kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay
taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir
şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri,
-

Diğer hizmet verenlere ödenen ücretler,

emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır.

52

Paslı, s. 173
Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 303; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), s. 309
54
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), s. 309
55
Altaş, s. 57
56
Altaş, 2012 s. 57
53
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TTK m. 32/2 hükmü gereğince, ticaret sicili müdürü kanunu ve amaca uygun olmayan bir
kurucular beyanını reddedebilir57. Aynı zamanda, kurucular beyanının gerçeği yansıtmaması
halinde, imza sahiplerinin sorumluluğuna gidilebilmekle birlikte (TTK m. 549), cezai
sorumlulukta ortaya çıkmaktadır (TTK m. 562/5)58. Dolayısıyla, kurucular beyanı kuruluşa
ilişkin sorumluluk hükümlerinin uygulanması açısından kritik bir rol oynamak olup, beyanda
sunulacak bilgiler, kurucular dışındaki kişilerin kuruluş işlemlerinin kanuna uygun yapılıp
yapılmadığı konusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak, gerekirse talep haklarını
kullanmalarına karar vermelerini sağlayacak nitelikte olmalıdır59. Beyanda yer alan bilgilerin
eksiksiz olması gerekmekle birlikte, üçüncü kişilerin değerlendirme yapmasını engelleyecek
bir “yığın” da oluşturmamalıdır60.
E. Pay Bedelinin Kısmen veya Tamamen Ödenmesi
6102 sayılı Kanun’la birlikte, ödeme yapmadan kurulan anonim şirketlerde yolsuzluk
riskini bertaraf etmek üzere, ödemesiz tescil usulü bir yana bırakılmış olup, kurucuların,
kanunda veya esas sözleşmede öngörülen pay bedelini kısmen veya tamamen ödemeleri gerekli
kılınmıştır. TTK m. 344/2 hükmü uyarınca, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin
en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde
ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. Esas sözleşmede TTK m.
344/2’de gösterilen asgari tutardan daha fazlası veya tamamının ödenmesi de düzenlenebilir ve
bu ihtimalde, ödeme esas sözleşmeye uygun olarak yapılır61.
Nakdi ödemeler, kurulmakta olan şirketin hesap açtığı bir mevduat veya katılım
bankasındaki hesaba yapılır ve taahhüt edilen payların tutarlarının ödendiği, ticaret siciline
yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır62. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik
kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine yalnızca şirkete ödeyecek
olup, bu suretle bedelin kurucular tarafından kullanılması engellenmektedir63. TTK m. 345/2
hükmü gereğince, şirketin noter onayı tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanamaması halinde,
bu durum ticaret sicili müdürlüğü yazısı ile bankaya iletilecek ve yatırılan bedeller banka
tarafından sahiplerine geri verilecektir.
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Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), s. 309
Bilgili/Demirkapı, s. 238
59
Paslı, s. 175; Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 303
60
Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 303
61
Pulaşlı, s. 661
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Bilgili/Demirkapı, s. 239
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Karahan/Coşgun, s. 239
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Yalnızca esas sermaye sisteminin kabul edildiği 6762 sayılı Kanun sisteminden farklı
olarak, 6102 sayılı Kanun’la kayıtlı sermaye sistemi de getirilmiş olup, bu itibarla halka açık
olmayan anonim şirketlerin GTB’den izin alarak kayıtlı sermaye sistemine geçmeleri mümkün
kılınmıştır. Aynı zamanda, SPK m. 12/1 ve TTK m. 332/4 hükümleri gereğince; hisse
senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim şirketler ile kurulmuş olup da sermaye
arttırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim şirketler ise, önceki
uygulamada olduğu gibi Sermaye Piyasası Kurulu’dan izin alarak kayıtlı sermaye sistemini
kabul edebileceklerdir.64. Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketler bakımından, pay bedelinin
ödenmesine ilişkin olarak yasada açık bir hüküm bulunmamasına karşılık, sermaye
taahhüdünün kısmen ödenme zorunluluğu bulunduğu kıyasen kabul edilmektedir65.
TTK m. 332/1 gereğince, kuruluştaki esas sermayelerin ellibin Türk Lirasından ve kayıtlı
sermaye sistemini kabul eden ancak halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç
sermayesinin ise yüzbin Türk Lirasından az olmayacak şekilde asgari sermaye tutarı sınırı
çizilmiştir.
F. Bakanlıktan İzin Alınması
Normatif sistem gereği, TTK “anonim şirketlerin kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerinin
herhangi bir makamın iznine bağlanamayacağı”nı genel kural olarak öngörmekle birlikte (TTK
m. 333), faaliyet alanları itibariyle özel önem arz eden bazı anonim şirketlerinin kuruluşu için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması şartını getirmektedir66. Dolayısıyla, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının hazırlayacağı tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilân edilecek anonim
şirketler Bakanlığın izni ile kurulacaktır (TTK m. 333).67
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TTK m. 333 hükmüne dayanarak 15.12.2012 tarihli
Tebliğinde, kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Bakanlık iznine tabi olan
anonim şirketleri belirtmiştir. Buna göre68,
“ Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart
hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan
holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri
lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim
64

Altaş, s. 54
Bilgili/Demirkapı, s. 240; Pulaşlı, 661
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67
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68
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şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa69 tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin
kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.” (m. 5)
G. Tescil ve İlan
1. Tescilin Süresi
TTK m. 354 gereğince, şirketin esas sözleşmesi, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret
siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilân olunur. Tescil, kuruluşu izne tâbî
şirketlerde izin alınmasını; diğer şirketlerde ise, esas sözleşmedeki kurucuların imzalarının
noterce onaylanmasını takiben otuz gün içinde yapılmalıdır (TTK m. 354/1)70.
Tescilin kanunda öngörülen bu süre içerisinde yapılmaması halinde hukuki sonucunun ne
olacağına dair kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır71. Öte yandan, anonim şirketin
kanunda belirtilen süre içerisinde kurulmaması halinde, kurucuların sermayeye mahsuben
bankaya yatırdıkları tam ve kısmi ödemelerin iade edilmesini düzenleyen bir hüküm
öngörülmüştür (TTK m. 345/2)72. İlgili madde kuruluştan sonra üç ay içinde şirketin tüzel
kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması
üzerine, pay bedellerinin bankadan geri alınabileceğini düzenlemektedir73.
Şu halde, şirket esas sözleşmesinin noterce onaylanmasından itibaren üç ay içinde tescilin
yapılması gerekir74. Bu aşamadan itibaren kurucuların sermayeye mahsuben bankaya
yatırdıkları ödemenin iadesini alabilecekleri için, şirketin tescilinin gerçekleştirilmemesi
gerekir. Aksi halde, kuruluş belirsiz süreli yapılabilir hale gelecek ve bu durum sermayenin
korunması ilkesinin önemli ölçüde zedelenmesine yol açabilecektir75.
Şirketin kuruluş sürecinin sona ermesi ve bir tüzel kişilik olarak ortaya çıkarak hak
ehliyetini iktisap etmesi için TTK m. 355 hükmü gereğince, tescil edilmesi gerekmektedir.
Tescil, şirketin tüzel kişilik kazanmasını sağlayan işlem olarak kurucu etkiye sahiptir. İlân ise

69

“2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 6.12.2012’de değişti ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu yasalaştı.
Dolayısıyla bu 2499 sayılı Kanunun, yeni Sermaye Piyasası Kanunu olarak anlaşılması gerekir” (Pulaşlı, s.662).
70
Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 304
71
Pulaşlı, s. 664
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Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), s. 317
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Güney, s. 198; Bilgili/Demirkapı, s. 244
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Bilgili/Demirkapı, s. 244
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açıklayıcı nitelikte bir işlemdir76. Ön şirketin kurulmasından tescile kadar geçen dönemde
mevcut olan adî şirket yapısı tescille sona erer ve üçüncü kişilere karşı, kurucular değil anonim
şirket sorumlu olmaya başlar77.
2. Tescili Talep Edebilecekler ve İlânın İçeriği
TTK m. 54 tescil ve ilan işlemlerinin kimin tarafından yapılacağı hususunda bir açıklık
içermemektedir; ancak TSY’nin 22. maddesinde, tescil ilgilisinin esas sözleşme ile belirlenen
yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili kimseler olduğu hükme bağlanmıştır. Şu halde,
tescil talebi şirket sözleşmesi ile belirlenen yönetim kurulu veya temsil ve ilzama
görevlendirilen üye ya da üyeler tarafından yapılabilir78.
Tescil talebi ilgilisi tarafından yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılabilir 79 ve
aşağıdaki hususlar ilân edilir80:
-

Esas sözleşmenin tarihi,

-

Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,

-

Şirketin (varsa) süresi,

-

Şirket sermayesi, ödeme suret ve şartları ve payların itibarî değeri, varsa imtiyazlar,

-

Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları,

-

Şirketin ne suretle temsil olunacağı,

-

Yönetim kurulu üyeleriyle, şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,
unvanları, yerleşme yerleri ve vatandışlıkları,

-

Denetçinin veya denetim kuruluşunun adı, soyadları, unvanı,

-

Şirketin yapacağı ilânların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunmadığı
takdirde yönetim kurulu kararlarının paysahiplerine ne suretle bildirileceği.

3. Sicil Müdürünün Görevi
Sicil müdürü TTK m. 32 hükmü gereğince, tescil için aranılan yasal koşulların oluşup
oluşmadığını incelemekle yükümlüdür. Buna göre sicil müdürü, başvurudaki her hususu ve
belgeyi incelemek, varsa noksanları tamamlatmak ve tamamlanması halinde, tescil talebini
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reddetme yetkisini haizdir. TTK m. 32/3 hükmü gereğince; “Tescil edilecek hususların gerçeği
tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve
kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır” 81. Sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, TTK
m. 34/1 hükmü uyarınca itiraz yolu açıktır82.

VI.

KURULUŞTA PAYLARIN HALKA ARZ TAAHHÜDÜ İLE HALKA
AÇILMA

Yukarıda belirtildiği üzere, 6762 sayılı TTK’da düzenlenmiş olan tedrici kuruluş sistemine
6102 sayılı TTK’da yer verilmemiştir. 6762 sayılı TTK’da düzenlenmiş olan tedrici kuruluş
usulüne göre, kuruluşta kurucular sermayenin bir kısmını kendileri taahhüt ediyor ve geriye
kalan kısım için halka katılmaları için çağrıda bulunuyorlardı. Böylece, halka arz kuruluş
işlemleri tamamlanmadan önce gerçekleşiyordu83. 6102 sayılı TTK ile anonim şirketlerin halka
açık kurulma ihtiyacını karşılamak üzere TTK m. 346 hükmü sevkedilmiştir84.
TTK m. 346 uyarınca, anonim şirket paylarının kuruluşta halka arz edilmesi mümkündür.
Anonim şirket paylarının kuruluşta halka arz edilmesi için, halka arz edilmesi düşünülen nakit
karşılığı paylar (ayın karşılığı paylar arz edilemez) bir, birkaç veya tüm kurucular tarafından
taahhüt edilir ve esas sözleşmede şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içerisinde halka arz
edileceği belirtilerek garanti edilir85.
TTK’da payların hangi oranda halka arz edileceğine ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktadır86. Aynı zamanda, TTK m. 346 metninin payların tamamının halka arzı
yönünde bir kural getirilmemesi nedeniyle, kurucular dilerlerse sermayenin bir kısmını halka
arz etmeksizin kanunda öngörülen biçimde taahhütlerini yerine getirip, kalan kısmı halka arz
edebilirler87.
Halka arz edilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamının, süresinde halka
arz edilemeyen payların bedellerinin ise %25’inin iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde
ödeneceği yasada emredici olarak öngörülmektedir (TTK m. 346/2) 88. Halka arz edilmesi
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düşünülen nakit paylar bir, birkaç veya tüm kurucular tarafından taahhüt edilmekle birlikte,
TTK m. 334 hükmü uyarınca ödenmesi gereken peşin tutar bankaya yatırılmaz89. Payın halka
arz edilecek olmasından kaynaklanan fark şudur; dörtte bir oranındaki peşin ödeme yerine
getirilmeyecektir90. Zira bu payların bedellerinin tamamı, halka satış süresinin sonunda, halktan
elde edilecek satış hâsılatından ödenecektir91.
Halka arz edilmesi düşünülen payların esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, şirketin
tescilinden itibaren iki ay içerisinde pay senedine bağlanıp satışa sunulmaları gerekmektedir,
aksi takdirde halka arz edilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamı, süresinde
halka arz edilmeyen payların bedellerinin ise, yüzde yirmi beşi iki aylık süreyi izleyen üç gün
içinde ödenir92.
Böylece kurucular tarafından üstlenilen paylar, kurucular tarafından halka arz edilmek
üzere oluşturulan fakat halka arz edilmeyen paylar ve halka arz edilen paylar olmak üzere üç
tip pay ortaya çıkmaktadır. Kurucular tarafından üstlenilen paylar gerek nakit gerek ayni
sermaye getirilerek üstlenmesi mümkün iken, diğer pay gruplarının ancak nakit olarak
üstlenilmesi mümkündür93.
Halka arz edilecek paylar nominal değerinin altında satılamaz ancak payların nominal bedel
veya primli bedele kâr eklenmesi suretiyle halka arz edilmesi mümkündür. Bu durumda pay
bedeli ve çıkarma primi ödendikten sonra aradaki fark, payları taahhüt edenlere kalır94.
Pay senetlerinin halka arz edilmesi Sermaye Piyasası Kanunu hüküm ve tebliğlerine göre
yapılacak ve satış süreci dâhil arz ve satışa ilişkin bütün süreç Sermaye Piyasası Kurulunun
gözetim ve denetimi altında bulunacaktır95.
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İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER

§2. KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI
Kanun koyucunun kuruluş aşamasına ilişkin olarak sevk ettiği hükümler aslen oldukça
kapsamlı ve eksikleri önleyecek nitelikte hükümler olup, bu suretle kuruluş eksikliklerinin
baştan önüne geçilmeye çalışılmıştır96. Ancak anonim şirketin tescil ile tüzel kişilik
kazanmasının sıkı şekil şartlarına bağlanmış olması ve bunun için kontrol mekanizmalarının
getirilmiş olmasına rağmen, halen kanuna aykırı bir şekilde kurulmaları mümkün
olabilmektedir97. Anonim şirketin kuruluşunda eksikliklerin bulunması halinde, bunun
sonuçları ve kuruluşa etkisi TTK m. 353 hükmünde düzenlenmiştir98.
I. TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ
Tescil, şirketin tüzel kişilik kazanmasını sağlaması nedeniyle kurucu etkiye sahip olmakla
birlikte, hukuki sakatlıkları onarması ve sağlığa kavuşturması nedeniyle iyileştirici etkiye de
sahiptir. Tescilin yarattığı bu etkiye, “sicilin sağlığa kavuşturması ilkesi” denilmekte olup, bu
ilke işlem güvenliğinin korunması gereğinin zorunlu bir neticesidir 99.
Tescilin iyileştirici etkisi, şirketin tescil ile tüzel kişilik kazanmasından sonra, işlem
güvenliği gereği kuruluş işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle şirketin tamamen geçersiz
sayılamaması hususunda kendini gösterir100. Zira, TTK m. 353/1 hükmü uyarınca, anonim
şirketlerin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Kuruluştaki eksikliklerin butlan veya
yokluğuna karar verilememesi ve bu eksikliklerin üç aylık bir sürede açılabilecek olan fesih
davasına konu olabilmesi dolaylı bir biçimde tescilin iyileştirici etkisini ortaya koymaktadır 101.
Şu hususun özellikle altını çizmek gerekir ki, aslen hukuki eksiklik tescille gerçekten
sağlığa kavuşmamakta, yalnızca hukuki görünüş gereğince işlem güvenliği korunmakta ve
şirketin varlığı sorgulanabilir olmaktan çıkmaktadır102. Aksi takdirde, kuruluş eksiklikleri
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nedeniyle şirketin feshini talep edebilmek mümkün olmazdı. Ancak, şirketin, geriye yönelik (ex
tunc) olarak kurulduğu andan itibaren geçersiz kılınması mümkün olmayıp, yalnızca ileriye
dönük (ex nunc) olarak feshedilmesi mümkündür103.
Tescilin iyileştirici etkisi mutlak değildir, zira açılmış bir fesih davası sonucunda şirketin
feshine karar verilmesi halinde artık iyileştirici etkiden bahsedilemeyecek olup, bu durumda
tescilin “geçersizliği atlatıcı” etkisi olduğunu kabul etmek daha doğru olacaktır104.
II.

ANONİM ŞİRKETİN FESHİ DAVASI

Anonim şirketin kuruluşuna ilişkin eksiklikler ve sakatlıklar dolayısıyla anonim şirketin
feshi davası açılabilecek olup, fesih davası TTK m. 353’te düzenlenmiştir. Davanın
açılabilmesi için anonim şirketin kuruluşu sırasında, zorunlu içeriğe, şekil şartlarına, ayni
sermayeni konulması hakkındaki kanun hükümlerine riayet edilmemiş veya kanun hükümlerine
aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri
önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş olmalıdır105.
TTK m. 353/4 hükmü gereğince, anonim şirketin feshi davası şirketin ticaret siciline tescil
ve ilânından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmalıdır. Hak düşürücü süre, tescil
tarihinden itibaren değil, tescili takiben yapılan ilân tarihinden hesaplanacaktır106. Sürenin hak
düşürücü niteliği itibariyle, üç aylık süre geçirildikten sonra anonim şirketin feshi davasının
açılması mümkün değildir107. Pulaşlı’ya göre, bu üç aylık hak düşürücü süre, işlem güvenliği
açısından yerindedir; çünkü hukuk güvenliği açısından sürenin uzun tutulmayı uygun
olmayacaktır108.
Anonim şirketin feshi davasını açmaya yetkili kişiler TTK m. 353/1 hükmünde
gösterilmiştir. Buna göre fesih davasını açmaya; yönetim kurulu, pay sahipleri, ilgili alacaklılar
ve Gümtük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir109. Bunların dışında başka kişi veya makamların,
örneğin sicil müdürünün dava hakkı yoktur, zira davacılar kanunda sınırlı sayıda (numerus
clausus) sayılmıştır110.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tanınmış olan dava hakkı, TTK m. 210 hükmü ile Bakanlığa
tanınmış olan denetim yetkisinin doğal bir sonucu olarak görülmelidir 111. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının TTK m. 210 hükmüne dayanarak açabileceği davanın fesih davasının, kuruluşta
ortaya çıkan sakatlıklar açısından da uygulanabileceği kabul görmektedir112. Bu görüşün pratik
sonucu olarak, Bakanlığın öğrenme tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde fesih davası
açma imkanı bulunmaktadır113.
Fesih davası, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır114. Dava, şirket
tüzel kişiliğine açılır ve şirketi yönetim kurulu temsil eder. Davanın yönetim kurulu tarafından
açılması halinde ise, mahkemece şirketi temsil etmek üzere kayyım tayin edilir115.
Fesih talebinde halinde mahkeme, hemen şirketin feshine karar vermez ve TTK m. 353/2
hükmü gereğince eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların
düzeltilebilmesi için yönetim kuruluna süre verebilir. Amaç, şirketin derhal sonlandırılması
değil, mümkünse eksiklikler giderilerek ayakta tutulmasıdır116. Süre verilmesi mahkemenin
takdirinde olmakla birlikte, eksiklikler veya aykırılıklar uygun bir sürede giderilebilecek
nitelikteyse, mahkeme süre vermelidir117.
Öte yandan, TTK m. 353/1 hükmü gereğince, davanın açıldığı tarihte mahkeme gerekli
tedbirleri

alır.

Gerekli

tedbirlerin

alınması

için

davacının

talepte

bulunması

gerekmemektedir118. Bu tedbirler, şirket malvarlığı ile defter ve belgelerin koruma altına
alınması ve gerekirse yönetim kurulunun yetkilerinin kaldırılarak bir mal idarecisi (kayyım)
atanması şeklinde olabilir119. Somut olayın özelliğine göre hakim, HMK m. 390 vd.
hükümlerini gözeterek takdir yetkisini kullanmalıdır120. TTK m. 353/3 hükmü gereğince, dava
acele işlere ilişkin usule tâbîdir, dolayısıyla fesih davasının mümkün olan en kısa sürede
sonuçlandırılması gerekmektedir121.
Anonim şirketin feshi kararı, davada taraf olan tüm paysahiplerine ve alacaklılara karşı
hüküm ifade eder. Öte yandan, davanın reddedilmesi halinde mahkeme kararı yalnızca davayı
111
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açan davacılara karşı hüküm ifade eder ve diğer paysahipleri ve alacaklıların – üç aylık sre
içerisinde olmak kaydıyla- fesih davası açma hakları saklıdır122.
Mahkemece verilen fesih kararı, kurucu yenilik doğuran bir karar olup, şirketi sona erdirir.
Mahkemenin fesih kararıyla şirket tasfiyeye girer (TTK m. 533/1)123. Şirket ileriye etkili olarak
sona erecek olup, bu aşamaya kadar şirket tarafından yapılan hukuki işlemler geçerliliğini
koruyacaktır124.
TTK m. 353/5 hükmü gereğince, davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı,
mahkemenin bildirimi üzerine, derhal ve re’sen ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilân edilir.
Ayrıca, anonim şirketin internet sitesi kurma yükümlülüğü varsa, yönetim kurulu, tescil ve ilânı
yapılan hususu, internet sitesine koyar (TTK m. 353/5)125.
§3. KANUNA KARŞI HİLE (KURULUŞTAN SONRA DEVRALMA)
6102 sayılı Kanunun 356. Maddesinde “Kanuna karşı hile” başlığı altında yapılan
düzenleme, birinci fıkraya eklenen kira sözleşmeleri dışında 6762 sayılı Kanunun 311.
maddesinin bir tekrarıdır126. 6762 sayılı Kanunun 311. Maddesinde yer almayan kiralamanın127
6102 sayılı Kanunda yer alması, uzun süreli kiralama uygulamalarının artmasının bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır128.
Şirkete ayni sermaye getirilmesi; mahkemeye başvurma, bilirkişi seçimi, bilirkişi tarafından
değer takdiri, esas sözleşmeye bu değerin yazılması zorunluluğu gibi bazı ağır formalitelere
tâbî tutulmuştur. Benzer şekilde, TTK m. 339/2 hükmü uyarınca, bir işletmenin kuruluş
aşamasında bütün aktif ve pasifiyle birlikte devralınması halinde de benzer formaliteleri yerine
getirmek gerekmektedir (TTK m. 339/2). Kurucuların ilgili formalitelerden kurtulma
maksadıyla nakdi kuruluş gerçekleştirmeleri ve sonrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin
bedelini ödeyerek almak suretiyle kanunla getirilen sistemden dolanılması riskini bertaraf
etmek amacıyla, kanun “Kanuna karşı hile” başlığı altında bu durumu yaptırıma bağlamıştır
(TTK m. 356. Madde) 129.
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TTK m. 356 hükmünün uygulanma koşulları aşağıdaki gibidir130:
1) Şirket tarafından bir işletme, tesisat veya herhangi bir ayın değer ya da hak devralınmalı
veya hizmet ya da kira sözleşmesi yapılmış olmalıdır. Devralma veya şiralama işlemi
şirketin tescilinden itibaren iki yıl içerisinde gerçekleşmelidir.
2) Devralınan veya kiralanan işletme, ayın değer veya hakkın değeri, şirket sermayesinin
onda birini geçmelidir.
3) Bu devir alma veya kiralama, şirketin işletme konusuna girmemeli ve icra yoluyla131
gerçekleşmemiş olmalıdır. Şirketin işletme konusuna giren mal ve haklar için m. 356
hükmü uygulama alanı bulmayacaktır. Bu düzenleme (hammadde ve ticari emtia gibi)
duran mallar için uygulama alanı bulacaktır132.
Düzenleme kapsamındaki devralmalar ya da kiralamalar genel kurulda onaylanıp, karar
ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz133. Devralmanın veya kiralamanın geçerli
olabilmesine ilişkin olarak yasada bazı şartlar öngörülmüştür. TTK m. 356 kapsamına giren
iktisaplar için yerine getirilmesi gereken işlemler şunlardır134:
1) Şirketin devralacağı veya kiralayacağı işletme ve ayınlara yönetim kurulunun talebi
üzerine ticaret mahkemesince atanacak bilirkişi tarafından değer biçilir ve resmî
nitelikte rapor verilir (TTK m. 356/2).
2) Şirketin devralınmasına ilişkin sözleşme konuları hususunda bilirkişi hüneriyle değer
tespiti yapılmasının akabinde, sözleşmeler şirket genel kurulunca TTK m. 421/3 ve 4.
fıkra hükümlerinde belirtilen toplantı ve karar nisabıyla onaylanır ve ticaret siciline
tescil edilir (TTK m. 356/1).
3) Sözleşme tarihi, genel kurul onama kararı tarihi, devralınan veya kiralanacak işletme ve
ayınların kimden alındığı ve bedeli hususları ticaret siciline tescil edildikten sonra
TTSG’de ilân edilir.
Belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi ve genel kurul tarafından onaylanmasına kadar
yapılan işlemlerin askıda geçersiz olduğu kabul edilmektedir135.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURULUŞTAN DOĞAN SORUMULUK

§4. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞUNDAN DOĞAN SORUMLULUK
Anonim şirketin kuruluşundan doğan sorumluluk organ sorumluluğunun aksine, tüm
yükümlülük ihlallerini değil, yalnızca kanunda sınırlı sayıda (numerus clausus) olarak sayılmış
yapma ve yapmama eylemleri için öngörülmüştür. 6102 sayılı Kanunun 11. Bölüm altında
“Hukuki Sorumluluk” başlığı altında farklı kategorilere ayrılarak düzenlenen kuruluştan
sorumluluk hükümlerinde aslen mülga TTK m. 305, 306 ve 307’deki ayrım korunmuş ve bu
hususlara ilaveten ödeme güçlüğü bilinen kimselerin pay taahhüdünde bulunmasına bilerek izin
veren kimseler sorumluluk kapsamına dahil edilmiştir.136.
I. SORUMLU OLANLAR
Anonim şirketin kuruluşundan sorumlu olanlar kanunda belirtilmiştir. Buna göre,
sorumluluk atfedilebilen kişiler şunlardır137:
1) TTK m. 337/1 ve 2’de tanımı yapılan kurucular ve kurucu gibi sorumlu olanlar,
2) TTK m. 549’daki belgelerin kanuna aykırılığından, m. 550’deki esas sermaye hakkında
yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinden, m. 551’deki değer biçilmesine iştirak eden
kimseler ve m. 351 hükmü uyarınca şirketin kuruluşunu denetleyenler (m. 554),
3) Kuruluşta yolsuzluk olup olmadığı hususunda araştırmada ihmalkâr davranan ilk
yönetim kurulu üyeleri teselsül halinde sorumludur.
II. SORUMLULUK SEBEPLERİ
Sorumluluk nedenleri ise Kanunun değişik maddelerinde belirtilmiş olup, ilgili hükümler
şunlardır138:
A. Belgelerin kanuna aykırılığı (TTK m. 549)
TTK m. 549 hükmüne göre; şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile
birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin,
izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı
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olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan
zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde
bunlara katılanlar sorumludurlar.
B. Esas sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunulması (TTK m. 550)
TTK m. 550/1 hükmüne göre; sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun
veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi
gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler
ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler.
C. Nitelikli kuruluşta değer biçilmesinde yolsuzluk (TTK m. 551)
TTK m. 551 hükmü uyarınca; ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların
değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya
durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan
zararlardan sorumludur.
III.

MÜEYYİDE VE DAVACILAR

Bu hallerde ortaya çıkan hukuki müeyyide, tazminattır. Sorumlu olanlar aleyhine dava açma
hakkına sahip olanlar zarar gören pay sahipleri ve şirket alacaklılarıdır (TTK m. 553/1). Şirketin
iflâs etmesi halinde, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının sahip olduğu haklar iflâs idaresine
geçer ve bu hususta İİK m. 245 uygulama alanı bulur (TTK m. 551/3). Ancak, mahkeme
tarafından hükmolunacak tazminatın şirkete ödenmesinin talep edilmesi gerekir, zira TTK m.
555/1 hükmünde yazılı fiiller sebebiyle pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının dolayısıyla
zararları söz konusu olmaktadır139. TTK m. 561 uyarınca, sorumlular aleyhinde şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilir140.
IV.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ
TTK m. 560 hükmünde sorumluluğu gerektiren hallere ilişkin olarak özel zamanaşımı

hükümleri sevkedilmiştir. Bu düzenlemeye göre, sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı,
zararın ve sorumlunun öğrenildiği tarihten itibaren iki ve her halde fiilin meydana geldiği
tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar141.
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6762 sayılı Kanundan farklı olarak 6102 sayılı Kanunda hukuki sorumluluğa ilâveten,
TTK m. 562 hükmünde cezai sorumluluk halleri de düzenlenmiştir. Kuruluştan doğan
sorumluluğa ilişkin olarak TTK m. 560’da ceza zamanaşımı da öngörülmüştür142. Dolayısıyla,
sorumluluğu gerektiren fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi ve bu suça ait zamanaşımı
süresinin 560. Maddede belirlenen sürelerden daha uzun olması halinde, davacı bu süre
içerisinde de dava açabilecektir. Suç teşkil eden fiilin zamanaşımı süresi, TTK m. 560’da
öngörülen sürelerden daha kısa olması halinde bu düzenleme uygulama alanı bulmaz143.
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SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ikinci kitabının dördüncü kısmının birinci
bölümünde düzenlenen anonim şirketlere ilişkin kuruluş hükümleri oldukça esaslı değişiklikler
getirmiş olup, sevkedilen hükümlerde güvenli kuruluş ve sermayenin korunması ilkelerine özel
önem verildiği gözlemlenmektedir.
Bu çalışma kapsamında, 6102 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ve anılan ilkeler
ışığında, anonim şirketin kuruluşu, yani ortakların bir araya gelerek şirketi kurmasından şirketin
tüzel kişilik olarak ortaya çıkışına kadar söz konusu olan aşamalar incelenmiş ve devamında
kuruluş işlemlerinde eksiklikler bulunmasının sonuçlarına ek olarak, anonim şirketin
kuruluşundan doğan sorumluluk konusu da irdelenmiştir.

26

KAYNAKÇA
Altaş, S. : Türk Ticaret Kanuna Göre Anonim Şirketler, 6. Baskı, 2015
Altaş, S. : Yeni TTK’ya Göre Anonim Şirket Kurmanın koşulları, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:
7, Sayı 69, Mayıs 2012
Bahtiyar, M. : Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 2012
Bilgili, F. / Demirkapı, E. : Şirketler Hukuku, 9. Bası, Bursa 2013
Güney, N. A. : Anonim Şirketlerde Kuruluş, İstanbul 2014
Karahan, S. / Coşgun, Ö. K. : Şirketler Hukuku, Konya 2012
Kendigelen, A. : Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2012
Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Temel Kavram ve
İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara 2013
Paslı, Ali: Yeni Türk Ticaret Kanonu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II) YTK
Kitap 2-Kısım 4 – Bölüm-1 “Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler ve Kuruluş
İşlemleri” Batider XXVIII, 2012, S. 2
Pulaşlı, H. : Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, 2. Baskı, Ankara 2015
Poroy, R./Tekinalp, Ü. /Çamoğlu, E. : Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, İstanbul 2014
Şener, O. H. : Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2012
Tekinalp, Ü. : Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2015

27

