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ÖZ 
 

Tezimiz, giriş ve sonuç bölümleri hariç altı bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde anonim ortaklıkta pay sahibinin ıskatı kavram olarak ele alınmış, ıskatın 
hukukî niteliğine değinilmiştir. İkinci bölüm, ıskatın koşulu ve uygulanmasının 
anlatıldığı bölümdür. Üçüncü bölümde ıskatın sonuçları, özellikle pay sahibi ve 
ortaklık bakımından incelenmiştir. Dördüncü bölümde payın değerlendirilmesi ve 
payı iktisap edenin hukukî durumu tartışılmıştır. Beşinci bölümde ıskatın 
hükümsüzlüğü ve buna karşı başvurulabilecek hukukî yollar incelenmiştir. Altıncı 
bölüm olması gereken hukuk bölümüdür. 24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısı’nın ıskata ilişkin hükümleri burada değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Our thesis contains six chapters without foreword and conclusion. In the first 
chapter, we dealed with the definiton and the legal nature of the dismissal. In the 
second chapter, we studied the condition and the application of dismissal. In the third 
chapter, conclusions of  dismissal is examined by both shareholder’s side and 
corporation’s side. In the fourth chapter, we studied the evaluation of shares and the 
rights and the obligation of new shareholder. In the fifth chapter, nullity and 
preventions of nullity is examined. Sixth chapter is the de lege ferenda chapter. The 
articles of the draft of Turkish Commercial Code is studied in this chapter. 
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ÖNSÖZ 

 

Pay sahibinin ıskatı, anonim ortaklık mal varlığının korunmasına hizmet eden 
en önemli müesseselerden biridir. Ne var ki, konunun Türk Ticaret Kanunu’nda ay-
rıntılı bir biçimde düzenlendiği söylenemez. Aynı biçimde, konu doktrin tarafından 
da ihmal edilmiştir. Gerçekten, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten 
bu yana ıskat konusunda yayınlanmış bir monografinin bulunmayışı bunu göstermek-
tedir. 

Tez, doktrindeki bu eksikliği gidermek ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara 
ışık tutmak amacıyla seçilmiş ve bu bakış açısıyla kaleme alınmıştır. 24.02.2005 Ta-
rihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın kamuya açıklanması, ileride yürürlüğe kon-
ması düşünülen kanun maddeleri hakkında şimdiden bir değerlendirme yapmamıza 
olanak sağlamıştır. İncelemenin altıncı bölümü bu amaca tahsis edilmiştir. 

Tezde mümkün olduğunca açık ve anlaşılır ifadeler kullanılmaya gayret edil-
miş, imlâ kuralları bakımından Türk Dil Kurumu’nun 2000 tarihli imlâ kılavuzu esas 
alınmıştır. 

Bir bilimsel çalışmanın başarıya ulaşması hiç kuşkusuz araştırmacının kişisel 
çabasına ve yeteneğine bağlı olmakla beraber, ona bazı olanakların sağlanmasına 
bağlıdır. Bu kapsamda, genç araştırmacılara hoşgörü ve sevgi dolu bir çalışma ortamı 
yaratan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nın 
saygı değer hocalarına şükranlarımı arz ediyorum. Aynı biçimde, desteklerini her 
zaman yanımda hissettiğim araştırma görevlisi arkadaşlarıma da teşekkür borçluyum. 

Tez danışmanlığımı üstlenmek lütfunda bulunan, konuyu bana tavsiye eden, 
incelemenin en sıkıntılı kısımlarının çözümünde yön gösteren ve olumlu bir sonuca 
ulaşılmasını sağlayan, yazdığım herşeyi hemen değerlendirmek zahmetinde bulunan 
sayın hocam Prof. Dr. Ömer Teoman’a burada bir kez daha şükranlarımı arz etmeyi 
bir borç bilirim. Hocamın desteği olmasaydı, incelemenin bugüne gelmesi mümkün 
olmazdı. 

Tez anneme, babama ve kız kardeşime sevgi ve saygıyla ithaf edilmiştir. 
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Giriş 

Anonim ortaklık, katı bir sermaye ortaklığı olması sebebiyle mal varlığının ko-

runması ilkesi kapsamında şekillenen, emredici hükümlerle düzenlenmiştir. Ortaklık 

borçlarından dolayı pay sahiplerine hiçbir koşulda başvurulamaması, diğer bir deyiş-

le ortaklığın üstlendiği borçların onlara yüklenememesi, ortaklık mal varlığının ko-

runmasına özel bir önem verilmesini gerektirmektedir. Bu gerekliliği gözeten kanun 

koyucu, bu amaca hizmet eden bir çok hüküm sevk etmiştir. 

Mal varlığının korunmasını sağlayan hükümlerin amaçlanan etkiyi gösterebil-

mesi, öncelikle ortaklığın mal varlığına hakim olmasına, yani pay sahiplerinin ser-

maye olarak getirmeyi taahhüt ettikleri değerlerin bir an önce ifa edilmesine bağlıdır. 

Bu bakımdan anonim ortaklıkta ıskat, taahhüt ettikleri payların bedellerini ödemede 

temerrüde düşen pay sahiplerinin ortaklığı zarara uğratmalarının engellenmesi 

amacıyla öngörülmüştür. 

Öte yandan ıskat, sonuçları oldukça ağır bir yaptırım niteliği de arz etmektedir. 

Anonim ortaklığın kanunen sahip olduğu bu hakkın keyfiliğe varacak bir biçimde 

kullanımı, pay sahiplerinin ortaklıktaki varlığını tehdit eder. Iskat, bu gerekçe ile 

emredici hükümlerle düzenlenmiş, gerçekleşebilmesi için belirli bir usulün takip 

edilmesi zorunlu kılınmıştır. 

Iskat, yukarıda andığımız bu önemine ve uygulamada sıkça görülmesine rağ-

men, Türk Ticaret Kanunu’nda sadece iki madde hâlinde düzenlemiştir. Düzenleme 

kapalı ve yoruma muhtaçtır. Bu yüzden ıskat konusunda yapılacak bir incelemenin 

bu kapalılığı ve uygulamada oluşan tereddütleri giderecek biçimde konuyu ele alması 

gerekir. 

Bu kapsamda birinci bölümde pay sahibinin ıskatı genel olarak tanıtılmaya ça-

lışılacak, ratio legis ve kanun koyucunun konuya bakış açısı incelenecektir. Iskatın 

hukukî niteliği diğer müesseselerle karşılaştırma yapılarak tespit edilmeye çalışıla-

caktır. 

İkinci bölümde ıskatın uygulanması incelenecektir. Iskatın koşulu, ıskatın uy-

gulanma zamanı ve ıskatı uygulayacak organ konuları burada tartışılacaktır. Iskat 
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usulü konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar da burada incelenecek-

tir. 

Üçüncü bölümde ıskatın sonuçları pay sahibi ve ortaklık bakımından ele alına-

caktır. Ayrıca ıskatın pay üzerindeki sınırlı aynî haklara etkisi, ıskat edilen pay sahi-

binin yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan açıklardan sorumluluğu ve payın 

ve paydan doğan hakların akıbeti burada açıklanmaya çalışılacaktır. 

Dördüncü bölümde payın değerlendirilmesi incelenecektir. Öncelikle değerlen-

dirmenin hukukî niteliği tespit edilecek, daha sonra payın değerlendirilmesinde takip 

edilecek usul ve payı iktisap edenin hukukî durumu ele alınacaktır. 

Beşinci bölümde, ıskatın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğe karşı başvurulacak 

yollar incelenecektir. 

Altıncı bölüm, olması gereken hukuk bölümüdür. 24.02.2005 Tarihli Türk Ti-

caret Kanunu Tasarısı’nın ıskata ilişkin hükümleri burada değerlendirilecektir ve 

önerilerimiz sunulacaktır. 
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I. Bölüm: Konunun Takdimi ve Benzer Müesseselerle Karşılaştırıl-

ması 

A. Konunun Takdimi 

1. Iskatın Mal Varlığının Korunması İlkesi ile Arasındaki İ-

lişki ve Önemi 

Tarihi gelişim içerisinde anonim ortaklıkların ülke ekonomisi üzerinde arz 

ettiği önem, kanun koyucuların bu ortaklık tipini düzenleyen hükümlere bakış açısını 

biçimlendirmiş ve bazı ilkelerin gelişmesine yol açmıştır. Bu ilkelerden en önemlisi, 

anonim ortaklığa ilişkin tüm hükümlerde etkisi hissedilen ve ortaklık yaşadığı sürece 

esas sermayeye karşılık gelen değerlerin ortaklık içinde tutulması amacını güden 

“mal varlığının korunması ilkesi”dir1. 

Anonim ortaklık, kenar başlığı “I – Tarifi” olan TTK. m. 269, f. 1’de “Anonim 

şirket, bir ünvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve 

borçlarından dolayı yalnız mamalekiyle mesul bulunan şirkettir” biçiminde 

tanımlanmış ve ortaklığın borçlarından dolayı “mal varlığı” ile sorumlu olması bir 

unsur olarak belirtilmiştir. 

Kanun koyucunun yaptığı bu tanım ve özellikle kullanılan bu kavram doktrinde 

haklı olarak eleştirilmektedir. Hükmün gerçekten de isabetli olduğu söylenemez. 

Sorumluluk, bir anlamı ile “alacaklının hakkını elde edebilmek için borçlunun 

mamelekine el koyabilmesi”dir2. Bu anlamı ile sorumluluk ve bunu takiben cebrî 

icra, doğrudan doğruya mal varlığı kavramına yönelmiştir3. Mal varlığı, bir hukuk 

                                                 
1 Alacaklıların başvurabilecekleri değerlerin ve pay sahipleri ile diğer ilgililerin menfaatleri ba-

kımından asıl olanın esas sermayenin karşılığı değil de mal varlığı olması, ilkenin “sermayenin 
korunması ilkesi” olarak adlandırılmasına ve dar yorumlanmasına engeldir. Bu yüzden biz de 
incelememizde kanun koyucunun amacını tam olarak yansıtan “mal varlığının korunması ilke-
si” terimini benimsiyoruz. Bu konuda Bkz. Ali Paslı, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi 
(Corporate Governance), İstanbul, Beta, 2004, s. 146; İsmail Kayar, Anonim Ortaklıkta 
Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Konya, Mimoza Yayınları, 1997, s. 25-
26. 

2 “Sorumluluk” kavramının diğer anlamları için sadece Bkz. Ersin Çamoğlu, Anonim Ortaklık 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, BTHAE, 1972, s. 9 vd. 

3 Çamoğlu, Sorumluluk, s. 10; Halûk Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi 
Mes’uliyet), Ankara, Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları, 1961, s. 3, dn. 1; Saim Üstündağ, İc-



 4 

süjesinin belirli bir anda sahip olduğu para ile ölçülebilir haklar ve hukukî ilişkiler 

bütünüdür4. Modern hukuk sistemlerinde hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler, 

borçlarından dolayı mal varlıkları ile sorumludurlar5 ve sorumluluk kural olarak 

herhangi bir sınırlamaya tâbi değildir6. Söz konusu kuralın anonim ortaklık 

bakımından anlamı, pay sahiplerinden ayrı ve bağımsız bir mal varlığı bulunan 

ortaklık tüzel kişiliğinin borçlarından dolayı tüm mal varlığı ile sorumlu olduğu7 ve 

sorumluluğun esas sermaye ile veya bilânçonun aktif kısmında belirtilen rakamla 

sınırlı olmadığıdır8. 

Anonim ortaklığın varlık sebebi ve “ayırt edici” niteliği aslında hükmün ikinci 

fıkrasında “Ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile 

mahduttur” denilerek ifade edilmiş ve pay sahiplerinin sorumluluğunun ortaklığa 

getirmeyi taahhüt ettikleri değerler ile sınırlı olduğu (tek borç ilkesi) ve bu 

sorumluluğun sadece ortaklığa karşı olduğu, yani ortaklığın üstlendiği borçların pay 

sahiplerine yüklenmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir9. 

                                                                                                                                          
ra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul, y.y., 2004, s. 2. 

4 Kevork Acemoğlu, Borçlar Kanunu’nun 179. Maddesine Göre Malvarlığı veya Ticari İş-
letmenin Devri, İstanbul, İÜY, 1971, s. 9; Ayiter, a.g.e., s. 133. 

5 Ayiter, a.g.e., s. 134; Üstündağ, İcra, s. 2. 
6 Sınırlı sorumluluk, alacaklıların başvurabilecekleri mal varlığı değerlerinin konu veya miktarla 

sınırlı olması demektir. Konu ile sınırlı sorumlulukta alacaklılar ancak borçlunun mal varlığı-
nın konu olarak belirlenmiş bir kısmına müracaat edebilirler. Miktarla sınırlı sorumlulukta ise 
alacaklılar sorumluluk sınırı içerisinde borçlunun tüm mal varlığına müracaat edebilirler. 
Çamoğlu, Sorumluluk, s. 10-11. Aksi kanunda düzenlenmedikçe kural olan sınırsız sorumlu-
luktur. 

7 Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar, 4. Bası, İstanbul, Yasa Yayıncılık, 1989, s. 27. 
8 POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 233’de ortaklığın, bilânçosunun aktif kısmındaki 

değerler miktarınca sorumlu olduğu belirtilmektedir. Ne var ki, bilânçoda ortaklığın durumu 
gösterilse de, anonim ortaklığın mal varlığına dahil olan bazı değerler bilânçoya geçirilmez. 
Özellikle ortaklık içinde yaratılmış olan işletme değeri veya ortaklığın kendisinin bulup 
kullandığı özel üretim usulleri aktifleştirilemezler. Ünal Tekinalp, Anonim Ortaklığın Bilan-
çosu ve Yedek Akçeleri-Kamuyu Aydınlatma İlkesi İle, 2. Bası, İstanbul, İÜY, 1979, s. 95. 
(Kitabın dış kapağında yayın tarihi olarak “1980” gösterilmektedir.) Bu iki kalemin bir aktif 
değer olarak bilânçoya geçebilmesi için devren iktisap edilmiş olmaları şarttır. Buna göre, bi-
lânçonun aktifinde belirtilen rakam, pay sahipleri sermaye koyma borçlarını tamamen ifa etse-
ler de, ortaklığın mal varlığını tam olarak yansıtmaz. Aynı biçimde, bilânçonun açıklığını ve 
samimiliğini zedeleyen gizli yedek akçelerin varlığı da bu hususu doğrulamaktadır. Yaşar 
Karayalçın, Muhasebe Hukuku, Ankara, BTHAE, 1988, s. 124. 

9 Nomer, bu hükmün aslında pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğunun üçüncü kişilere karşı olan 
görünümü olduğunu, TTK. m. 405 hükmünün de sınırlı sorumluluğun ortaklık içi ilişkilerdeki 
görünümünü ifade ettiğini ve her iki hükmün birbirinden ayrı konuları düzenlediğini haklı ola-
rak belirtir. Füsun Nomer, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, İstan-
bul, Beta, 1999, s. 67 vd.; Aynı yönde TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 585 ve 
Gül Okutan Nilsson, Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul, Çağa Hu-
kuk Vakfı Yayınları, 2004, s. 18. 
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Anonim ortaklığın bu özelliği, mal varlığını alacaklıların tek teminatı hâline 

getirmekte ve onların özel hükümler aracılığı ile korunmasını gerektirmektedir. 

Nitekim, kurulabilmeleri için zorunlu bir asgari sermaye öngörülmemiş olan ve 

borçlarından dolayı ortakların sorumluluğunun ikinci derecede olduğu kişi 

ortaklıklarında mal varlığının korunmasını amaçlayan hükümler bulunmamaktadır10. 

Bununla beraber anonim ortaklıkta mal varlığı, alacaklılarından başka, pay 

sahiplerinin ve ortaklıkla ilgili diğer kişilerin menfaatleri bakımından da önem arz 

eder. Gerçekten, anonim ortaklığın mal varlığı doğrudan doğruya kâr payı, tasfiye 

bakiyesi ve ödemesiz pay alma hakkı gibi paydan doğan hakları etkilediği gibi, 

ortaklık paylarının cari ve gerçek değerini de belirler. Bu yüzden mevcut pay 

sahiplerinin, tahvil veya benzeri borçlanma senetleri alanların, ortaklığa kredi 

sağlayan kuruluşların ve nihayet gelecekteki pay sahiplerinin anonim ortaklık mal 

varlığının korunmasında menfaatleri vardır11. 

Kanun koyucu, bu menfaatlerin korunması amacıyla mal varlığının ortaklık 

esas sermayesine oranla tam olarak teşekkül etmesini sağlayacak ve faaliyet 

döneminde de esas sermayenin altına düşmesini engelleyecek bir çok hüküm 

getirmiştir. Ancak anılan hükümlerin işlerlik kazanması, herşeyden önce taahhüt 

edilen sermayenin ortaklığa getirilmesi ile mümkündür ki, bu amacı gerçekleştir-

meye yarayan müesseselerin en önemlisi ıskattır. 

Iskat ile amaçlanan, taahhüt ettikleri payların bedellerini ödemede temerrüde 

düşen pay sahiplerinin ortaklığı zarara uğratmalarının engellenmesidir. Bu imkân 

sayesinde, ödeme gücü zayıf olan pay sahipleri hakkında cebrî icraya başvurmak 

veya dava açmak zorunlu olmaksızın, pay bedelinin ödenmemiş kısmı ortaklık 

tarafından tahsil edilmekte ve taahhüt edilen katılma payları ortaklığın mal varlığına 

kazandırılmaktadır12. 

                                                 
10 Sermayesinin üçte ikisini yitiren bir kollektif ortaklığın sona ereceğini öngören TTK. m. 185, 

b. 2’in isabetli bir düzenleme olmadığı konusunda Bkz. ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp), Ortak-
lıklar, s. 198. 

11 Paslı, a.g.e., s. 145 vd. 
12 Iskatın ortaklığın feshini veya infisahını engelleyebileceği, dolaylı da olsa, söylenebilir. Her ne 

kadar pay sahiplerinden birinin veya birkaçının sermaye koyma borcunu ödemede temerrüde 
düşmesi fesih veya infisah nedeni değilse de, ortaklığın malî durumu önemli ölçüde bozulursa 
veya maksadı imkânsızlaşırsa, fesih veya  infisah gerçekleşir (TTK. m. 324; TTK. m. 434, f. 1, 
b. 2 ve 3). POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 105. 
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Iskat, bu özelliği nedeniyle doğrudan doğruya mal varlığının korunmasına 

özgülenmiştir. Bu yüzden, ratio legis kanun hükümleri yorumlanırken mutlaka göz 

önünde bulundurulmalı ve varılacak sonuçlar bakımından buna göre bir değerlen-

dirme yapılmalıdır. 

 

2. Kanun Koyucunun Konuya Bakış Açısı 

a. Iskatın Ortaklığa Kanunen Tanınmış Bir Hak Olması 

Iskat, TTK. m. 407, f. 2’de ortaklığa kanunen tanınmış bir haktır. Bu yüzden, 

bu hakkın kullanılabilmesi için ana sözleşmede hüküm bulunmasına gerek yoktur13. 

İlk olarak belirtelim ki, ıskat bu özelliği nedeniyle temerrüde düşen pay sahibi-

ne karşı mutlaka uygulanması ve onunla yetinilmesi gereken bir yaptırım değildir; 

pay sahibine uygulanacak yaptırımı seçmek ve bu kapsamda ıskatı uygulamak belirli 

bir ölçüde yönetim kurulunun takdir yetkisindedir; ancak ıskatı uygulamamak somut 

olayda yönetim kurulu üyelerinin özen borcuna aykırı olabilir14. 

Bu kapsamda, ortaklık temerrüde düşen pay sahibini ıskatı etmek yerine ifa da-

vası açabileceği gibi, cebrî icraya da başvurabilir15. Yargıtay, anılan kuralı TTK. m. 

407’de sayılan yaptırımların uygulanmasının yönetim kuruluna tanınmış bir yetki 

olduğu ve bunların sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi amacıyla öngörüldü-

ğü gerekçesiyle kabul etmektedir16. 

                                                 
13 Sadece pay sahiplerinden cezaî şart istenebilmesi ana sözleşmede hüküm bulunmasına bağlıdır 

(TTK. m. 407, f. 3). 
14 Mehmet Helvacı, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. 

Bası, İstanbul, Beta, 2001, s. 53. Yazar, yönetim kurulunun ıskatı uygulamakla yükümlü oldu-
ğunu belirtmekte ve aksi hâlde TTK. m. 336, f. 1 kapsamında yönetim kurulu üyelerinin so-
rumlu olacağı görüşündedir. Ayrıca bkz.: aş. III, B, 2. 

15 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 603 ve orada anılan yazarlar. TTK. m. 407 ve 
408’in özel hüküm niteliğinde olduğuna değinen Domaniç, sermaye koyma borcunda temerrü-
de düşen pay sahibine karşı öncelikle ıskata başvurulması gerektiğini ve ancak netice alınama-
mışsa ifa davası açılabileceğini önce savunmuşsa da, daha sonra bu görüşünden vazgeçmiştir. 
Hayri Domaniç, “Anonim Şirket Ortaklarının Sermaye Temerrüdüne Terettüp Eden Müeyyide-
ler”, İBD, C. XL, S. 4-5-6, 1966, s. 124 vd.; Hayri Domaniç, Anonim Şirketler Hukuku ve 
Uygulaması, TTK Şerhi, C. II, İstanbul, Temel Yayınları,1988, s. 1200. Nomer, ıskatın son 
çare olarak kabul edilmesi gerektiği görüşündedir. Nomer, Sadakat, s. 146. 

16 “...Anonim Şirket 406 ve 407/1 . maddeler hükümlerine göre pay bedellerinin tahsilini dava 
etmek hakkını haiz bulunmaktadır. 407 ve 408. maddelerdeki müeyyideler şirket idare meclisi-
ne tanınmış salâhiyetlerden ibarettir. Bunlar, müddetinde sermaye borcunu ödemeyen hissedar 
hakkında tatbiki zaruri ve onunla iktifa edilmesi icab eden ve binnetice anonim şirkete dava 
hakkı tanınmasını tazammun eden müeyyideler değildirler. Bilakis sermaye taahhüdünün yeri-
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Buna karşılık, ortaklığın aynı anda hem cebrî icraya hem de ıskata başvurması 

mümkün değildir17. Cebrî icranın veya ıskatın herhangi bir aşamasında bundan vaz-

geçmek ve diğerine başvurmak mümkündür. Eğer ıskata başvurulmuşsa, bundan son-

ra sadece pay bedelinin tahsil edilemeyen kısmı için cebrî icraya başvurulabilir18. 

Son olarak, ıskatın pay sahibinin konkordato akdetmesi veya iflâs etmesi hâ-

linde de uygulanabileceğini belirtelim. Yargıtay19 ve doktrin20, anılan hususu değişik 

gerekçelere dayanarak kabul etmektedir. Kanımızca, sermaye koyma borcunun ifası-

nın sağlanması ve bu kapsamda mal varlığının korunması ilkesi sebebiyle öngörülen 

ve ortaklığa kanunen tanınmış bir hakkın kullanılması konusundaki menfaat, üçüncü 

kişilerin menfaatlerine nazaran daha üstündür. Nitekim, ortaklık mal varlığının sade-

ce mevcut pay sahiplerini değil kamuyu da ilgilendirmesi, sermaye alacağının adî 

alacaklardan farklı olmasına, diğer bir deyişle üstün olmasına yönelik bir yorumu 

gerektirir21. Bu yüzden pay sahibinin konkordato akdetmesinin veya iflâs etmesinin 

                                                                                                                                          
ne getirilmesini temin gayesiyle konulmuş hükümlerdir...” Y. HGK. 1.3.1967, 66-T-1511/133, 
Erdoğan Moroğlu/Abuzer Kendigelen, Notlu - İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mev-
zuat, 8. Bası, İstanbul, Beta, 2004, s. 389. 

17  TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 605; Ahmet Battal, “Anonim Şirketlerde Ortak-
lıktan Iskat Prosedürü (TTK m. 408) ile İlgili Yargıtay Uygulaması”, Ticaret Hukuku ve 
Yargıtay Kararları Sempozyumu XVII, 9-10 Haziran 2000, Ankara, BTHAE, 2000, s. 58. 

18 Battal, a.g.m., s. 59. Yargıtay bir kararında zımnen bu hususu vurgulamıştır. “...Ancak, icra 
takibi yerine ıskat yolunu seçen yönetim kurulunun...” Y. 11. HD. 03.06.1982 E. 2121 K. 
2676, Gönen Eriş, Açıklamalı - İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Şirketler, 
C. II, Üçüncü Baskı, Ankara, Seçkin, 2004, s. 2475. 

19 “...Davacı, davalı Bankadan bir milyon liralık hisse senedi almış, bunun ¼’ünü nakden ödemiş 
geri kalan 750.000, - TL’yi taahhüt etmiştir. Diğer taraftan, davalı bankaya hissedar olacağın-
dan kendisine hisse senedi verilmesi taahhüt edilmiştir. Şu halde, davacı ile davalı arasında 
karşılıklı taahhüt vardır... Bu akit icra edilmeden davacı bu sırada konkordato akdetmiş olması 
sebebiyle taahhüdün tamamını ödemek kudretinden mahrum bulunduğuna davalı banka dava-
cının bu durumunu ödemeden âciz olduğu şeklinde kabul ederek teminat isteyebilir. Bu talebi 
yerine getirilmezse akdi feshedebilir... Banka 15. maddede yazılı usule riayet ederek davacıyı 
temerrüde düşürmüş, aralarındaki akdî münasebeti bozarak senetleri satmıştır. Buna da kanu-
nen hakkı vardır.” Y. TD. 13.2.1973, E. 72/2773, K. 73/483, Batider, C. VII, S. 1, Haziran 
1973, s. 180-184. Kararın eleştirisi için sadece Bkz. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklık-
lar2, s. 490. 

20 İflâs bakımından Bkz. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 490. Konkordato bakı-
mından Alman, İsviçre ve Türk hukukundaki görüşler için Bkz. İlhan E. Postacıoğlu/Ünal 
Tekinalp, “Paysahibinin Konkordatosunun Onun Esas Sermayeye Katılma Taahhüdünden Do-
ğan Borcuna ve Iskat Prosedürüne Etkileri”, Prof. Dr. Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İs-
tanbul, y.y., 1979, s. 631 vd.; Emine Tuncay Kaplan, “Tamamı Ödenmemiş Hisse Senedi Sahi-
binin Durumu ve Konkordato”, Batider, C. XI, S. 4, Aralık 1982, s. 132 vd. 

21 Postacıoğlu/Tekinalp, a.g.m., s. 648; Kaplan, a.g.e., s. 152. Karşı görüşte Hayri Domaniç, 
“Konkordatonun Anonim Şirket Sermaye Alacağına Etkisi”, Prof. Dr. Hıfzı Timur’un Anısı-
na Armağan, İstanbul, y.y., 1979, s. 323 vd. Yazar, sermaye alacağının İİK. m. 303’de sayılan 
alacaklar arasında sayılmadığı için konkordatoya tâbi olduğunu, konkordato ile belirli bir kıs-
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sermaye koyma borcuna ve bu kapsamda ıskatın uygulanmasına herhangi bir etkisi-

nin bulunmadığı kabul edilmelidir. 

 

b. Sadece Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt Sebebiyle 

Uygulanabilmesi 

Iskat, TTK. m. 407’de sadece sermaye koyma borcunda temerrüde düşen pay 

sahibine karşı uygulanabilecek bir yaptırım olarak düzenlenmiştir. Bunun nedeni, hiç 

kuşkusuz, ıskatın pay sahipliğinin kaybedilmesi ve pay bedeline mahsuben yapılan 

ödemelerin geri alınamaması gibi ağır sonuçlar doğuran bir yaptırım olmasıdır22. 

Sermaye koyma borcunda temerrütten başka hiçbir sebep ıskatın koşulu ola-

maz; temerrüt faizini ve cezaî şartı ödemeyen, talî mükellefiyetleri yerine getirme-

yen23 veya haksız yere aldığı kâr payını iade etmeyen kötü niyetli pay sahibinin ıskat 

edilmesi mümkün değildir. Aynı kural, ana sözleşmede öngörülen diğer düzenleme-

lerin24, pay sahipleri sözleşmesinin25 ve sadakat borcunun26 ihlâli hâlinde de geçerli-

dir. Buna karşılık, çıkarma primi (agio) sermaye koyma borcunun kapsamına dahil 

olduğu diğer bir deyişle bağımsız bir borç olmadığı için, primi ifa etmeyen pay sahi-

binin ıskat edilmesi mümkündür27. 

Doktrinde Steiger, pay bedelinin ifasını temin amacı güden bir teminat göster-

me yükümlülüğünün ve bu yükümlülüğe aykırılık halinde pay sahibinin ıskat edilebi-

leceğine yönelik bir ana sözleşme hükmünün tek borç ilkesine aykırı olmadığını be-

lirtmekte ve bedeli tamamen ödenmemiş bir hisse senedini iktisap eden kimseden 

                                                                                                                                          
mının silinebileceğini ve ortaklığın pay başkasına devredilmedikçe ıskata başvuramayacağını 
belirtmektedir. Bu görüşü mal varlığının korunması ilkesi ile bağdaştırmaya imkân yoktur. 

22 Celâl Göle, Anonim Ortaklıklarda Nakdî Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada 
Temerrüt, Ankara, BTHAE, 1976, s. 116. 

23 Mahmut T. Birsel, “Anonim Şirketlerde Tâli Yüküm”, Batider, C. VIII, S. 3, 1976, s. 44. 
24 Yargıtay bir kararında “Anonim ortaklıkta bir ortağın ortaklıktan çıkarılması, anasözleşmede 

aksine bir hüküm bulunmadıkça yalnız TK’nın 407. maddesi hükmüne göre sermaye koyma 
borcunu yerine getirmemesi hâlinde sözkonusudur.” diyerek aksini kabul etmiştir. Y. TD. 
16.1.1968 66-4479/243, Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 390. Aynı yönde İmregün, AO, s. 353. 
Çamoğlu, haklı sebeple çıkarmanın anonim ortaklıkta da mümkün olduğunu savunmaktadır. 
Ersin Çamoğlu, Kollektif Ortaklıkta Haklı Sebep Kavramı ve Ortağın Haklı Sebeple 
Çıkarılması, İstanbul, İÜY, 1976, s. 64, dn. 11. 

25 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 344. 
26 Nomer, Sadakat, s. 148. 
27 bkz.: aş. II, A, 3. 
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teminat istenebilmesini bu fikrine gerekçe göstermektedir28. Aşağıda tekrar değine-

ceğimiz üzere, ıskatı düzenleyen hükümlerin emredici nitelikte olması, pay sahipleri-

nin menfaatine aykırı olan bu tarz bir görüşün kabulüne engeldir. Ayrıca önemle be-

lirtelim ki, borçlar hukukuna ilişkin bir taahhüdün ana sözleşmeye konması onu or-

taksal bir yüküm yapmayacağı gibi29, mal varlığının korunması ilkesi sebebiyle ön-

görülen ortaksal bir yaptırımın uygulanmasını da haklı göstermez30. Bu yüzden tek 

borç ilkesine aykırı olmadığı düşünülse bile, böyle bir yükümü yerine getirmeyen 

pay sahibinin ıskat edilmesi mümkün değildir kanısındayız. 

Sermaye koyma borcu ile kastedilen, bir ortağın ana sözleşme ile veya katılma 

taahhütnamesi ile ortaklığa iktisadî değerler getirmeyi taahhüt etmesidir31. Ticaret 

ortaklıklarına sermaye olarak getirilebilecek değerler, anonim ortaklıklar hakkında da 

uygulanacak olan TTK. m. 139’da sınırlayıcı olmayan bir biçimde sayılmıştır ve anı-

lan düzenlemeye göre iktisadî değeri olan her şey ticaret şirketlerine sermaye olarak 

getirilebilir32. Iskat, hem nakdî hem de gayrinakdî sermaye koyma borcunda uygula-

nır. 

Bedelini ödemede temerrüde düşülen payı temsilen hisse senedi çıkarılıp çıka-

rılmamasının, payın nama (kanunen emre) yazılı veya gerçek nama yazılı (rekta) 

olmasının ve devrinin sınırlandırılıp sınırlandırılmamasının ıskatın uygulanması ba-

kımından herhangi bir önemi yoktur33. 

 

                                                 
28 F. von Steiger, İsviçrede Anonim Şirketler Hukuku, Çev. Tahir Çağa, İstanbul, y.y., 1968, 

s. 194-195. 
29 Erdoğan Moroğlu, “Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Kemal 

Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2000, s. 518-519; Mehmet Bahtiyar, Ano-
nim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul, Beta, 2001, s. 224 vd. 

30 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 344. 
31 POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 30 vd. 
32 Ticarî itibar ve kişisel emek anonim ortaklığa sermaye olarak getirilemez. POROY 

(Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 103; Göle, a.g.e., s. 14; M. Fatih Arıcı, Alacak Hakkının 
Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taahhüdü, İstanbul, Beta, 2003, s. 32-33. 

33 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 606. 
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c. Iskatı Düzenleyen Hükümlerin Emredici Niteliği ve Ana 

Sözleşme 

Iskat, pay sahibi bakımından ağır sonuçlar doğuran bir yaptırım olduğundan 

emredici hükümlerle düzenlenmiştir. Bunun nedeni, yönetim kurulunun pay sahiple-

rini keyfi bir biçimde ıskat etmesinin önüne geçmektir34. Bu bakımdan, hem ıskatın 

tek koşulunun sermaye koyma borcunda temerrüt olması hem de ıskatın uygulana-

bilmesi için belirli bir usule uyulmasının gerekmesi, pay sahiplerinin ortaklıktaki 

varlığının korunması amacına yöneliktir. Bu açıklama kapsamında, ana sözleşme ile 

getirilen bir düzenlemenin geçerliliğini tespit etmek gerekir. 

Iskatın ana sözleşme ile kaldırılıp kaldırılamayacağı tartışmalıdır35. Sorun özel-

likle kişi ortaklıklarına yaklaşan anonim ortaklıklarda önem taşır. Iskat ile amaçlanan 

mal varlığının korunması olduğuna göre, bu amaca yönelik önemli bir hukukî imkâ-

nın ana sözleşme ile ortadan kaldırılamaması gerekir. Pay sahiplerinin birbirlerinin 

kişiliğine önem vermesi dahi sonucu değiştirmez. Çünkü anonim ortaklıkta merkez 

kavram paydır; pay sahibinin kişiliğinin hiçbir önemi yoktur, aksinin kabulü anonim 

ortaklığın bünyesine aykırıdır. 

Aynı biçimde, ıskat edilen pay sahibinin pay bedeline mahsuben yaptığı kısmî 

ödemeleri geri almasını öngören veya bu konuda yönetim kuruluna takdir hakkı tanı-

yan bir ana sözleşme hükmü, emredici nitelikteki TTK. m. 466, f. 2 karşısında geçer-

sizdir36. 

Buna karşılık, temerrüde düşen pay sahibinin mutlaka ıskat edilmesini öngören 

bir ana sözleşme hükmünün geçerli olmaması için hiçbir sebep yoktur. Yargıtay da 

bir kararında, ıskatın uygulanması zorunluluğu getiren bir ana sözleşme hükmünün 

geçerli olduğunu belirtmiştir37. 

                                                 
34 Göle, a.g.e., s. 116. 
35 Iskatın ana sözleşme ile kaldırılabileceği ve bu anlamda emredici olmadığı yönünde 

TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 606; karşı görüşte Halil Arslanlı, Anonim Şir-
ketler Hukuku, C. 3, I. Umumî Hükümler, 3. Bası, İstanbul, y.y., 1960, s. 195; Göle, a.g.e., s. 
114. 

36 Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I : Hukuki Mütalaalar, Kitap 1 : 1989 - 
1991, İstanbul, Kazancı, 1992, s. 94. 

37 “...Davacı, ortaklık anasözleşmesinin eski 13 ve yeni 11’inci maddesi, TTK’nın 407/2’nci 
maddesinde yer alan seçimlik hakkını kullanmayı, ortaklık için zorunlu hale getirmiştir... O 
halde, anasözleşme ile yapılan düzenlemeye ilişkin yukarıda değinilen hükümler, çekişmenin 
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Ana sözleşme ile ıskatın uygulanması, yani ne şekilde yapılacağı emredici hü-

kümlere ve pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı olmayan bir biçimde düzenlenebi-

lir38. Bu kapsamda, ıskat usulünü pay sahibi lehine değiştiren örneğin ıskat ihtarının 

sayısını artıran veya ödemeye davet için bir aydan fazla süre verilmesini öngören ana 

sözleşme hükümleri geçerlidir39. Aynı biçimde, ıskat sonucu sahipsiz hâle gelen pay-

ların değerlendirilmesinde belirli bir usule uyulması zorunluluğunu getiren veya bu 

payları taahhüt konusunda bazı pay sahiplerine öncelik hakkı veren ana sözleşme 

hükümleri geçerlidir40. 

 

3. İnceleme Plânı ve Çalışmanın Sınırlandırılması 

İncelememiz giriş ve sonuç bölümleri hariç altı bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde pay sahibinin ıskatı genel olarak tanıtılmaya çalışılmış, ratio legis ve kanun 

koyucunun konuya bakış açısı, bilimsel açıklamalar ışığında ortaya konulmuştur. 

Iskatın hukukî niteliği de bu bölümde diğer müesseselerle karşılaştırma yapılarak 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölüm özellikle ıskatın uygulanmasına tahsis edilmiştir. Bu bölümde ıs-

katın koşulu, ıskatın uygulanma zamanı ve ıskatı uygulayacak organ tespit edilmiş, 

bu konudaki tartışmalar yansıtılmıştır. Iskat usulü bu bölümde önemli bir yer teşkil 

etmektedir; usul konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar burada incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ıskatın sonuçları pay sahibi ve ortaklık bakımından ele alın-

mıştır. Aynı biçimde, ıskatın pay üzerindeki sınırlı aynî haklara etkisi ve ıskat edilen 

pay sahibinin yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan açıklardan sorumluluğu 

ile payın ve paydan doğan hakların akıbeti burada tartışılmıştır. 

Dördüncü bölümde sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesi incelenmiş-

tir. Bu bölümde özellikle değerlendirmenin hukukî niteliği, takip edilecek usul ile 

                                                                                                                                          
çözümlenmesinde göz önünde tutulmalıdır...” Y. 11. HD. 17.04.1978 E. 1983 K. 2023, Eriş, 
İşletme ve Şirketler, s. 2462. 

38 Göle, a.g.e., s. 116. 
39 Somut olayda, ana sözleşmeye göre pay sahiplerinin ıskat edilebilmesi için, birer ay ara ile üç 

adet ihtarın yapılması gerekmektedir. Yargıtay, bu düzenlemeye uyulmamasını hükümsüzlük 
sebebi saymıştır. Y. TD. 8.11.1957 E. 2775 K. 2392. Tuğrul Ansay, “Anonim Şirketler ve Tat-
bikat (Yargıtayın 1958 senesi kararları)”, AÜHFD, C. XVII, S. 1-4, 1960, s. 347. 

40 bkz.: aş. IV, A, 2 ve 4. 
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ana sözleşmede yer alan düzenlemelerin etkisi ve son olarak payı iktisap edenin hu-

kukî durumu ele alınmıştır. 

Beşinci bölüm, ıskatın hükümsüzlüğüne ve hükümsüzlüğe karşı başvurulacak 

yollara ayrılmıştır. 

Altıncı bölüm, olması gereken hukuk bölümüdür. 24.02.2005 Tarihli Türk Ti-

caret Kanunu Tasarısı’nın ıskata ilişkin hükümleri burada değerlendirilmiştir ve öne-

rilerimiz sunulmuştur. 

İncelemenin sınırlandırılması bakımından, konumuzla doğrudan doğruya bağ-

lantılı olan nakdî ve gayrinakdî sermaye koyma borcu konularına girmekten özellikle 

kaçınılmıştır. 

 

4. Terminoloji Sorunu 

Öncelikle belirtelim ki, ıskat kanunda doğrudan doğruya kullanılan bir terim 

değildir41. İnceleme konumuz, TTK. m. 407, f. 2’de “İdare meclisi bundan başka 

mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmî ödemelerden doğan hakla-

rından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş hisse se-

nedi varsa bunları iptal etmeye salâhiyetlidir” biçiminde, herhangi bir terim kulla-

nılmaksızın, özellikleri gösterilerek ifade edilmiştir. 

Iskat terimi, ilk kez ETK. m. 413, c. 1’de “Bir hissedar hisse bedelini tamamen 

veya kısmen vakti muayyeninde tesviye etmediği surette şirket mukavelenamesinde 

hilâfına sarahat yoksa meclisi idare zirdeki şerait dairesinde mezkûr hissedarın şir-

ketteki bilcümle hukukunu ıskat edebilir” biçiminde kullanılmıştır. Arapça kökenli 

bir kelime olan ıskatın sözlük anlamı “düşürme, aşağı atma” ve “düşürülme”dir42. 

Doktrinde bu terim genel kabul görmüştür. Gerçekten, Arslanlı, Göle, Tekin-

alp, Teoman, Pulaşlı, Helvacı, Kendigelen, Nomer, Battal ve Doğanay incelemele-

                                                 
41 Iskat kelimesi yalnızca TTK. m. 310, c. 1’de “Kurucuların ve idare meclisi azalarının ve mu-

rakıpların, yukarıki maddeler gereğince tâbi oldukları mes’uliyetler, şirketin tescili tarihinden 
itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra suretiyle ıskat edilemez.” biçiminde yer almış ve “so-
na erdirme, düşürülme” anlamında kullanılmıştır. 

42 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, C. 1, 9. Baskı, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1998, 
s. 1023. Bununla beraber ıskat, “ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için ve-
rilen sadaka” anlamına da gelmektedir. 
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rinde “ıskat” terimini kullanmaktadır43. Bununla birlikte Poroy, Domaniç, İmregün, 

Moroğlu ve Eriş “çıkarma” terimini tercih eden yazarlardır44. 

Yargıtay kararlarında tam bir terim birliğinin bulunduğu söylenemez. Gerçek-

ten, Yüce Mahkeme eski tarihli kararlarında genellikle “çıkarma” terimini kullanır-

ken, yeni kararlarında “ıskat” terimini daha sık kullanmaya başlamıştır45. 

Hemen belirtelim ki, çıkarma aşağıda tekrar üzerinde duracağımız ve ıskattan 

farklılıklarını göstereceğimiz üzere, kişi ortaklıklarında kullanılan ve vurguyu pay 

sahibi ile onun kişisel özelliklerine yapan teknik bir terimdir. Gerçekten, çıkarma 

sadece bir hâlde mal varlığının korunması sebebiyle uygulanırken, diğer tüm hâllerde 

ortaklığın varlığının korunması amacıyla uygulanmaktadır ve bu özelliği sebebiyle 

pay sahibinin kişiliğinin hiçbir öneminin olmadığı anonim ortaklığın yapısına yaban-

cıdır46. Hatta, pay sahibinin sahip olduğu tüm paylardan ıskat edilmesi sonucu ortak-

lıkla ilgisinin kesilmesi hâlinde dahi kullanılabilecek bir terim değildir47. 

Kanımızca, ıskat terimi müesseseyi en iyi nitelendiren ve farklılıklarını ortaya 

koyan terimdir. Gerçekten, anonim ortaklıkta merkez kavram paydır ve pay sahibinin 

ortaklıkla olan ilişkisi sadece pay vasıtasıyladır. Bu olgu karşısında, pay sahibinin 

ortaklık ile ilişkisinin değil, “pay” ile ilişkisinin kesildiği vurgulanmalıdır. Bu yüz-

den benimsenecek terimin ve kullanım tarzının anılan bu hususu ifade etmesi temel 

amaç olmalıdır. Buna göre gerek yaptırıma muhatap olanı gösteren gerek müessese-

                                                 
43 Arslanlı, AŞ I, s. 195; Göle, a.g.e., s. 114; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 605; 

Teoman, YTH 1, s. 89; Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku, 4. Bası, Adana, Karahan Kitabevi, 
2003, s. 681; Helvacı, Sorumluluk, s. 52; Abuzer Kendigelen, Anonim Ortaklık Payı Üze-
rinde İntifa Hakkı, İstanbul, Beta, 1994, s. 337; Nomer, Sadakat, s. 146; Battal, a.g.m., s. 53; 
İsmail Doğanay, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. 1, 4. Bası, İstanbul, Beta, 2004, s. 1222. 

44 POROY (Tekinalp/ Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 105; Domaniç, Şerh II, s. 1330; İmregün, AO, 
s. 285; Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2003, s. 43; Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2459. 

45 Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2459-2477’deki Yargıtay kararları. Öte yandan, birbirine yakın 
tarihli iki karardan birisinde “ıskat” diğerinde “çıkarma” terimin kullanılması, kavramlara özen 
gösterilmediğini ortaya koymaktadır. Y. 11. HD. 20.10.1986 E. 4539 K. 5426; Y. 11. HD. 
25.02.1987 E. 6804 K. 1099, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2465. 

46 Pay sahibinin genel kurul toplantısından “çıkarılması” tamamen farklı bir müessesedir ve hem 
konumuzla hem de kişi ortaklıklarındaki çıkarma ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bkz. Ömer Te-
oman, “Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Genel Kuruldan Çıkarılması”, Otuz Yıl Ticaret 
Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I 1971-1982, İstanbul, Beta, 2000, s. 60 vd. 

47 Tekinalp, ıskatın pay sahibinin tüm payları hakkında uygulanması hâlinde çıkarma hükmü do-
ğuracağını ifade etmektedir. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 605. Ancak, bu 
hâlde bile iki müessese birbirinden oldukça farklıdır. 
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nin hukukî niteliğini ortaya koyan “pay sahibinin ıskatı” veya “ıskat edilen pay sahi-

bi” biçiminde bir kullanımın isabetli olacağı şüphesizdir48. 

Bu gerekçelerle incelememizde, Arapça kökenli bir kelime olan “ıskat”ın yeri-

ne “düşürme, kaybettirme, yoksun bırakma” gibi başka bir terim ikâme etmeye çalı-

şılmamış, doktrin ile uygulamada giderek daha fazla benimsenen bu terimin kulla-

nılmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

Son olarak 24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda da ıskat teri-

minin kullanıldığını belirtelim49. 

 

B. Iskatın Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması 

1. Kollektif ve Komandit Ortaklıkta Çıkarma 

Kollektif ortaklıkta çıkarma, ortaklığın feshini veya infisahını engellemek 

amacıyla öngörülmüş ve diğer ortaklara tanınmış bir hak olarak karşımıza çıkar. 

Ortaklardan birinin iflâs etmesi (TTK. m. 196) ve belirsiz süreli ortaklıkta feshi 

ihbar etmesi (TTK. m. 198, f. 1), bir ortağın kişisel alacaklısının ortaklığın feshini 

talep etmesi (TTK. m. 198, f. 2) ve son olarak ortaklardan birinin kişiliğinde doğan 

bir haklı sebebin50 varlığı hâlinde diğer ortaklar, oybirliği ile veya ana sözleşmede 

hüküm bulunmak kaydıyla ekseriyetle, fesih sebebi şahsında doğan ortağı ortaklık-

tan çıkarabilirler51. 

                                                 
48 Terim sorununa işaret eden Battal, “ortak sıfatının ıskatı” ifadesini daha doğru bulduğunu ifade 

etmekte ancak çoğunluğa uyarak “ortağın ortaklıktan ıskatı” ifadesini kullanmaktadır. Battal, 
a.g.m., s. 54, dn. 2. 

49 Terim, Tasarının 483’üncü maddesinin kenar başlığında ve 519’uncu maddesinin metninde yer 
almaktadır. Söz konusu hükümleri eleştiren Moroğlu, herhangi bir gerekçe göstermeksizin “çı-
karma” teriminin kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı, İstanbul, İBY, 2005, s. 148 ve 157. 

50 Diğer çıkarma hâllerine nazaran genel bir çıkarma sebebi olan haklı sebep, nispî bir kavram-
dır ve her somut olayın verileri ve özel koşulları ile değerlendirilmelidir. Özel çıkarma hâlle-
rinden birinin kapsamına girmeyen bir durum, ortağın çıkarılması için bir haklı sebep teşkil 
edebilir. Mesela bir ortağın sermaye koyma borcunda temerrüde düşmesi (TTK. m. 188) bir 
fesih sebebi olmasına rağmen özel çıkarma sebepleri arasında sayılmamıştır. Fakat diğer or-
taklar sermaye koyma borcunda temerrüde düşen ortağı haklı sebebe dayanarak ihraç edebi-
lirler. Çamoğlu, Haklı Sebep, s. 126; Oğuz İmregün, Kollektif, Komandit ve Sermayesi 
Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar, İstanbul, Yasa Yayıncılık, 1989, s. 57-59. 

51 İki ortağı olan kollektif ortaklıklarda bir ortağın haklı sebeple veya diğer sebeplerle çıkarıl-
ması ancak mahkemeden istenebilir (TTK. m. 199 ve TTK. m. 200). 
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Çıkarma kararı noter aracılığıyla tebliğ olunur ve çıkarılan ortak diğer ortak-

lara karşı, sebebin haklı olmadığı gerekçesine dayanarak, üç ay içinde mahkemeye 

başvurabilir. Çıkarma kararı bozucu yenilik doğuran bir karardır ve hükümlerini 

ortağa tebliğ edildiği anda doğurur52. Çıkarılan ortak, ortaklık mevcuduna göre he-

sap edilecek bir ayrılma payına53 hak kazanır (TTK. m. 202-204). 

Komandit ortaklıkta ortaklar arasındaki değişiklikler özel olarak düzenlen-

memiş, kollektif ortaklık hükümlerine yollama yapılmıştır (TTK. m. 267). Bu yüz-

den kollektif ortaklıkta geçerli olan düzenleme, hem komandite hem de komanditer 

ortağın çıkarılmasında uygulanır. 

 

2. Limited Ortaklıkta Çıkarma 

Limited ortaklıkta çıkarma54, hem ortaklığın sona ermesini engellemek hem 

de mal varlığını korumak amacına yöneliktir. Bu kapsamda, ortaklık mal varlığının 

korunmasına yönelik bir hüküm olan55 TTK. m. 551, f. 4’e göre bir ortağın ortak-

lıktan çıkmasının ve çıkarılmasının geçerli olabilmesi için esas sermayenin azaltıl-

ması hakkındaki hükümlere uyulması gerekir. Söz konusu hükme göre bu kuralın 

istisnaları; ayrılan ortağın payının ortaklığın esas sermayesinin itibarî değerini aşan 

varlıklardan ödenmesi, sermaye koyma borcunda temerrüde düşen ortağın payının 

kanunda belirtilen şekilde paraya çevrilmesi ve payın bir başka ortak tarafından 

devralınmasıdır. Çıkarma ile ortak ve ortaklık arasındaki ilişki son bulur. Çıkarılan 

                                                 
52 Çıkarma kararı aleyhine mahkemeye başvurulması hâlinde mahkemenin kararı açıklayıcıdır. 

İki ortaklı kollektif ortaklıklarda ise mahkeme kararı kurucudur, yani çıkarma kararı hüküm-
lerini dava tarihinden itibaren doğurur. Son olarak belirtelim ki, çıkarma kararı iyi niyetli 
üçüncü kişilere karşı tescil ve ilândan itibaren ileri sürülebilir (TTK. m. 201, f. 3). Çamoğlu, 
Haklı Sebep, s. 177; İmregün, Kollektif, s. 107-108. 

53 Ayrılma payı temelini ortakların ortaklık sermayesinin ekonomik açıdan maliki olmalarında 
bulur ve ortakların ortaklığa getirdikleri sermaye payları karşılığında ortaklık mal varlığı ü-
zerindeki malî taleplerinin tümünü ifade eder. ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar, s. 
161. 

54 Limited ortaklıkta çıkarma hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. İrfan Baştuğ, Limited Şirkette 
Ortağın Çıkma ve Çıkarılması, İzmir, İİTİAY, 1966; Halil Arslanlı/Hayri Domaniç, Türk 
Ticaret Kanunu Şerhi Cilt: III, İstanbul, Temel Yayınları, 1989, s. 322-323, 393 vd., 769 
vd.; POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar, s. 899 vd.; Güzin Üçışık, “Limited Şir-
kette Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İs-
tanbul, Beta, 2003, s. 194 vd. 

55 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar, s. 901. 



 16 

ortak, esas sermaye payı tutarına oranla hesaplanacak bir ayrılma payına hak kaza-

nır56. 

Limited ortaklıkta bir ortağın çıkarılabilmesine yönelik koşullar TTK. m. 

523, f. 4, TTK. m. 551, f. 3 ve TTK. m. 529’da düzenlenmiştir. İlk olarak; bir orta-

ğın iflâsı veya hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmesi, iflâs idaresine ve orta-

ğın şahsî alacaklısına ortaklığın feshini isteme hakkı verir. Ortaklığın esas serma-

yenin ekseriyetini temsil eden ve sayı bakımından da çoğunluğu, aleyhinde takip 

yapılan ortağın koymuş olduğu sermayenin gerçek bedelini ödeyerek, ortağı ortak-

lıktan çıkarabilirler (TTK. m. 523, f. 1, b. 4). Çıkarmanın hüküm ifade edebilmesi 

için pay bedelinin veya ödenecek paranın iflâs idaresine veya icra dairesine öden-

mesi gerekir (TTK. m. 523, f. 1, b. 4). 

İkinci olarak, bir haklı sebebin varlığı hâlinde, haklı sebep şahsında doğan or-

tak ortaklıktan çıkarılabilir. Çıkarma için esas sermayenin yarısından fazlasına sa-

hip bulunan ortakların mutlak ekseriyetinin çıkarma yönünde oy kullanması ve 

mahkemenin bu yönde karar vermesi gerekir. Mahkeme öncelikle haklı sebebin 

varlığını inceler57. 

Son olarak, sermaye koyma borcunu ödemede temerrüde düşen ortak ortak-

lıktan çıkarılabilir58. Ortaklar genel kurulunun çıkarma kararı alabilmesi için; orta-

ğın sermaye koyma borcunda temerrüde düşmesi, kendisine noter marifetiyle arala-

rında en az on beş gün süre olan iki ihtarname gönderilmesi ve son olarak çıkarma 

kararının tebliği gerekir. Çıkarılan ortak taahhüdü ile sorumlu olmaya devam eder59 

                                                 
56 Ayrılma payı için Bkz. POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar, s. 902. 
57 Üçışık, a.g.m., s. 202. 
58 Doktrinde, ortağın bu sebeple çıkarılması için “çıkarma” ve “ıskat” terimlerinin birlikte kul-

lanıldığı görülmektedir. Arslanlı/Domaniç, a.g.e., s. 394; Üçışık, a.g.m., s. 195, dn. 39. 
59 Arslanlı/Domaniç, çıkarılan ortağın sermaye payı üzerindeki tüm haklarını kaybettiği ve pay 

sahipsiz hâle geldiği görüşündedir. Arslanlı/Domaniç, a.g.e., s. 344 ve özellikle s. 402. Karşı 
görüşte POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar, s. 911; Ömer Teoman, “Limited 
Ortaklığın Edindiği Kendi Paylarından Doğan Hak ve Borçlar ve Edinmenin Diğer Bazı So-
nuçları”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I 1971-1982, İstanbul, Beta, 
2000, s. 150, dn. 1; Üçışık, a.g.m., s. 198. Bu son yazarlara göre limited ortaklık, çıkarılan 
ortağın payını kanun icabı (ex lege) iktisap etmektedir. Kanımızca her iki görüşte eleştirile-
bilir. TTK. m. 530’a göre payın satılacağı usul konusunda çıkarılan ortağa söz hakkı tanın-
ması ve satış sonucu elde edilen miktardan ortağın borcunu aşan kısmın kendisine verilmesi 
payın sahipsiz kalmadığını ve aynı biçimde ortaklığın da payın mülkiyetini kazanmadığını 
göstermektedir. Bu yüzden çıkarılan ortağın, satılana kadar pay üzerinde “şekli” bir mülkiyet 
hakkının bulunduğu kabul edilmelidir. 
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(TTK. m. 529, f. 2, c. son); ortaklık, payı TTK. m. 530’daki usule uyarak en kısa 

zamanda satar60 ve sermaye payının satışından elde edilen paradan ortağın borcunu 

mahsup eder. Payın satılması sonucu elde edilen miktar ortağın borcunu aşarsa, 

aşan kısım çıkarılan ortağa verilir (TTK. m. 530, f. 2). Görüldüğü üzere, bu son 

hâlde, çıkarılan ortağın payı limited ortaklık tarafından adeta bir icra dairesi gibi 

değerlendirilmekte ve ortaklığın ortaktan olan alacağını bir an önce elde etmesi 

sağlanmaktadır61. 

 

3. Kooperatiften Çıkarma ve Ortaklık Sıfatının Kendiliğinden 

Kaybı 

Kooperatifte ortaklık sıfatının kaybı, KoopK. m. 16 ve KoopK. m. 27’de dü-

zenlenmiş olup, her iki hüküm de kooperatifin “varlığını” koruma amacına yönelik-

tir62. KoopK. m. 16, davranışları kooperatifin kurulma amacına uymayan, ortaklı-

ğın varlığını tehlikeye düşüren ve gerçekleştirmek istediği amacı engelleyen orta-

ğın çıkarılmasını63, KoopK. m. 27 ise sermayeye katılma borcunu ve diğer ödeme-

lerini64 yerine getirmeyen ortağın ortaklık sıfatının kendiliğinden kaybını düzenle-

mektedir65. Doktrinde bu son işlemin bir çeşit “ıskat”ı ifade ettiği belirtilmektedir66. 

KoopK. m. 16, f. 1, “Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebep-

ler ana sözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar ana sözleşmede açıkça gösterilme-

yen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar” biçiminde bir düzenleme getirerek çı-

karmayı ana sözleşmede öngörülen sebeplerle sınırlamış ve ortakların keyfi bir 

                                                 
60 Kenar başlığı “Payın paraya çevrilmesi” olan TTK. m. 530, f. 1, c. 1, “Şirketten çıkarılan 

ortağın payı bir diğer ortak tarafından hakiki değeri üzerinden devralınamadığı takdirde 
şirket tarafından açık arttırma yoliyle satılabilir” demektedir. 

61 Baştuğ, a.g.e., s. 94. Yazar, “Herşeyden önce sermaye borcunda temerrüd sebebi ile ihraçda 
payın satışından gaye, ortağın ödemediği sermaye taahhüdünü zorla yerine getirmektir” de-
mektedir. 

62 Bu iki hükmün düzenledikleri hususlar farklı olmakla beraber, doktrinde iki müesseseyi de 
“çıkarma” olarak nitelendiren yazar bulunmaktadır. Gönen Eriş, Uygulamalı Kooperatifler 
Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1998, s. 412 vd. ve s. 660 vd. 

63 Ünal Tekinalp, Kooperatiflerde Ortakların Kişisel Niteliklerinin Önemi, Ortak Sıfatının 
Kazanılması ve Yitirilmesi, İstanbul, İÜY, 1972, s. 150. 

64 Tekinalp’e göre anılan hükmün kapsamına girmeyen edimlerin yerine getirilmemesi, çıkarma 
sebebi olarak ana sözleşmeye yazılabilir. Tekinalp, Kooperatif, s. 153. 

65 Abdülkadir Arpacı, İçtihatlı Kooperatifler Kanunu ve Açıklamaları, Genişletilmiş 2. Bas-
kı, İstanbul, Temel Yayınları, 1995, s. 123. 

66 Özellikle Bkz. Tekinalp, Kooperatif, s. 162. 



 18 

biçimde kooperatiften çıkarılmasını engellemek istemiştir67. Çıkarma yetkisi genel 

kuruldadır, ancak yönetim kuruluna devredilebilir. Çıkarma kararı hangi organ ta-

rafından verilirse verilsin mutlaka gerekçeli olmalıdır ve tutanaklarla tespit edilmeli 

veya ortaklar defterine geçirilmelidir68. Çıkarma kararın bir örneği, çıkarılan ortağa 

tebliğ edilmek üzere on gün içinde notere tevdi edilir. Çıkarılan ortak, karar genel 

kurul tarafından verilmişse tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye baş-

vurarak kararın iptalini talep edebilir, eğer çıkarma kararı yönetim kurulu tarafın-

dan verilmişse tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde genel kurula başvurarak kara-

ra itiraz edebilir veya doğrudan doğruya mahkemeye başvurabilir69. Son olarak, 

çıkarılan ortak genel kurul kararına karşı KoopK. m. 53’e göre iptal davası açabilir. 

Çıkarma kararı kesinleşinceye kadar ortağın ortaklık sıfatı ve bu sıfatından 

kaynaklanan hak ve yükümlülükleri devam eder. Çıkarılan ortak ayrılma payına 

hak kazanır70. 

Kooperatifte ortaklık sıfatının “kendiliğinden kaybı”nı düzenleyen KoopK. 

m. 27’ye göre “Ortakların yüklendikleri paylar için ödiyebilecekleri para tutarını 

anasözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödeme-

lerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, 

bu husus mümkün olmazsa ilânla ve münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine 

getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemden sonra da bir ay içinde 

yükümlerini yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düş-

mesi alâkalının, anasözleşme veya diğer surette doğmuş borçlarının yok olmasını 

gerektirmez”. Bu hükme göre kooperatifte ortağın ortaklık sıfatının kendiliğinden 

kaybı, sermayeye katılma borcunda ve sair ödemelerde temerrüdüne bağlanmıştır. 

Sermayeye katılma borcu kooperatif ana sözleşmesine göre belirlenir. Diğer öde-

melerle kastedilen ise, ortaklık sıfatı sebebiyle doğmuş bulunan borçlardır. Bu 

                                                 
67 Madde metni, 3674 sayılı Kanun’la değiştirilmiş ve bir ortağın haklı sebeple kooperatiften 

çıkarılması kaldırılmıştır. Değişikle amaçlanan, uygulamada görülen suiistimallerin önüne 
geçmektir. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 973. 

68 Tekinalp, Kooperatif, s. 155. Nisim Franko, “Yargıtay İçtihatları Açısından Kooperatif Şir-
ket Ortağının İhracı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XI, Ankara, 
BTHAE, 1994, s. 282. 

69 Franko, a.g.m., s. 286. 
70 Kooperatifte ayrılma payı hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Tekinalp, Kooperatif, s. 167-

172. 
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borçların kapsamına; giriş ödentisi, yıllık ödenti, dönemsel ödenti, yedek akçeler 

karşılığı ve ek ödemeler girer71. 

KoopK. m. 27 uyarınca ortağın ortaklık sıfatının kendiliğinden kaybı emredi-

ci bir usulle düzenlenmiştir72. Buna göre, ortaktan münasip bir süre içinde serma-

yeye katılma borcunu ve diğer ödemelerini yerine getirmesi; yazılı olarak ve elden, 

taahhütlü mektupla, eğer bunlar mümkün değilse ilânla bildirilir73. İsteğe rağmen 

ortak borcunu ifa etmemişse, kendisine aynı koşulları taşıyan ancak bir ay içerisin-

de ödeme yapılmaması hâlinde ortaklık sıfatının kendiliğinden kaybedileceğini 

belirten74 ikinci bir ihtar gönderilir. İkinci ihtarın gönderilmesinden itibaren bir ay 

içerisinde borcunu ifa etmeyen ortak, ortaklık sıfatını kendiliğinden kaybeder75. 

Ortaklık sıfatının kendiliğinden kaybı sonucu ortağın kooperatife yapmış ol-

duğu kısmî ödemelerden doğan haklarını yitirip yitirmediği tartışmalıdır. Kanımız-

ca, kanunda açıkça belirtilmediği için burada da KoopK. m. 17, f. 3, c. son’daki 

genel kuralın uygulanması gerekir76. Ortaklık sıfatının kendiliğinden kaybı, muac-

cel olan borçların sona ermesine yol açmaz77. 

Kooperatifin sermayesi anonim ortaklıkta olduğu gibi paylara bölünmemiş 

olduğundan78 ve esas sermayenin karşılıksız kalması gibi bir durum söz konusu 

olmadığından, yeni bir ortak alınmasına gerek yoktur. 

 

                                                 
71 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 977. 
72 Tekinalp, Kooperatif, s. 163. 
73 İhtarın ilânla yapılabilmesi, anılan iki yolla ihtar yapılamaması hâlinde mümkündür. 

Tekinalp, Kooperatif, s. 164. Kanımızca, burada yapılan ihtarın hukukî niteliği “temerrüt ih-
tarı”dır. 

74 Tekinalp, Kooperatif, s. 164. 
75 Yargıtay, hükmün açık ifadesine rağmen bir çıkarma kararı alınmasına gerek görmektedir. 

Tekinalp ise bu yönde alınacak bir kararın ancak mevcut durumu tespit eden ve açıklayan bir 
karar olduğunu, aksinin kabulünün hükmün açık ifadesine aykırı olacağını belirtmektedir. 
TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 978-979. 

76 Arpacı, “Çünkü, KoopK. m. 17/son hükmünün burada da uygulanmaması için hiçbir haklı 
gerekçe gösterilemez. Gerçekte, bu hükümde, çıkarılan ortakların dahi “sermaye ve mevdua-
tından kısmen veya tamamen yoksun” bırakılamayacağı yazılı dır ki, ortaklığın kendiliğin-
den düşmesi, çıkarılmaya oranla, bu konuda farklı sonucun kabulünü gerektirecek kadar de-
ğişik bir durum değildir.” demektedir. Arpacı, a.g.e., s. 125, aynı yönde Eriş, Kooperatif, s. 
664. Karşı görüşte Tekinalp, Kooperatif, s. 162. 

77 Sermayeye katılma borcunun sona ermeyeceği konusunda Bkz. Tekinalp, Kooperatif, s. 
163. Karşı görüşte Arpacı, a.g.e., s. 126; Eriş, Kooperatif, s. 663. 

78 Tekinalp, Kooperatif, s. 162. 
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4. Sözleşmeden Dönme ve Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi 

Sözleşmeden dönme; taraflardan birinin sahip olduğu bir hakka dayanarak 

geçerli bir akdi tek taraflı bir irade beyanıyla ve geçmişe etkili olarak sona erdirme-

sidir. Dönme, sadece “iki tarafa borç yükleyen” akitlerde, taraflara tanınmış mun-

zam bir imkândır ve bununla amaçlanan, sözleşmenin kurulduğu andaki durumun 

tekrar sağlanmasıdır79. 

Dönme, bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasıdır ve muhataba ula-

şınca hükümlerini doğurur80. Bu bakımdan beyanın muhataba ulaşması ile akdi 

ilişki sona erer ve tarafların birbirlerine verdikleri şeyleri iade etmeleri gerekir 

(BK. m. 108, f. 1). Ayrıca, borçlu kusurlu olmadığını ispat etmedikçe akdin sona 

ermesi sebebiyle alacaklının uğradığı zararları tazmin ile yükümlü olur (BK. m. 

108, f. 2). 

Fesih; sözleşme taraflarından birinin tek taraflı ve yöneltilmesi gerekli bir i-

rade beyanı ile sürekli borç ilişkisini ileriye etkili olarak sona erdirmesidir81. Bozu-

cu yenilik doğuran bir hakkın kullanılması olan fesih beyanı muhataba ulaşınca, 

sürekli borç ilişkisi sona erer. Son olarak belirtmek gerekirse, fesih borçlunun te-

merrüdü dışında kalan haklı sebeplere dayanır ve etkisini ileriye etkili olarak doğu-

rur, yani feshin geçerli olacağı ana kadar doğan borçları etkilemez82. 

 

C. Iskatın Hukukî Niteliği 

Anonim ortaklıkta ıskat yukarıda anılan müesseselerden önemli farklılıklar 

göstermektedir. İlk olarak belirtelim ki, anonim ortaklıkta pay sahibinin kişiliğinin 

herhangi bir öneminin bulunmaması, çıkarma ile ıskatın amaç bakımından birbirin-

den farklı olduğunu göstermektedir. Gerçekten, ıskatın tek amacı pay bedelinin ifa 

edilmeyen kısmının ortaklığa getirilmesi, yani tamamlanması iken, çıkarmanın a-

                                                 
79 M. Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, İstanbul, Filiz 

Kitabevi, 2000, s. 369. 
80 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP Tekinay Borçlar Hukuku, 7. bası, istanbul 

1993, s. 964. 
81 Özer Seliçi, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin So-

na Ermesi, İstanbul, İÜY, 1976, s. 115 (Kitabın dış kapağında yayın tarihi olarak “1977” 
gösterilmektedir). 

82 Seliçi, a.g.e., s. 119. 
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macı ortaklığın feshini engellemektir83. Aynı biçimde, çıkarma sonucu ortak ile 

ortaklık arasındaki ilişki sona ermekte, ıskatta ise pay sahibi sadece bedelini öde-

mede temerrüde düştüğü paylarla ilgili olarak bu sıfatını yitirmektedir. Çıkarılan 

ortağın ortaklıkla olan ilişkisi sona ermekle beraber ayrılma payına hak kazanması 

ancak ıskatta pay sahibinin yaptığı kısmî ödemelerden yoksun bırakılması84 ve pay 

bedelinin temin edilemeyen kısmını tazminle yükümlü olması, iki müessesenin 

hukukî sonuçlarının da farklı olduğunu göstermektedir. Bu yüzden ıskatı çıkarma 

ile ilişkilendirmeye imkân yoktur. Pay sahibinin taahhüt ettiği tüm paylardan ıskat 

edilmesi hâlinde dahi durum böyledir. 

Iskata en çok benzeyen müessese, limited ortaklıkta bir ortağın sermaye 

koyma borcunu ödemede temerrüde düşmesi sebebiyle çıkarılmasıdır. Her ikisinin 

de öngörülme sebebinin “mal varlığının korunması ilkesi” olması bu görüşü destek-

lemektedir. Öte yandan, kanun koyucunun limited ortaklıkta payın satılması konu-

sunda ayrıntılı bir düzenleme getirmesi, diğer ortaklara kanunî bir ön alım hakkı 

tanınması ve elde edilen paradan ortağın borcunu aşan kısmın yedek akçeye eklen-

mek yerine ortağa verilmesi bu iki müesseseyi önemli ölçüde birbirinden ayırmak-

tadır. 

Kooperatifte ortaklık sıfatının kendiliğinden kaybı da ıskata çok benzeyen bir 

yaptırımdır ancak bu ortaklık tipinde esas sermayenin paylara bölünmüş olmaması 

sebebiyle karşılıksız kalması gibi bir durumun söz konusu olmaması, bununla be-

raber anılan müeyyidenin sermaye koyma borcu dışında kalan diğer ödemeler se-

bebiyle de uygulanabilir olması ve ortağın ayrılma payına hak kazanması iki mües-

seseyi birbirinden ayırmaktadır. Aynı biçimde, ıskatın kendiliğinden gerçekleşe-

bilmesi mümkün değildir. 

Iskat, sözleşmeden dönme ve sürekli borç ilişkilerinin feshinden de önemli 

farklılıklar içermektedir. Ortaklık akdinin, edimlerin değişimi amacı gütmeyen ve 

iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme değil, edimlerin ortak bir amaca ulaşmak için 

birleşmesi ile oluşan “çok taraflı bir sözleşme” olması ıskatın iki müesseseden de 

                                                 
83 bkz.: yuk. I, A, 1, dn. 12. 
84 Göle, a.g.e., s. 116, dn. 161. 
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farklı olduğunu göstermektedir85. Haklı sebep kavramı anonim ortaklığın bünyesine 

yabancıdır. Bu sebeplerle ıskatın hukukî niteliğini bu iki müessese ile izah etmek 

de mümkün değildir. 

Görüldüğü gibi, ıskat benzer müesseselerden önemli noktalarda ayrılmakta-

dır. Bunun sebebi, anonim ortaklığın esas sermayesinin paylara bölünmüş bulun-

ması ve merkez kavramın pay olmasıdır. Bu yüzden ıskat ancak pay bedelini öde-

mede temerrüdün anonim ortaklığa özgü ve bu ortaklığın yapısına uygun bir sonu-

cu olarak ifade edilebilir86. 

                                                 
85 Çamoğlu, Haklı Sebep, s. 12-13; Moroğlu, Anasözleşme, s. 523; Bahtiyar, a.g.e, s. 64 vd.; 

Seliçi, a.g.e., s. 31. 
86 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 606. 
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II. Bölüm: Iskatın Koşulu ve Uygulanması 

A. Iskatın Koşulu: Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt 

1. Nakdî Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt 

Anonim ortaklıkta pay sahibinin nakdî sermaye koyma borcu, ana sözleşmenin 

belirlediği muayyen bir tarihte veya yönetim kurulunun yaptığı ödeme çağrısı (apel) 

ile muaccel olur1. Bunun dışında nakdî sermaye koyma borcunun ifası konusunda 

para borçlarının ifasına ilişkin temel ilkeler geçerlidir2. 

Borçlu temerrüdünün genel şartları BK. m. 101’de “Muaccel bir borcun borç-

lusu, alacaklının ihtariyle mütemerrit olur. 

Borcun ifa edileceği gün müttefikan tâyin edilmiş veya muhafaza edilen bir 

hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit 

etmiş ise, mücerret bu günün hitamı ile borçlu mütemerrit olur” biçiminde düzen-

lenmiştir. Buna göre, borçlunun temerrüdünden bahsedilmek için öncelikle geçerli ve 

talep edilebilir bir borcun varlığı ile bu borcun muaccel olması, ikinci olarak da ala-

caklının temerrüt ihtarında bulunması gerekir3. Hükmün ikinci fıkrasında ihtara lü-

zum olmayan bazı hâller gösterilmiştir4. 

TTK. m. 407, f. 1’ de ise bu genel düzenlemeden farklı bir düzenleme getiril-

miş ve nakdî sermaye koyma borcunu vaktinde ifa etmeyen pay sahibinden ihtar ge-

rekmeksizin temerrüt faizi istenebileceği belirtilmiştir. Buna göre, pay sahibinin te-

merrüde düşmesi için ayrıca bir ihtar gerekmemektedir5. 

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Göle, a.g.e., s. 65 vd.; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Or-

taklıklar, s. 590. 
2 Göle, a.g.e., s. 44. 
3 Borçlu temerrüdünün koşulları hakkında Bkz. Feyzi N. Feyzioğlu, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, C. II, 2. Bası, İstanbul, y.y., 1977, s. 230-241; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 470-480; 
Nami Barlas, Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından 
Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul, Kazancı, 1992, s. 16 vd.; Mehmet Helvacı, Borçlar ve 
Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, İstanbul, Beta, 2000, s. 103-
108. 

4 Doktrinde, ihtara lüzum olmayan başka hâllerinde varlığı kabul edilmektedir. Bunlar “borçlu-
nun borcunu ifa etmeyeceğini açık ve kesin olarak bildirmesi, dürüstlük kurallarının ihtarı ge-
reksiz kılması, borcun haksız bir fiil veya iktisaptan doğması, borçlunun ihtar yapılmasını iyi 
niyet kurallarını aykırı olarak engellemesi ve nihayet ihtara lüzum olmadığının kanunda belir-
tildiği hâller” olarak kabul edilmektedir. Feyzioğlu, a.g.e., s. 237-239. 

5 Anılan hükümler doktrinde “ihtara lüzum olmadığı kanunda belirtilen hâller” başlığı altında 
incelenmektedir. Feyzioğlu, a.g.e., s. 239; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 478; Barlas, a.g.e., s. 61; 



 24 

Pay sahibinin pay bedelini ödemede temerrüde düşmesi sebebiyle işlemiş olan 

temerrüt faizinin ve öngörülmüşse cezaî şartın tahsil edilmesi gerekir. Yönetim kuru-

lu bunları istemekten vazgeçemez6 ve pay sahibinin yaptığı ödemeden bunları mah-

sup etmelidir. Buna göre, pay sahibinin sadece pay bedelleri nispetinde bir ödeme 

yapması hâlinde, yönetim kurulunun öncelikle ödenen bu bedelden faizleri ve cezaî 

şartı mahsup etmesi (BK. m. 84, f. 1), bedeli ödenmeyen paylar bakımından pay sa-

hibini ıskat etmesi gerekmektedir7. Çünkü yönetim kurulu, kanunun kendisine verdi-

ği bir hakkı kullanarak öncelikle ortaklığın menfaatini düşünmek zorundadır. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken, para borçlarının ifasına ilişkin bir kural olan BK. m. 

84, f. 1’in uygulanması ile, pay sahibinin temerrüt faizini veya cezaî şartı ödemediği 

için değil, bizzat sermaye koyma borcunu ifa etmemiş olduğu için ıskat edildiğidir8. 

Doktrinde Battal, birden çok paya sahip olan ortağın kendisine bildirilen top-

lam borca mahsuben kısmen ödeme yapması hâlinde, ödemenin paylara eşit oranda 

yayılmaması ve mümkün olduğu kadar çok payın tüm bedelinin ödendiği biçiminde 

bir yorum yapılması gerektiğini, aksi hâlde ortaklığın haksız ıskatı sağlamaya yöne-

lik kötü niyetinden söz edilebileceğini belirtmektedir9. Sorun şöyle ortaya konulabi-

lir: Pay sahibi (A)’nın bedellerinin yarısı ödenmiş, “Bir YTL” itibarî değeri olan 

1000 adet payı vardır. Yönetim kurulu, yaptığı ödeme çağrısı ile geri kalan tüm bede-

lin belirli bir tarihe kadar ödenmesini talep etmiştir. (A)’nın ortaklığa sadece “250 

YTL” ödeme yapması durumunda 500 adet payın bedeli tamamen ödenmiş mi kabul 

edilecektir yoksa 1000 adet payın geri kalan bedelinin kısmen ödendiği sonucuna mı 

varılacaktır? 

Burada öncelikle vurgulayalım ki, yönetim kurulu pay sahibinin yapmak iste-

diği kısmî ödemeyi kabul etmek zorunda değildir. Kural, eşit işlem ilkesi nedeniyle 

bir yükümlülük olarak da ortaya çıkabilir. 

                                                                                                                                          
Helvacı, Faiz, s. 103. 

6 Helvacı, Sorumluluk, s. 53. 
7 Teoman, YTH 1, s. 95. 
8 Karşı görüşte olan Göle, ıskat kararı alınması için asıl olanın bakiye sermaye borcunun öden-

memesi olduğunu, temerrüde düşen pay sahibinin sadece gecikmiş sermaye borcunu ödemesi 
hâlinde hakkında ıskat kararı alınmaması gerektiği görüşündedir. Yazara göre ortaklık daha 
sonra kendisinden temerrüt faizini ve cezaî şartı talep edebilir ve bu ihtimâlde pay sahibinin 
bunlardan ibra edilmesi söz konusu olmaz. Göle, a.g.e., s. 118-119. 

9 Battal, a.g.m., s. 56-57. 
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Öte yandan, pay sahibinin birden fazla payı olması hâlinde, ortada ödenmeyen 

pay bedellerinin tamamını kapsayan tek bir borç değil, pay adedi kadar birbirinden 

bağımsız borç vardır10. Bunun en önemli sonucu, pay sahibinin pay bedellerini ayrı 

ayrı ifa etme hakkına sahip olması ve bu tür bir ödemenin kısmî ödeme olmadığından 

dolayı yönetim kurulu tarafından reddedilememesidir. Bu açıklama karşısında konu-

nun BK. m. 85 ve 86 bakımından değerlendirilmesi gerektiği açıktır11. 

BK. m. 85, aynı alacaklı ve borçlu arasında birden fazla borç bulunması hâlin-

de, ödemenin hangi borç için yapıldığının bildirilmesi hakkını diğer bir deyişle tercih 

hakkını borçluya tanımıştır. Borçlunun herhangi bir tercih yapmaması ve hâlin özel-

liğinden amacının anlaşılamaması hâlinde bu hak alacaklıya geçmiş olur. Her iki 

tarafın susması hâlinde BK. m. 86’da yer alan kural devreye girer. Buna göre yapılan 

ödeme; ilk olarak muaccel olan borca, birden fazla borç muaccel ise cebrî icra yoluy-

la takip edilen borca, hiçbir borç için icra takibi yapılmamışsa vadesi en erken gelen 

borca mahsup edilir; birden fazla borcun vadeleri aynı tarihte gelmişse mahsup oran-

tılı olarak yapılır. 

Bu açıklama karşısında yapılan ödemenin pay bedellerinin tümüne mahsuben 

orantılı olarak yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Hemen belirtelim ki, bu 

kural kısmî ödeme ile aynı sonucu doğurmaktadır, yani mahsubun orantılı olarak 

yapılması hâlinde kısmî temerrüt devam etmektedir. Kısmî temerrüt hâlinde ise ıskat 

uygulanamaz12. Kanımızca andığımız sorunda yapılan ödeme, mümkün olduğu kadar 

çok payın tüm bedelinin ödendiği biçiminde yorumlanmalıdır. Pay bedellerinin açık-

ladığımız özelliği ve kısmî ödemede bulunan pay sahibinin ıskat edilememesi böyle 

bir yorumu gerektirir. 

                                                 
10 Bunun nedeni anonim ortaklıkta sermaye koyma borcunun kaynağının pay olması ve her payın 

birbirinden bağımsız olarak sahibini borç altına sokmasıdır. POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Or-
taklıklar, s. 439; Ömer Teoman, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Birden Fazla Paya Sa-
hip Olan Ortaklar Bir Öneri Konusunda Aynı Zamanda Olumlu ve Olumsuz Oy Kullanabilir-
ler”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt II 1982-2001, İstanbul, Beta, 
2001, s. 20. 

11 “Mahsup” kavramı için Bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP Tekinay Borçlar 
Hukuku, s. 798 vd. 

12  Kanımızca ıskat ihtarından sonra yapılmak istenen kısmî ödemeyi kabul eden yönetim kurulu, 
kısmî ödemede bulunan pay sahibi hakkında ıskat kararı alamaz. Her ne kadar temerrüdün so-
nuçları pay bedelinin ifa edilmeyen kısmı için devam etse de, ıskat payın tümünü ilgilendirdiği  
için uygulanamaz. Karşı görüşte Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2470. 
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Pay sahibinin temerrüde düşmesi için ihtar gönderilmesi zorunluluğu ana söz-

leşme ile kararlaştırılabilir. Bu olasılıkta temerrüt ihtarı ıskat ihtarının yerine geçmez 

ve iki ihtar birleştirilemez13. 

 

2. Gayrinakdî Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt 

Iskatın gayrinakdî sermaye koyma borcunda temerrüt hâlinde uygulanıp uygu-

lanmayacağı kanunda açık olarak belirtilmemiştir. Bunun aksine, TTK. m. 406’nın 

münhasıran nakdî sermaye koyma borcunda geçerli olması14, TTK. m. 407, f. 1’de 

temerrüt faizinden ve TTK. m. 408, f. 3’de de yeni pay sahibinin ödemeleriyle ka-

panmayan açıklardan bahsedilmesi, ıskatın sadece nakdî sermaye koyma borcunda 

temerrüt hâlinde uygulanabileceği kanısını uyandırmaktadır. 

Doktrinde ıskatın gayrinakdî sermaye koyma borcunda temerrüde düşen pay 

sahibi hakkında uygulanamayacağı başka bir gerekçe ile kabul edilmektedir. Bu gö-

rüşe göre, anonim ortaklık kurulduğu anda sermaye olarak getirilmesi taahhüt edilen 

değerlerin mülkiyetini iktisap eder ve sermaye koyma borcu da böylelikle yerine 

getirilmiş olur15. Buna karşılık hakim görüş, ıskatın gayrinakdî sermaye koyma bor-

                                                 
13  bkz.: aş. II, B, 4, a, (1). 
14 TTK. m. 285, f. 2’nin açık ifadesi, gayrinakdî sermaye koyma borcunda “tescille muacceliyet 

ilkesi”nin benimsendiğini göstermektedir. Buna karşılık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 
1995/1 sayılı tebliğinin tekrarı niteliğinde olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İç Ticaret 
2003/3 sayılı ve “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlem-
lerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin üçüncü maddesinde “Şirket kuruluşunda, sermaye 
olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şir-
ketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye 
olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet 
sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde 
şirket adına tescil ettirilir.” biçiminde bir düzenleme yer almaktaydı. Tebliğdeki bu hüküm 
2004/2 Sayılı “2003/3 Sayılı Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Deği-
şikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 
“Şirketin kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrımenkul malların taahhüt 
edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. 
Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai 
mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına 
tescil ettirilir” biçiminde değiştirilmiştir. Hemen belirtelim ki, bir önceki düzenleme, açık bir 
biçimde kanuna aykırı olduğu için, haklı olarak eleştirilmekteydi. Abuzer Kendigelen, “Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının İçticaret 1995/1 Sayılı “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana 
Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin Hukukî Açıdan Değer-
lendirilmesi”, Makalelerim, İstanbul, Beta, 2001, s. 191. 

15 Oğuz İmregün, Bilirkişi Raporları (1983-1984), İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000, s. 46. Ancak 
yazar sermaye olarak konulan gayrinakdî değerlerin üçüncü bir kişi tarafından iyi niyetle ikti-
sap edilmesi hâlini müstesna tutmakta ve bu koşulda gayrinakdî sermaye taahhüdünü yerine 
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cunda da uygulanabileceği yönündedir16. Yargıtay da bir kararında zımnen ıskatın 

gayrinakdî sermaye koyma borcunda uygulanabileceğini belirtmiştir17. 

Kanımızca, kanun koyucunun konuyu münhasıran nakdî sermaye koyma bor-

cunda temerrüt bakımından ele alması, ortaklığın gayrinakdî sermaye koyma borcu-

nu ifa etmeyen pay sahibine karşı bu yola başvurmasına engel olarak kabul edilme-

melidir. Lafzî yorumla yetinilmeyip kanunun sistematiği incelendiğinde yukarıda 

saydığımız tüm bu gerekçelerin, sermaye koyma borcunu ve bunu ifa etmeyen pay 

sahibine karşı uygulanacak yaptırımları düzenleyen hükümlerin yetersizliğinden ve 

özensizce kaleme alınmasından kaynaklandığı anlaşılacaktır. 

Öncelikle belirtelim ki, gerek ıskat gerek diğer yaptırımlar, TTK. m. 407, f. 

1’de de açıkça ifade edildiği üzere, sermaye koyma borcunun hiç veya zamanında ifa 

edilmemesinin sonuçlarıdır. Sermaye koyma borcu kavramının ise parayı ve para 

dışındaki iktisadî değerleri kapsadığı kuşkusuzdur (TTK. m. 139). Bu yüzden, hü-

kümde “Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen...” denildikten sonra 

“...temerrüt faizi ödemekle mükelleftir” biçiminde bir ibare kullanılmasının özensiz-

likten kaynaklandığı ve anılan fıkranın diğer yaptırımları değil sadece “nakdî serma-

ye koyma borcu”nun zamanında ifa edilmemesinin sonucunu düzenlediği kabul e-

dilmelidir18. Kaldı ki, TTK. m. 407’de yer alan yaptırımların birbirinden bağımsız 

olması da bu hususu doğrulamaktadır; cezaî şartın veya tazminatın gayrinakdî ser-

                                                                                                                                          
getirmeyen pay sahibinin ıskat edilebileceğini belirtmektedir. İmregün, AO, s. 288, dn. 29. 

16 Arslanlı, AŞ I, s. 206; Domaniç, Şerh II, s. 1175; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, 
s. 606; Yaşar Karayalçın, “Para Değerinde Değişmeler – Yabancı Sermaye ve Anonim Şirket-
lerde Aynî Pay”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara, AÜHFY, 
1975, s. 525; Yavuz Yılmaz, “Anonim Şirkette Ortağın Iskatı”, Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, Ankara, 1998, s. 19. 

17 “Davacı vekili, davalı şirkete 30 yıl süre ile ortak olan müvekkili şirketlerin sermayenin %38.5 
oranındaki 385 adet hisseyi ayni sermaye olarak taahhüt ederek ve düzenlenen protokol uyarın-
ca ayni sermayenin cins, miktar ve nitelik itibariyle tam olarak karşılanmasına rağmen..., ser-
mayeden dolayı borçlu olmadıklarının tespitiyle... TTK’nın 408’inci maddesindeki ihtara rağ-
men dava tarihinde henüz davacıların paydaşlarının düşmesi (ihraç) yönünde bir karar alınma-
mış olmakla birlikte, TTK’nın 408’inci maddesi gereğince sermaye payını yatırması, aksi halde 
haklarını kaybedeceği ihtarını alan ve sermaye payını tam yatırdığı iddiasında olan pay sahibi 
ile şirket arasında bu konuda bir uyuşmazlık mevcut demektir ve pay sahibi şirketteki hakların-
dan mahrum edilmesi tehlikesi altına girmiştir. Bu durumda da pay sahibinin, sermayesini tam 
olarak yatırdığının tespiti ile şirketin bu şekildeki muarazasının önlenmesini istemesinde huku-
ki yararının mevcut bulunduğunun kabulü gerekir...” Y. 11. HD. 18.04.1986 E. 1631 K. 2346, 
Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2477. 

18 Nitekim TTK. m. 405, f. 1’de yer alan ifadenin isabetli olmadığı konusunda Bkz. Okutan 
Nilsson, a.g.e., s. 15. 
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maye koyma borcunda temerrüde düşen pay sahibinden talep edilemeyeceği yönünde 

haklı bir gerekçe gösterilemez. 

TTK. m. 406 bakımından da durum aynıdır. Hükmün sadece nakdî sermaye 

koyma borcuna ilişkin olması, gayrinakdî sermaye koyma borcunda temerrüdün so-

nuçlarını etkilemez. 

Aynı biçimde TTK. m. 408, f. 3’de yer alan “...yeni pay sahibinin ödemeleriyle 

kapanmayan açıkların tazminini mütemerrit ortaktan isteyebilir” ifadesi de konumuz 

bakımından belirleyici olamaz. Çünkü anılan hüküm ıskatın koşulu ile değil, payın 

değerlendirilmesi ile ilgilidir. Anonim ortaklık gayrinakdî sermayeye karşılık çıkarı-

lan payları nakit karşılığı değerlendirme hakkına sahiptir19. 

Son olarak belirtmek isteriz ki, pay sahibinin ortaklığa katılma payı olarak para 

veya paradan başka bir iktisadî değer getirmeyi taahhüt etmesinin öngörülme sebebi 

“mal varlığının korunması ilkesi” olan bir yaptırımın uygulanmasında farklılık arz 

etmesi mümkün değildir. Aksinin kabulü, anonim ortaklığa nakit getirmeyi taahhüt 

eden pay sahiplerinin taahhüdünün, paradan başka bir şeyi getirmeyi taahhüt eden 

ortakların taahhüdüne nazaran daha önemli olduğu sonucuna ulaşılmasını gerektirir 

ki, bu kabul edilemez.  

Bu durumda pay sahibinin gayrinakdî sermaye koyma borcunu ne zaman ifa 

etmiş sayılacağı belirlenmelidir. 

Nakdî katılma paylarındaki durumun aksine, pay sahibinin katılma payı olarak 

paradan başka bir şey taahhüt etmesi halinde bu taahhüdünü ne zaman ifa etmesi 

gerektiğini ve ne zaman ifa etmiş sayılacağını doğrudan doğruya düzenleyen herhan-

gi bir hüküm Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmamaktadır. Ancak sorunun tespiti ö-

nemlidir. Gerçekten, eğer gayrinakdî sermayenin, kurulmasıyla beraber anonim or-

taklığa intikal edeceği kabul edilirse, pay sahibinin sermaye koyma borcunu da ifa 

etmiş sayılacağı sonucuna varılacaktır. 

                                                 
19 Gayrinakdî sermaye koyma borcunda imkânsızlık hâlinde, katılma taahhüdünde bulunanların 

bilirkişilerce biçilen değer ile veya taahhüt edilen gayrinakdî sermayenin gerçek değeri ile so-
rumlu olmaya devam edecekleri konusunda Bkz. Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, 
Cilt I : Hukuki Mütalaalar, Kitap 9 : 1998 - 1999, İstanbul, Beta, 2000, s. 107 ve İmregün, 
AO, s. 288, dn. 29. Karşı görüşte Arslanlı, AŞ I, s. 206. 
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Ticaret ortaklıklarının genel hükümleri arasında yer alan ve kenar başlığı “4. 

Karineler” olan TTK. m. 143, f. 2, “Mukavelede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 

sermaye olarak konan malların mülkiyeti şirkete ait ve hakları şirkete temlik edilmiş 

olur” diyerek bir ticaret ortaklığına katılma payı olarak bir taşınırını veya taşınmazını 

getirmeyi taahhüt eden ortağın, aksi ispatlanmadıkça bunların mülkiyetini ortaklığa 

getirmeyi taahhüt etmiş sayılacağını belirtmektedir. Öte yandan, anonim ortaklığa 

ilişkin hükümlerden, kenar başlığı “2. Hükümleri a) Taahhüdün mahiyeti” olan TTK. 

m. 285, f. 2’de de “Sermaye olarak paradan başka iktisadî bir değer veya menkul 

mal konulması taahhüdü, şirketin hükmî şahsiyet kazandığı tarihten itibaren onlar 

üzerinde malik sıfatiyle doğrudan doğruya tasarruf edebileceğinin ve gayri menkul 

üzerindeki mülkiyet veya sair aynî hakların sermaye olarak konulması taahhüdü ise, 

bu hakların şirketin hükmî şahsiyet kazanmasiyle beraber tapu siciline tescil edilece-

ğinin kabul edilmiş olması demektir” diyerek, aynı kuralı sadece taşınmazlar bakı-

mından farklılaştırarak tekrar etmektedir20. 

Bu düzenleme kapsamında, anonim ortaklığa sermaye olarak konan taşınırların 

mülkiyetinin ortaklığın kurulması ile iktisap edildiği, kanun koyucunun burada bir 

“teslimsiz iktisap” hali öngördüğü21, taşınmazlar konusunda ise, taşınırların aksine, 

bir tescilsiz iktisabın söz konusu olmadığı, sadece “sicile tescili anonim ortaklığın 

talep edeceği” ve yapılan tescil üzerine taşınmazın mülkiyetinin kazanılacağı, alacak 

hakkının ise ortaklığın kurulması ile kanunen ortaklığa intikal edeceği hakim fikir-

dir22. 

Azınlıkta kalan karşı görüşe göre ise, katılma payı olarak taahhüt edilen taşınır-

ların mülkiyeti ancak bunların zilyetliğinin ortaklık tarafından kazanılması hâlinde 

                                                 
20 Bu iki hüküm arasındaki ilişkiyi değerlendiren Moroğlu, TTK. m. 285, f. 2’nin aslında TTK. 

m. 143, f. 2 ile getirilen karineyi anonim ortaklıklar bakımından kesinleştirdiği görüşündedir. 
Erdoğan Moroğlu, “Esas Sermaye Artırımı İçin Eski İştirak Taahhütlerinin Ortaklığa Tamamen 
Ödenmiş Olması Şartı”, Makaleler I, 2. Bası, İstanbul, Beta, 2001, s. 49. Karşı görüşte 
İmregün, AO, s. 287. Yazara göre, bu düzenleme ile anonim ortaklık, katılma payı olarak taah-
hüt edilen taşınırların, taşınmazların ve hakların mülkiyetini tüzel kişilik kazandığı anda iktisap 
eder. 

21 Hemen belirtelim ki, kullanılan bu terim isabetli değildir. Çünkü taşınır mülkiyetinin nakli ba-
kımından kural olan zilyetliğin nakli, teslimsiz iktisabı da kapsayan üst bir kavramdır. Bu yüz-
den olsa olsa “zilyetliğin nakli olmaksızın iktisap”tan bahsetmek gerekir. 

22 Türk hukukunda bu fikir ilk kez güçlü gerekçelerle Moroğlu tarafından ileri sürülmüştür. Er-
doğan Moroğlu, “Ticaret Ortaklıklarına Sermaye Olarak Taşınmaz Mal ve Bunun Üzerindeki 
Bir Aynî Hakkın Konulması Taahhüdü”, Makaleler I, 2. Bası, İstanbul, Beta, 2001, s. 27-40; 
Arıcı, a.g.e., s. 101. 
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iktisap edilir. Bu görüşü savunan Tekinalp’e göre, TTK. m. 285, f. 2’de ortaklığın 

taşınıra tescilden itibaren malik olacağı belirtilmemiş, sadece taşınırını ortaklığa ge-

tirmeyi taahhüt eden kimsenin bu taahhüdünün ne anlam ifade ettiğine ilişkin bir 

varsayıma yer verilmiştir ve bu olgu taşınırın mülkiyetini ortaklığa kazandırmaz23. 

Sonuç olarak, tescilden önce taşınırlar tevdi edilmeli veya başka bir tarzda amade 

bulundurulmalıdır ancak bu zorunluluk sermaye taahhüdünün geçerlilik şartı değil-

dir. Tescilden sonra taşınırların zilyetliklerinin ayrıca nakline gerek olmaksızın, or-

taklık onları bulundukları yerden alarak mülkiyetlerini kazanır. Yazara göre, sermaye 

olarak konulan taşınmazların mülkiyeti de ancak sicile tescilden sonra kazanılır. 

Kanımızca, Tekinalp’in haklı olarak belirttiği üzere TTK. m. 285, f. 2’de taşı-

nırlar bakımından bir “teslimsiz iktisap” hâli öngörülmemiştir. Gerçekten, söz konu-

su hükmün “a) Taahhüdün mahiyeti” şeklindeki kenar başlığı ve “Sermaye olarak 

paradan başka iktisadî bir değer veya menkul mal konulması taahhüdü, şirketin 

hükmî şahsiyet kazandığı tarihten itibaren onlar üzerinde malik sıfatiyle doğrudan 

doğruya tasarruf edebileceğinin... kabul edilmiş olması demektir” biçimindeki ifade-

si, ortaklığın tüzel kişilik kazanmasıyla taşınırlara malik olmasını değil, ana sözleş-

mede veya katılma taahhütnamesinde yer alan taahhüdün ne anlam ifade ettiğini gös-

termektedir. Buna göre katılma müteahhidi, ortaklığın tüzel kişilik kazanması ile 

beraber taşınırın zilyetliğini ortaklığa devretme borcu altına girmiştir. 

Burada bir teslimsiz iktisap halinin öngörülmediği Adliye Encümeni Mazbata-

sı’ndan da anlaşılmaktadır. Gerçekten, mazbatada madde 285’in altındaki açıklama-

larda yer alan “...ayni maddenin 2 nci fıkrasında sermaye olarak gayrimenkul mülki-

yetinin konulmasının taahhüt edilmesi halinde resmî şekil aranmaksızın bu taahhü-

dün muteber olduğu da kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu durum karşısında ayın ola-

rak konulacak sermayenin ne şekilde konulmuş sayılacağının, yani ayın olarak 

sermaye koyma borcunun mânasını ve şümulünü bildirmeyi hedef tutan 2 nci fık-

ranın yazılışının değiştirilmesi gerekmiştir” biçimindeki ifadede paradan başka ser-

maye taahhütleri bakımından bir ayrım yapılmadığı gibi, devamında da “Çünkü Hü-

kümet tasarısındaki yazılışa göre sermaye koyma taahhüdünün muteber sayılabilme-

si için sadece kanunî şekilde borçlanmak kâfi olmayıp bilhassa menkul malların fii-

                                                 
23 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 592. 
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len şirket emrinde bulundurulması lâzım geldiği gibi bir mâna çıkmaktadır...” denile-

rek, katılma taahhüdünde bulunanın sadece zilyetliği devretme borcu altına girdiği 

vurgulanmıştır24. Aynı biçimde, madde 289’un altındaki açıklamalarda yer alan 

“Mukaveleye veya iştirak taahhütnamesine konulan borç doğuran hükümle men-

kuller üzerinde şirket için onların teslimini istemek hakkı doğmuş bulunduğu-

na…” biçimindeki ifade de bunu hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya koy-

maktadır. 

Son olarak belirtmek isteriz ki, taşınırların mülkiyetinin ortaklığın kurulması 

ile, yani zilyetliğin nakli olmaksızın kazanıldığı fikrinin herhangi bir pratik önemi de 

yoktur25. Çünkü bu görüş, üçüncü kişilerin taşınırı iyi niyetle iktisap etmesine engel 

olmadığı gibi26, taşınırın katılma taahhüdünde bulunandan bir başkasına ait olduğu 

hâllerde uygulanamaz, yani mülkiyet hakkına sahip olmayan kimsenin bunu ortaklı-

ğa kazandırması düşünülemez. Oysa, zilyetliğin nakli ile kazanma kabul edildiği 

takdirde, sermaye koyma borcunun ne zaman ifa edilmiş sayılacağı TTK. m. 391’in 

ifadesi zorlanmaksızın açık bir çözüme kavuşmakta ve sağlam temellere oturmakta-

dır. 

Bu gerekçelerle, anonim ortaklığın sermaye olarak konulan taşınırları zilyetli-

ğin nakli ile iktisap ettiği, pay sahibinin de ancak bu anda borcunu ifa etmiş sayılaca-

ğı kabul edilmelidir. Buna göre, anonim ortaklığın taşınır üzerinde zilyet olma iradesi 

                                                 
24 Adliye Encümeni Mazbatası, madde 285’in altındaki açıklamalar, Halid Kemal Elbir, Türk 

Ticaret Kanunu, İstanbul, İsmail Akgün Müesseseleri, 1956, s. 150. 
25 Nitekim Moroğlu teslimsiz iktisap görüşünü savunmakla beraber, TTK. m. 391 anlamında ö-

demenin gerçekleşmiş sayılamayacağını ve bu maddede ödeme ile kastedilenin; taşınırın ortak-
lığın fiili hakimiyetine girmesi veya ortaklığa teslim edilmesi olduğunu savunmakta ve aynı 
sonuca TTK. m. 142 ile de varılabileceğini belirtmektedir. Moroğlu, İştirak Taahhütlerinin 
Tamamen Ödenmiş Olması Şartı, s. 49-50. Belirtelim ki, taşınır anonim ortaklığın fiili haki-
miyetine girse bile mülkiyetin kazanılması için ortaklığın zilyet olma iradesi ile hareket etmesi 
gerekir; aksi hâlde zilyetlik dolayısıyla mülkiyet kazanılmış olmaz. Bu konuda TTK. m. 
142’den yararlanmak da mümkün değildir. Yazarın haklı olarak belirttiği üzere, TTK. m. 142 
özel bir hükümdür. Bu yüzden anılan hüküm ancak öngörüldüğü alan ile yani alacak sermaye 
taahhüdü ile sınırlı olarak uygulanabilir. 

26 TMK. m. 105, f. 1, “Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla 
vakfa geçer” biçiminde bir düzenleme getirerek taşınır mülkiyetinin zilyetliğin nakli olmadan 
kazanılacağını belirtmiştir. M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hu-
kuku, 10. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 563. Buna karşılık, TMK. m. 117, f. 1’de 
“Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz” denilmektedir. 
Benzer bir hüküm Türk Ticaret Kanunu’nda yer almadığından dolayı, üçüncü kişilerin sermaye 
olarak getirilmesi taahhüt edilen taşınırları iyi niyetle iktisap etmesi mümkündür. 
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ile fiili hakimiyet kurması yeterli olup, taşınırın bizzat ortaklığın elinde bulunması 

gerekmez. 

Sermaye olarak bir taşınmazını ortaklığa getirmeyi taahhüt eden kişinin bu ta-

ahhüdünü ifa etmiş sayılması, taşınmazın tapu sicilinde ortaklık adına tescil edilme-

sine bağlıdır. Pay sahibi, katılma payı olarak getirmeyi taahhüt ettiği taşınmaz tapu 

sicilinde ortaklık adına tescil edildiği anda sermaye koyma borcunu ifa etmiş sayı-

lır27. Kanımızca, devri kanunen özel şekillere tâbi haklar bakımından da aynı sonuca 

varılması gerekir28. 

Sermaye olarak bir alacak hakkını ortaklığa getirmeyi taahhüt eden kişinin bu 

borcunun ifası özel bir hükümle düzenlenmiştir29. Kenar başlığı “3. Tekeffül” olan 

TTK. m. 142, f. 1’de “Sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, 

alacakları şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmuş 

olmaz” ve f. 3’de de “Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde tahsil edilemedi-

ği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartiyle, 

ortak, müddetin bitiminden itibaren geçecek günlerin kanunî faizini dahi vermeye 

mecburdur” biçiminde bir düzenleme getirilerek, sermaye olarak alacağını koyan 

kimsenin bu taahhüdünün ancak alacak ortaklık tarafından tahsil edildiği anda ifa 

edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır30. 

Bu kural kapsamında, alacağın anonim ortaklıktan kaynaklanan bir sebeple fii-

len tahsil edilememesinin veya edilmesinin olanaksız hâle gelmesinin ele alınması 

gerekir. Doktrinde Arıcı, üçlü bir ayrım yaparak alacağın tahsil edilmemiş olmasının 

sebeplerini; “alacağın hukukî varlığında eksiklik oluşturan sebepler, borçlunun fiili 

durumundan kaynaklanan olgular, alacağın sermaye olarak konulduğu anonim şirket-
                                                 

27 Moroğlu, İştirak Taahhütlerinin Tamamen Ödenmiş Olması Şartı, s. 49. Ayrıca taşınmazın 
mülkiyetinin ancak tapu siciline tescille iktisap edileceği konusunda Bkz. Moroğlu, Sermaye 
Olarak Taşınmaz Mal Konulması Taahhüdü, s. 37-40. 

28 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 593. 
29 Moroğlu, İştirak Taahhütlerinin Tamamen Ödenmiş Olması Şartı, s. 50; Arıcı, a.g.e., s. 

121. 
30 Arıcı, bu düzenlemeyi “garanti sorumluluğu” olarak adlandırmakta ve hukukî nitelik olarak bir 

“tazminat borcu” olduğunu, kusursuz sorumluluğa dayandığını ve müspet zarardan sorumluluk 
esasının benimsendiğini belirtmektedir. Arıcı, a.g.e., s. 136 vd. Kanımızca, hükmün 
“...sermaye koyma borcundan kurtulmuş olmaz” biçimindeki ifadesi, burada bir tazminat bor-
cunun söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim yazar da incelemesinin devamında 
(s. 151), dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılabilmesi için alacağın ortaklık tarafından mut-
laka ve fiilen tahsil edilmesi gerektiğini belirtmektedir ki, bu kural “tazminat borcu” hakkında 
uygulanmaz. 
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ten kaynaklanan nedenler” olarak sıralamakta31 ve son hâlde pay sahibine başvuru-

lamayacağını kabul etmektedir32. Yazarın görüşünün isabetli olduğu kanısındayız. 

Gerçekten, ortaklığın yapması gereken bir işlemi yapmaması sebebiyle sermaye 

koyma borcunun ifa edilmemesi hâlinde buna dayanılarak pay sahibinin ıskat edil-

mesi dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. 

Burada son olarak, gayrinakdî sermaye koyma borcunda temerrüdün ortaklık 

tarafından yapılan ihtarla gerçekleşeceğini belirtelim33. 

 

3. Çıkarma Primi (Agio)’nin Ödenmemesi 

Türk hukukunda, sermaye koyma borcunun kapsamına çıkarma primi 

(agio)’nin dahil olup olmadığı tartışmalıdır ve varılacak sonuç anonim ortaklığa iliş-

kin bir çok meseleyi yakından ilgilendirmektedir. Eğer çıkarma priminin pay sahibi-

nin sermaye koyma borcuna dahil olduğu benimsenirse, ilk olarak anonim ortaklığın 

dış kaynaklardan sermaye artırımına gidebilmesi için payların itibarî değerinin yanı 

sıra primin de tamamen ödenmiş olması gerektiği sonucuna ulaşılır (TTK. m. 391, c. 

1)34. Bunun yanı sıra, primin ödenmemesi hâlinde paylar, hamiline yazılı hisse sene-

di ve hamiline yazılı ilmühabere bağlanamaz (TTK. m. 409, f. 3)35. Aynı biçimde, 

yönetim kurulu payı iktisap eden kimseyi pay defterine kaydetmek için teminat gös-

terilmesini isteyebilir ve aksi halde kayıttan kaçınabilir (TTK. m. 418, f. 3). Nihayet, 

primi ödemeyen pay sahibi hakkında TTK. m. 407’deki yaptırımların uygulanması 

söz konusu olur. Buna karşılık, eğer ikinci yorum benimsenirse, anılan tüm bu haller 

için sadece payın itibarî değeri nispetinde bir ödenme yeterli olacak ve TTK. m. 407 

vd.’daki yaptırımlar uygulanamayacaktır. 

                                                 
31 Arıcı, a.g.e., s. 129. 
32 Arıcı, a.g.e., s. 150. 
33 Arslanlı, AŞ I, s. 204. 
34 Hükmün yazılışından ve amacından hareket eden Moroğlu bu görüştedir. Moroğlu, Sermaye 

Artırımı, s. 42. 
35 Tekinalp, hamiline yazılı hisse senedi ve ilmühaber çıkarılabilmesi için çıkarma priminin ö-

denmesinin gerekli olmadığını savunur. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 633. 
Özcan, Tekinalp’ten farklı olarak, agionun ödenmemesi halinde hamiline yazılı hisse senedi ve 
ilmühaber çıkarılamayacağı görüşündedir. Fatma Özcan, “Türk Hukukunda Primli Hisse Se-
netleri”, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2000, s. 383. 
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Çıkarma priminin niteliği konusundaki tartışma ve tereddütler özellikle TTK. 

m. 466, f. 2, b. 1 uyarınca elde edilen hasılatın kanunî yedek akçeye eklenmesi sebe-

biyle ortaya çıkmaktadır36. Gerçekten, çıkarma priminden elde edilen hasılatın kanu-

nî haddini bulmuş olsa dahi kanunî yedek akçeye eklenmesi ve anonim ortaklığın 

bilânçosunda da bu ayrım içinde gösterilmesi, çıkarma priminin sermaye payı niteli-

ğine sahip olmadığı kanısını uyandırmaktadır37. 

Kanımızca, çıkarma primi sermaye koyma borcunun kapsamına dahildir38. İlk 

olarak lafzî yorum böyle bir sonuca varmayı gerekli kılar. Gerçekten, TTK. m. 

1474’e göre kanun maddelerinin kenar başlıkları, kanun metnine dahil olduğuna göre 

ve TTK. m. 405’in kenar başlığı da “D) Sermaye koyma borcu I – Şümulü” olduğuna 

göre, birinci fıkrada anılan çıkarma priminin sermaye koyma borcuna dahil olduğu 

sonucuna varılmalıdır. 

Aynı biçimde, kanun koyucunun birçok hükümde açıkça “pay bedeli”nden söz 

etmesi de bu yorumu güçlendirmektedir. Kenar başlığı “II – Temerrüt 1. Ödemeye 

dâvet” olan TTK. m. 406’da “Payların bedelleri esas mukavelede başkaca hüküm 

bulunmadıkça pay sahiplerinden ilân suretiyle istenir” denmektedir. TTK. m. 

407’nin kenar başlığı da “2. Temerrüdün Hükümleri a) Umumî olarak”tır. Aynı bi-

çimde yukarıda anmış olduğumuz TTK. m. 391, c. 1’de; TTK. m. 409, f. 3’de ve 

TTK. m. 418, f. 3’de hep “pay bedeli”nden söz edilmektedir. TTK. m. 286’da ve 

TTK. m. 405, f. 1’de “pay bedeli”; payın itibarî değeri ve primin toplamı olarak ifade 

edilmiş, nitekim doktrinde de buna dayanılarak “itibarî değer” ile “pay bedeli” ara-

sındaki farkın çıkarma primi olduğu belirtilmiştir39. Bu yapılan açıklamalar kanun 

koyucunun hükmün lafzına özel bir önem verdiğini göstermektedir. 

                                                 
36 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Tekinalp, Bilanço, s. 328 vd. 
37 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 633; Özcan, a.g.m., s. 383. Anılan yazarlar, çı-

karma priminin yedek akçe hesabına ait bir kalem olduğunu belirterek, primin ödenmemesi ha-
linde ıskatın uygulanamayacağını savunmaktadır. Aynı yönde Yılmaz, a.g.t., s. 20. 

38 Arslanlı, AŞ I, s. 191 ve 195; Göle, a.g.e., s. 55; Nevzat Kesan, “Emisyon Primleri I İktisadî ve 
Hukukî Mahiyeti”, İkt. ve Mal., C. XVII, S. 10, 1970, s. 448; Şükrü Yıldız, “Anonim Ortak-
lıkta İhraç Primleri (Agio)”, AÜEHFD, C. IV, S. 1-2, 2000, s. 550. İmregün, çıkarma primini 
de “Pay Sahibinin Aslî Borcu” başlığı altında incelemektedir. İmregün, AO, s. 282. 

39 Tekinalp, Ortaklıklar2, s. 411. 
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İkinci olarak, çıkarma priminin katılma taahhüdünden doğan bir borç olması ve 

pay sahibinin payların kendisine tahsisini isteme hakkına40 karşılık gelmesi de aynı 

sonuca varmayı gerektirir41. Gerçekten, doktrinde de belirtildiği üzere, itibarî değerin 

görevlerinden birisi çıkarma primi hesabının saptanmasıdır42. Nitekim pay sahibinin 

yaptığı ödemelerin itibarî değeri aşan kısmı çıkarma primi olduğuna göre, primin 

sermaye koyma borcundan ayrı bir borç olmadığı ortaya çıkar. Buna göre, pay 

sahipliğinin kazanılmasını sağlayan bir borç olan primin ödenmemesi, bu sıfatın 

kaybı için geçerli bir neden sayılmalıdır. 

Öte yandan, çıkarma priminin işlevi de nitelendirmede önem taşır. Anonim 

ortaklığın itibarî değerinin üzerinde bir bedelle pay ihraç etmesinin çeşitli sebepleri 

ve payların bu şekilde ihracının ortaklık ve halihazırdaki pay sahipleri bakımından 

birçok faydası vardır. İlk olarak, kuruluşta payların itibarî değerinin üzerinde 

çıkarılması ve bu payları temsilen çıkarılan hisse senetlerinin çıkarma masraflarının 

bu tutardan karşılanması, daha henüz kuruluş aşamasında ortaklığın mal varlığının 

esas sermayenin altına düşmesini engeller43. İkinci olarak, payların primli 

çıkarılmaları bilânçoda gösterilemeyen ancak fiilen ortaklığın mal varlığına dahil 

olan bazı değerlerin paraya dönüşmesini sağlar. Özellikle yatırım mal varlığındaki ve 

döner mal varlığındaki maliyet/imalat değerini aşan değerlenme, ortaklığın işlerinin 

iyi gitmesi sebebiyle oluşan işletme değeri (Good-Will) ve ortaklığın kendisinin 

bulup kullandığı özel üretim usulleri (Know-How) devren iktisap edilmediği için 

aktif değer olarak bilânçoya geçirilemez. Sermaye artırımında payların itibarî 

değerinin üzerinde bir bedelle ihraç edilmesi ile anılan bu değerler paraya dönüşür44. 

Bunun pay sahiplerine sağladığı yarar ise, yeni pay sahiplerinin ödediği bu 

fazlalılığın onların kâra, tasfiye bakiyesine ve yönetime katılmada kaybettiklerinin 

                                                 
40 Katılma taahhüdünde bulunan kişi anonim ortaklığın kuruluşunun tamamlanması ile payların 

kendisine tahsisini isteme hakkına sahiptir. Hüseyin Ülgen, “Anonim Ortaklıklarda Katılma 
(=İştirak) Taahhüdünün Devri Sorunu”, İkt. ve Mal., C. XXIII, S. 5, 1976, s. 197; Üner Dağ, 
Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması ve Kullanılması, 
İstanbul, Beta, 1996, s. 46. 

41 Kesan, a.g.m., s. 448; Yıldız, Agio, s. 547. 
42 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 455. 
43 Ortaklığın kuruluşu ve sermaye artırımı için yapılan masraflar, noter ve mahkeme masrafları 

ile harçlar, hisse senetleri için yapılan baskı masrafları ve damga vergileri, banka ve aracı ku-
rumlara ödenen komisyonlar, ilân ve reklam giderleri çıkarma priminden sağlanan gelirden 
karşılanır. Kesan, a.g.m., s. 450; Yıldız, Agio, s. 560. 

44 Tekinalp, Bilanço, s. 95-96. 
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bakiyesine ve yönetime katılmada kaybettiklerinin karşılığını teşkil etmesidir45. Bu 

yüzden çıkarma primi aslında carî ve gerçek değeri46 itibarî değerinin üzerinde olan 

paylara sahip olmak için ödenen karşılığı ifade eder. 

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, bir iktisadî değerin bi-

lânçoda gösterildiği yerin onun hukukî niteliği bakımından belirleyici olamayacağı-

dır. Gerçekten, esas sermayenin ana sözleşmede belirli bir rakam ile gösterilmesi 

zorunluluğunun bulunduğu ve bunun değiştirilmesinin merasime tâbi tutulduğu bir 

hukuk sisteminde, çıkarma priminin yedek akçelere eklenmesi yadırganmamalıdır. 

Yukarıda andığımız tüm bu gerekçelerle, çıkarma priminin sermaye koyma 

borcunun kapsamına dahil olduğu ve primi ödemeyen pay sahibinin ıskat edilebile-

ceği kanısındayız. 

 

B. Iskatın Uygulanması 

1. Iskatın Uygulanma Zamanı 

Kanun koyucu, ıskatın uygulanma zamanı konusunda herhangi bir düzenleme 

öngörmemiştir. Doktrinde, ıskatın anonim ortaklığın kuruluş ve tasfiye aşamalarında 

uygulanamayacağı savunulmaktadır. Öncelikle açıklayalım ki, anonim ortaklık tescil 

edilmeden önce pay mevkiileri oluşmayacağı ve kurucular arasındaki ilişki “adî or-

taklık” olduğu için kuruluş aşamasında ıskattan bahsedilemez47. Bu bakımdan tartı-

                                                 
45 Tekinalp, Bilanço, s. 95. Karşı görüşte Hikmet Sami Türk, “Anonim Ortaklık Pay Senetlerinde 

İtibarî Değer Farkları”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara, 
AÜHFY, 1975, s. 579. Yazar, kâr ve tasfiye paylarının ortakların esas sermayeye mahsuben 
yapacakları ödemelere göre belirleneceğini ve primin hesaba katılmayacağını, bu yüzden yeni 
pay sahiplerinin haksızlığa uğrayacağını; hem eski hem de yeni pay sahiplerinin herhangi bir 
haksızlığa uğramasını engellemenin yolunun yeni pay senetlerinin eskisinden daha yüksek bir 
itibarî değerle çıkarılması olduğunu savunmaktadır. Aynı yönde Mustafa Çeker, Anonim Or-
taklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara, BTHAE, 2000, s. 39-41. Yazarların tespiti, mal 
varlığı esas sermayesinin altında veya ona denk olan ortaklıklar bakımından doğru olsa da, bu-
na bir haksızlık denemeyeceği kanısındayız. Ayrıca oy hakkı ve itibarî değer bakımından Bkz. 
Ömer Teoman, Anonim Ortaklıklar Hukukunda Payın Birim (İtibari – Nominal) Değerinin Oy 
Hakkının Saptanılmasındaki İşlevi ve Türk Sistemi”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Ma-
kalelerim- Cilt I 1971-1982, İstanbul, Beta, 2000, s.  81 vd. Mal varlığı esas sermayesinin 
üzerinde olan anonim ortaklıkların sermaye artırımı sonucu oluşan yeni payları primli ihraç 
etmemesinin eski pay sahiplerini zarara uğratacağı konusunda örnekleme için Bkz. Moroğlu, 
Sermaye Artırımı, s. 132. 

46 Kavramlar için Bkz. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 412. 
47 Adî ortaklıkta bir ortağın ortaklıktan çıkarılıp çıkarılamayacağı dahi tartışmalıdır. Ayrıntılı bil-

gi için Bkz. Halil Akkanat, “Adi Ortaklıkta “Haklı Sebeple İhraç” Mümkün müdür?”, İÜHFM, 
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şılması gereken husus, tasfiye aşamasında da ıskatın uygulanıp uygulanamayacağı-

dır. 

Anonim ortaklık kanunda ve ana sözleşmede öngörülen hâllerden birinin ger-

çekleşmesi hâlinde sona erer ve tasfiye hâline girer. Tasfiye hâline giren bir anonim 

ortaklığın gayesi ortaklık mal varlığının paraya çevrilmesi, borç ödenmesi ve bakiye 

kısmın pay sahiplerine dağıtılmasıdır48. 

Tasfiye hâline giren bir anonim ortaklığın bünyesinde önemli bir takım deği-

şiklikler meydana gelir49. Gerçekten kenar başlığı “2. Tasfiye hali” olan TTK. m. 

439, f. 2, “Tasfiye haline giren şirket, pay sahipleriyle olan münasebetlerinde dahi, 

tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle, tasfi-

ye gayesiyle mahdut olarak hükmî şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını (tasfiye 

halinde) ibaresini ilâve etmek suretiyle kullanmakta devam eder” diyerek, ortaklığın 

pay sahipleri ile olan ilişkilerini de tasfiye gayesinin kapsamı ile sınırlamıştır. Nite-

kim bu husus, pay bedellerinin ödenmeyen kısmının ancak “icabı halinde” istenebi-

leceğini hüküm altına alan TTK. m. 446, f. 1’den de anlaşılmaktadır50. 

Doktrinde, tasfiye aşamasında temerrüde düşen pay sahipleri hakkında TTK. 

m. 407’de ve TTK. m. 408’de öngörülen yaptırımların uygulanabileceği genellikle 

kabul edilmektedir51. Buna karşılık Yargıtay, kooperatife ilişkin olmakla beraber 

aslında anonim ortaklığı ilgilendiren bir kararında, TTK. m. 405 vd.’da yer alan hü-

kümlerin uygulanmasının tasfiye gayesi ile bağdaşmayacağını belirtmiştir52. 

                                                                                                                                          
C. LXII, S. 1-2, 2004, s. 333-349. 

48 İmregün, AO, s. 483; Sami Karahan, Anonim Şirketlerde Tasfiye, Konya, Mimoza Yayınları, 
1998, s. 16; Yadigâr İzmirli, Türk Ticaret Kanununa Göre Tasfiye Memurlarının Görev 
Yetki ve Sorumlulukları, Ankara, Gazi Kitabevi, 2001, s. 12. 

49 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Karahan, a.g.e., s. 17 vd. 
50 Hükümdeki “icabı hal” ibaresinden anlaşılması gereken, ortaklığın mal varlığı ile alacaklıların 

tatmin edilememesi hâlidir. Karahan, a.g.e., s. 196; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklık-
lar, s. 844. Hükmü geniş yorumlayan İzmirli, ödenmemiş pay bedellerinin, ortaklık mal varlı-
ğının esasen borçları karşılamaya yettiği ancak bunların herhangi bir sebeple paraya çevrile-
mediği hâllerde de istenebileceği görüşündedir. İzmirli, Tasfiye Memurları, s. 128. 

51 Karahan, a.g.e., s. 196; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 844. İmregün, tasfiye 
memurlarının ortaklık alacaklarının tahsili için dava açmaya yetkili ve görevli olduklarını be-
lirtmekte ancak ıskatın uygulanıp uygulanmayacağından bahsetmemektedir. İmregün, AO, s. 
488. 

52 “...ortakların taahhütlerinin yerine getirilmesi, 1163 sayılı Kanunun 98’inci maddesi yollaması 
ile anonim şirketlerdeki esas sermayenin artırılması ve sermaye koyma borcunu düzenleyen 
hükümlerin uygulanmasını gerektirir ise de, davalı kooperatif ekonomik sıkıntıya düşmesi ne-
deniyle genel kurulca oybirliği ile tasfiye kararı almış olduğundan ve borçlarının ödenmesi ge-
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Kanımızca ıskatın, sermaye koyma borcuna ilişkin diğer yaptırımlardan farklı 

olarak, sadece anonim ortaklığın faaliyet safhası için öngörüldüğü, tasfiye gayesi ile 

bağdaşmadığı kabul edilmelidir53. Gerçekten, tasfiye memurlarının temerrüde düşen 

pay sahiplerine karşı cebrî icraya başvurması, öncelikli amacı ortaklık borçlarının 

ödenmesi olan tasfiye aşaması bakımından çok daha isabetlidir. Çünkü tasfiye hâline 

giren ve belki de TTK. m. 446, f. 2 gereği iflâs edecek bir anonim ortaklığa hiç kim-

se ortak olmak istemez. 

Buna karşılık, tasfiyenin en önemli ilkelerinden birinin alacaklıların korunması 

olması sebebiyle, temerrüde düşen pay sahiplerinden temerrüt faizi ve eğer kararlaş-

tırılmışsa cezaî şart istenmesinin zorunlu olduğu, hatta daha da ileri gidilerek tasfiye 

memurlarının buna aykırı davranmaları hâlinde sorumlu olacakları kabul edilmeli-

dir54. 

Son olarak belirtmek isteriz ki, tasfiye hakkında yapılan açıklamalar anonim 

ortaklığın iflâs etmesi hâlinde de geçerli kabul edilmeli ve aynı biçimde ıskatın tasfi-

ye gayesi ile bağdaşmadığı sonucuna varılmalıdır55 (TTK. m. 439, f. 2). TTK.  m. 

419, f. 2’nin lafzı, bu tartışmaya olumlu veya olumsuz bir çözüm getirmekten yok-

sundur. 

 

2. Iskatı Uygulayacak Organ 

Iskat kararı alma ve uygulama yetkisi (görevi) TTK. m. 407 ile yönetim kuru-

luna tanınmıştır. İncelememizin bu başlığında, bu yetkinin murahhaslara veya genel 

kurula bırakılmasının mümkün olup olmadığını inceleyeceğiz. 

Yönetim kurulunun anonim ortaklığın idare ve temsil organı olduğu TTK. m. 

317’de belirtilmiş ancak yönetim kurulunun yetkileri dağınık bir biçimde düzenlen-

                                                                                                                                          
rektiğinden, artık burada TTK’nın 405, 407 ve 408’inci maddelerinin uygulanmasının koopera-
tifin içerisinde bulunduğu tasfiyenin amacı ile bağdaşmayacağından…” Y. 11. HD. 11.02.2002 
E. 8778 K. 1086, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2468. Bununla birlikte KoopK. m. 27 ve 
16’nın varlığı karşısında, TTK. m. 407-408’in kooperatiflerde de uygulanacağı kabul 
edilemez. 

53 Göle, a.g.e., s. 115. 
54 İzmirli, a.g.e., s. 157. 
55 Karşı görüşte Oğuz Atalay, Anonim Şirketlerin İflâsı, İzmir, DEÜHFDSY, 1996, s. 160-161. 

Yazar, iflâs tasfiyesi sırasında ıskatın uygulanabileceğini belirtmekle beraber, iflâs etmiş bir 
anonim ortaklığın hissesinin alıcı bulmasının hemen hemen imkânsız olduğunu ve ıskatın masa 
mevcudunun artırılması bakımından olumlu bir sonucu olmadığını da eklemektedir. 
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miştir. Yönetim kurulu TTK. m. 319, f. 2’ye göre bu maddelerde düzenlenen yetkile-

ri terhis ederek pay sahibi olan murahhas azalara veya pay sahibi olmayan murahhas 

müdürlere bırakabilir. Yönetim hakkının terhis edilip, bazı yetkilerin murahhaslara 

bırakılabilmesinin ilk koşulu, terhis edilecek yetkinin (görevin) yönetim kurulunun 

münhasır yetkisine girmeyen bir yetki olmasıdır56. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nda 

yönetim kurulunun münhasır yetkilerinin neler olduğu açıkça belirtilmemiş, ilgili 

kavramın anlamı ve içeriği doktrine ve mahkeme uygulamasına bırakılmıştır57. 

Doktrinde, “kanun tarafından yönetim kuruluna tanınan ve organa özgü yetki-

ler” münhasır yetki olarak tanımlanmış, bu yetkilerden hiçbirinin ana sözleşme veya 

genel kurul kararı ile başka bir kişiye, makama veya diğer bir organa devredilemeye-

ceği belirtilmiştir. Buna karşılık, söz konusu yetkilerin nelerden ibaret olduğu konu-

sunda ittifak yoktur58. 

 “3. Mesuliyet a) Haller” kenar başlıklı TTK. m. 336, f. son’da “Beş numaralı 

bentte yazılı vazifelerden birisi 319 uncu madde gereğince idare meclisi azalarından 

birine bırakılmışsa, mesuliyetin ancak ilgili âzaya yükletilmesi lâzım gelip o muame-

leden dolayı müteselsilen mesuliyet cari olmaz” denilerek, ilk dört bentte yer alan 

görevlerin yönetim kurulunun münhasır yetkisine girdiği belirtilmiştir. Bununla be-

raber, terhis edilemeyecek yetkilerin bunlardan ibaret olmadığı genellikle kabul e-

dilmektedir59. 

İnceleme konumuz bakımından hakim görüş, ıskatın yönetim kurulunun mün-

hasır yetkisine giren bir işlem olduğu ve bu yüzden taksim edilemeyeceği yönünde-

                                                 
56 İmregün, AO, s. 208; Turhan Atan, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde İda-

re Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara, BTHAE, 1967, s. 34; Sait Kemal 
Mimaroğlu, Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukukî Mes’uliyeti, Ankara, 
AÜSBFY, 1967, s. 82; Çamoğlu, Sorumluluk, s. 173; Helvacı, Sorumluluk, s. 79. 

57 İsviçre hukukunda yönetim kurulunun münhasır yetkilerinin nelerden ibaret olduğu 1991 yılın-
da yapılan bir kanun değişikliği ile açıkça belirtilmiştir. Yönetim kurulunun devredilemez ve 
“devralınamaz” yetkileri için Bkz. Veliye Yanlı, “İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda “İş-
bölümü İlkesi” ve Yönetim Kurulunun Münhasır Yetkileri”, İÜHFM, C. LV, S. 3, 1997, s. 
266-268; Karş. Helvacı, Sorumluluk, s. 51, dn. 164. 

58 Yönetim kurulunun münhasır yetkisinin kapsamı hakkında doktrinde ileri sürülen fikirler hak-
kında ayrıntılı bilgi için Bkz. Mustafa Ünal, “Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Gö-
revlerinin Murahhaslara Bırakılması”, Batider, C. XI, S. 3, 1982, s. 74-77; İbrahim Arslan, 
Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya, Mimoza Yayınları, 
1994, s. 33-43. 

59 Çamoğlu, Sorumluluk, s. 173-174; Helvacı, Sorumluluk, s. 50. 
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dir60. Gerçekten, yürürlükteki hukuk bakımından ıskat kararı almanın münhasır yet-

kiye giren bir işlem olduğu ve terhis edilemeyeceği kabul edilmelidir. Çünkü TTK. 

m. 407’de ıskat kararı alma yetkisi açıkça yönetim kuruluna tanınmıştır ve emredici 

niteliktedir. Ancak olması gereken hukuk bakımından, ıskat kararı alma yetkisinin 

murahhaslara bırakılması imkânı kabul edilmelidir. Nitekim uygulamada, münhasır 

yetkiye giren tüm işlemlerin terhis edilerek murahhaslara bırakıldığı da bir gerçek-

tir61. 

Iskatın yönetim kurulunun münhasır yetkisine giren bir işlem olduğunu ve baş-

ka bir organa devredilmesinin mümkün olmadığını bu şekilde tespit ettikten sonra, 

ıskat kararı alma yetkisinin genel kurula da bırakılamayacağını belirtelim62. Genel 

kurulun yetkilerinin ana sözleşme ile genişletilebilmesi için genel kurula devredile-

cek yetkilerin diğer bir organa özgü olmaması ve devrin ilgili hukukî işlemle bağ-

daşması gerekir63. Iskatın niteliği, ıskat kararı alma ve uygulama yetkisinin genel 

kurula bırakılmasına engeldir. Gerçekten, genel kurulun yapısı gereği ağır çalışan bir 

organ olması ve ıskatın ortaklık açısından yararlı olup olmadığını tespit edecek ko-

numda bulunmaması aksine bir yorumun kabulüne engeldir. Aynı biçimde, genel 

                                                 
60 Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I : Hukuki Mütalaalar, Kitap 10 : 2000 - 

2002, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2003, s. 67; Domaniç, Şerh II, s. 527; İmregün, AO, s. 207-
208; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 603; Atan, a.g.e., s. 34 ve s. 102; 
Mimaroğlu, a.g.e., s. 51; Helvacı, Sorumluluk, s. 53. Karşı görüşte olan Ünal ve Arslan ise 
yönetim kurulunun, ıskatta dahil olmak üzere, gözetim yetkisi hariç tüm yetkilerini murahhas-
lara bırakabileceği görüşündedir. Ünal, a.g.m., s. 78 vd.; Arslan, a.g.e., s. 50. 

61 Murahhasların ve müdürlerin uygulamadaki giderek artan önemi için Bkz. Paslı, a.g.e., s. 197 
vd. 

62 Anonim ortaklığın organları arasındaki ilişki bakımından bazı teoriler ileri sürülmüştür. Bu te-
orilerden “sözleşme teorisi”ne göre, anonim ortaklık genel kurul tarafından idare edilir ve ge-
nel kurul ile diğer organlar arasında altlık-üstlük ilişkisi söz konusudur. “Kurum teorisi”ne gö-
re ise, organlar başlı başına birer varlık olarak bulunur ve yetkileri aralarında paylaşır. Genel 
kurulun üst organ niteliği kanunda açıkça belirtilmediği için, Türk hukukunda tartışmalıdır. 
POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 292; Paslı, a.g.e., s. 195. Genel kurulun üst or-
gan niteliğinin kabul edildiği İsviçre Hukukunda dahi genel kurulun ortaklığa ilişkin tüm karar-
ları alabilmesi kabul edilmemektedir. Burada konumuz bakımından bilinmesi gereken, genel 
kurulun üst organ niteliğinin açık bir kanun hükmü ile tanındığı İsviçre Hukukunda dahi “işbö-
lümü ilkesi”nin benimsendiği ve organların münhasır yetkisinde olan hususların açık olarak be-
lirtildiğidir. Yanlı, a.g.m., s. 263. Kaldı ki, 1991’deki kanun değişikliğinden önce dahi ıskat 
kararının genel kurul tarafından alınabilmesi genellikle kabul edilmemekteydi. Göle, a.g.e., s. 
117, dn. 166. 

63 Halil Arslanlı, Anonim Şirketler, II-III. Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstan-
bul, y.y., 1960, s. 4; İmregün, AO, s. 102; POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 390. 
Karşı görüşte olan Göle’ye göre, ıskat kararı alma ve uygulama yetkisi ana sözleşme ile genel 
kurula bırakılabilir. Bu takdirde, yönetim kurulunun ıskat kararı alarak bunu genel kurulun o-
nayına sunması gerekir. Göle, a.g.e., s. 117, dn. 166. 
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kurulun ıskat usulünü yürütmesinin örneğin pay sahiplerine ıskat ihtarı göndermesi-

nin de mümkün olmadığını belirtelim64. 

Buna karşılık, ıskatı uygulamayı genel kurulun onayına bırakan bir ana söz-

leşme hükmünün iç ilişkide hüküm doğurması, örneğin uyulmadığı takdirde azil veya 

sorumluluk sebebi, uyulduğu takdirde bir “menfî borç ikrarı” olarak yorumlanması 

mümkündür65. 

TTK. m. 342’de düzenlenen ve yetkilerinin kapsamı ortaklık işlerinin sadece 

icra safhasıyla sınırlı olan müdürlerin ve ticarî mümessillerin ıskat kararı alamaya-

cağı kuşkusuzdur66. 

 

3. Iskatın Uygulanmasında Eşit İşlem İlkesi 

Iskatın uygulanması bakımından eşit işlem ilkesi; bakiye pay bedellerinin is-

tenmesinde, pay sahiplerine uygulanacak yaptırımların belirlenmesinde ve payların 

değerlendirilmesinde önem arz eder. 

Dürüstlük kuralının, anonim ortaklıklar hukukundaki görünümü olan bu ilke, 

aynı şartlarda bulunan pay sahiplerine karşı ayrımcılık yapılmasını yasaklar67. İlke ile 

anlaşılması gereken, payların eşitliği değil pay sahiplerinin eşitliğidir; bu yüzden 

yapılacak bir değerlendirmede payın dahil olduğu pay grubu esas alınmalıdır68. 

İlk olarak belirtelim ki, pay sahiplerinden bakiye pay bedellerinin istenmesinde 

eşit işlem ilkesine uyulması gerekir. Ana sözleşme ile farklı bir düzenleme öngörül-

memişse, yani paylar arasında herhangi bir farklılık yaratılmamışsa, pay bedelleri 

                                                 
64 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 603. Yazar eserinin ikinci basısında, yönetim 

kurulunun ıskat yetkisini kullanmasının genel kurulun tasvibine bağlanabileceğini savunmuş 
ancak bu görüşü terk etmiştir. Bkz. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 494. 

65 Somut olayda ıskatı uygulamamak yönetim kurulu üyelerinin özen borcuna aykırı olabilir. Ge-
nel kurulun ıskatın uygulanmaması konusunda vereceği bir karar, ortaklığın yönetim kurulu 
üyelerine karşı dava açma hakkını ortadan kaldırır. 

66 Müdürlerin niteliği ve görevleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Domaniç, Şerh II, s. 719; 
ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar, s. 362; Fatih Aydoğan, Ticaret Ortaklıklarında 
Rekabet Yasağı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 81. 

67 Füsun Nomer “Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Prof. Dr. Oğuz 
İmregün’e Armağan, İstanbul, Beta, 1998, s. 485. Eşit işlem ilkesi ve uygulanma şartları 
konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Merih Kemal Omağ, “Anonim Şirketler Hukukunda Eşit 
İşlem İlkesi”, HAD, C. 1, S. 1, 1986, s. 1 vd. ve Şükrü Yıldız, Anonim Ortaklıkta Pay 
Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara, Seçkin, 2004. 

68 Omağ, a.g.m., s. 5; Yıldız, Eşit İşlem, s. 75. 
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tüm pay sahiplerinden aynı miktarda ve aynı vadede talep edilmeli69, pay bedelleri-

nin çağrı yapılmadan ödenmesi, diğer bir deyişle muaccel olmayan ödemenin kabul 

edilmemesi gerekir70. 

Aynı biçimde, sermaye koyma borcunda temerrüde düşen pay sahibine karşı 

uygulanacak yaptırımlar bakımından da eşit işlem ilkesine uyulması gerekmektedir. 

Bazı pay sahiplerine karşı icra takibi yapılması, bazılarına karşı ıskat usulüne başvu-

rulması, kural olarak, eşit işlem ilkesi ile bağdaşmaz. Öte yandan, haklı bir gerekçe-

nin varlığı hâlinde, yani ortaklığın ve tüm pay sahiplerinin menfaati bulunduğu tak-

dirde pay sahiplerine karşı eşit davranılmaması ilkeyi ihlâl etmez71. Bu kapsamda, 

pay bedellerini ödeme gücü olan veya ortaklığa teminat veren pay sahiplerine karşı 

cebrî icraya başvurulması, olmayanların ıskat edilmesi eşit işlem ilkesine aykırılık 

teşkil etmez72. 

Sahipsiz hâle gelen ve ortaklığın tasarrufuna geçen payların değerlendirilme-

sinde eşit işlem ilkesi ileride ele alınacaktır73. 

 

4. Iskat Usulü 

a. Iskat İhtarı 

(1) Temerrüt İhtarından Farklılığı 

Iskatın pay sahibi hakkında doğurduğu ağır sonuçları göz önünde bulunduran 

kanun koyucu, anonim ortaklığın ıskat hakkını kullanabilmesini pay sahibine ihtar 

gönderilmesine, gönderilen bu ihtar ile kendisine ödeme için bir aylık yeni bir süre 

tanınmasına ve son olarak ihtarda ıskat hakkının kullanılacağının açıkça bildirilmesi-

ne bağlamıştır74. 

Iskat ihtarı, pay sahibinin temerrüde düşmesinden, yani ıskatın koşulunun ger-

çekleşmesinden sonra gönderilir. Pay sahibinin temerrüde düşmesi için ihtar gereken 

                                                 
69 Yıldız, Eşit İşlem, s. 207; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 601. 
70 Göle, a.g.e., s. 53; Yıldız, Eşit İşlem, s. 208. Karşı görüşte TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Or-

taklıklar, s. 509. Yazara göre sorun TTK. m. 456 kapsamında çözülmelidir. 
71 Omağ, a.g.m., s. 4; Nomer, Eşit Davranma, s. 486; Yıldız, Eşit İşlem, s. 209. 
72 Yıldız, Eşit İşlem, s. 209. 
73 bkz.: aş. IV, A, 3. 
74 Adliye Encümeni Mazbatası, madde 408’in altındaki açıklamalar, Elbir, a.g.e., s. 161. 
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hâllerde75 önce temerrüt ihtarı daha sonra ıskat ihtarı gönderilmelidir. TTK. m. 

408’in ifadesine göre iki ihtarın birleştirilmesi yani aynı ihtar ile hem pay sahibinin 

temerrüde düşürülmesi hem de bu ihtarda ıskat hakkının kullanılacağının bildirilmesi 

mümkün değildir. Yargıtay uygulaması da bu doğrultudadır76. 

Kanun koyucu ıskat ihtarının gönderilmesi için temerrüdün üzerinden herhangi 

bir sürenin geçmesini aramamıştır. Buna göre ıskat ihtarı en erken temerrüt tarihini 

takip eden gün gönderilebilir. 

 

(2) İhtarın Muhatabı 

Iskat ihtarı, pay bedelini ödeme temerrüde düşen pay sahibine veya onun kanu-

nî temsilcisine gönderilir. 

Pay sahibi ile kastedilen, pay defterinde kayıtlı olan, yani ortaklığa karşı bu sı-

fatı kazanan kişidir. Başka bir deyişle, anonim ortaklık ıskat edeceği kişiyi pay defte-

rine göre belirler77. Ancak önemle belirtelim ki pay defterine yapılan kayıtların kuru-

cu değil açıklayıcı olması, bu kuralı mutlak olmaktan çıkarır. Nitekim Yargıtay’ın 

konumuzu da ilgilendiren ilkesel nitelikteki bir kararında da belirtildiği üzere, pay 

defterinde kayıtlı olan kişinin gerçek pay sahibi olmaması hâlinde pay defterindeki 

kayda göre hareket edilmez; gerçek duruma göre hareket edilir78. Yani TTK. m. 

                                                 
75 İhtar gönderilmesi gereken hâller için Bkz. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 590-

591. 
76 Birçoğu yerine Bkz. Y. 11. HD. 3.6.1982 E. 2121 K. 2676. Yargıtay bu kararında aynen 

“...Maddenin yazılış şeklinden anlaşılacağı üzere, ortağın evvelâ temerrüde düşmüş olması, 
bundan sonrada TK’nın 408. maddesine uygun ihtarın yapılması lâzımdır. Aynı ilân veya teb-
ligat ile hem apel için süre verilmesi (bu süre bir ay dahi olsa), hem de bu sürenin kanunun 
408. maddesindeki ihtar yerine geçmesi mümkün değildir. Ortak önce mütemerrit hale gelme-
lidir ki, ondan sonra TK’nın 408. maddesindeki ihtar çekilebilsin…” demektedir. 
Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 392. 

77 Bu durum doktrinde, “pay defterinin borç ve borçlu listesi” olarak işlev görmesi biçiminde ad-
landırılmaktadır. Hasan Pulaşlı, Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri, Ankara, Dayınlarlı Hukuk 
Yayınları, 1992, s. 44-45; Şafak Narbay, Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara, Seçkin, 
2003, s. 166. 

78 “... Olayda, bedelleri tamamen ödenmemiş olan pay senetlerinin dava tarihinden önce davalı 
tarafından dava dışı Aİ.’ye devredilmiş ve bu devir keyfiyetine de anasözleşmenin 7’nci mad-
desi hükmüne uygun bir şekilde davacı şirket yönetim kurulunca da muvafakat edilmiş bulun-
masına nazaran, dava tarihinde artık pay sahipliği sıfatı ortadan kalkmış olan davalının, yuka-
rıda belirtildiği şekilde bir başkasına devrettiği hisse senedine ilişkin olarak ve TTK’nın 
407’nci maddesinin 1’inci fıkrası hükmü gereğince (temerrüt faizi) ile yükümlü tutulması ve 
bu faizin tahsili cihetine gidilmesi doğru değildir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının 
temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz olunan hükmün davalı eski ortak yararına bozulması ge-
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407’deki yaptırımların muhatabı şeklen pay sahibi olarak gözüken kişi değil, gerçek 

pay sahibidir79. 

İstisnanın uygulanabilmesinin koşulu; anonim ortaklığın, pay defterinin gerçek 

durumu yansıtmadığını bilmesidir. Anılan kural ortaklığa gerçek pay sahibini araş-

tırma ve ıskatı ona karşı uygulama zorunluluğu yüklemez; ortaklık karineden yarar-

lanır. İstisnanın uygulanabilmesi, pay defterindeki kaydın gerçeği yansıtmadığının 

ortaklığa bildirilmesine ve ispat edilmesine bağlıdır. 

Öte yandan, payın bağlı nama yazılı olmasını ve bağlam hükümlerine uyulma-

dığı için yönetim kurulunun devralanı pay defterine kaydetmeyi reddetmesini yuka-

rıda anılan durumla karıştırmamak gerekir. Çünkü bu olasılıkta pay defterinin gerçe-

ği yansıtmaması değil, hisse senedini iktisap edenin ortaklığa karşı pay sahipliğini 

sıfatını kazanamaması söz konusudur80. 

Pay üzerinde inançlı mülkiyet bulunması hâlinde istisnaya göre değil, genel ku-

rala göre hareket edilir. Çünkü bu hâlde inanılan pay sahipliği sıfatını tam olarak 

kazanacağı için81, paydan doğan hakları kendi adına kullanacağı gibi pay bedelini 

ödemek yükümü altına da girecektir. Tarafların amacı ve ortaklığın inançlı işlemi 

bilip bilmemesi önem arz etmez82. 

Payın herhangi bir sebeple birden fazla malikinin olması, diğer bir deyişle kay-

nağı ne olursa olsun pay üzerinde elbirliği mülkiyeti veya paylı mülkiyet bulunması 

hâlinde TTK. m. 400, f. 1, c. 2 ve c. 3 uyarınca işlem yapılır. Anılan kişiler pay bede-
                                                                                                                                          

rekmiştir.” Y. 11. HD. 23.11.1978 E. 4631/K. 5252, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2535. Aynı 
yönde Ünal Tekinalp, “Pay Defterine Yazımın Hukukî Niteliği Sorunu”, İkt. ve Mal., 1979, C. 
XXV, S. 11, s. 474 ve Narbay, a.g.e., s. 167. 

79 Eski pay sahibinin bu olasılıkta herhangi bir zararının bulunmadığı çünkü payları zaten dev-
retmiş olması sebebiyle herhangi bir kayba uğramayacağı düşünülebilir. Ancak bu saptama 
doğru değildir. Çünkü yeni pay sahibinin yaptığı ödemelerin açığı kapamaması hâlinde, kendi-
sinin kapanmayan bu bedelden dolayı sorumluluğu gündeme gelebilecektir. 

80 Tekinalp, Pay Defteri, s. 474. Yazar, “Bağlı nama yazılı senetlerin varlığında, red ile karşıla-
şan yeni malik de taahhütten doğan bakiye borcun kendisinden istenemeyeceğini iddia edemez. 
Çünkü: Pay Defterinin gerçeği aksettirmediği savı yerinde değildir.” biçiminde bir ifade kul-
lanmış, ancak daha sonra “Devir alana malvarlıksal haklardan doğan alacaklar geçtiğine gö-
re; pay defterinde kayıtlı olan devir eden devir alandan bakiye borcun muaccel olan miktarını 
istemek hakkına sahiptir. Ancak AO bu talepte bulunamaz. Talebin sahibi sadece devir eden, 
yani pay defterinde hâlâ kayıtlı olan kişidir.” diyerek bu görüşü terk etmiştir. Bkz. TEKİNALP 
(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 596. 

81 Ergun Özsunay, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul, 
İÜY, 1968, s. 1. 

82 Oy hakkından yoksunluk bakımından Bkz. Ömer Teoman, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin 
Oy Hakkından Yoksunluğu, İstanbul, BTHAE, 1983, s. 190-191. 
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linin ödenmemiş kısmından dolayı ortaklığa karşı müteselsilen sorumlu olmalarına 

rağmen, müteselsil borçluluğa ilişkin kural burada uygulanmaz83; ıskat ihtarı kanun 

hükmü gereği maliklerin tayin ettikleri müşterek mümessile, müşterek mümessil ta-

yin edilmemesi olasılığında maliklerden sadece birine gönderilir. 

Pay üzerinde intifa hakkı veya rehin hakkı bulunması hâlinde bakiye pay bede-

lini ödemekle yükümlü olan, anılan kişiler değil pay sahibidir84. Pay üzerindeki sınır-

lı aynî hakkın pay defterine kaydedilmiş olması da durumu değiştirmez. Bu bakım-

dan tartışılması gereken sorun, intifa hakkı veya rehin hakkı sahibine ıskat ihtarının 

gönderilmesinin, yahut anılan kişilerin yapılacak bir bildirimle durumdan haberdar 

edilmelerinin zorunlu olup olmadığıdır. 

Hemen belirtelim ki, pay sahibinin pay bedelini ödemede temerrüde düştüğü-

nün bildirilmesinde hem anılan kişilerin hem de ortaklığın menfaati vardır. Gerçek-

ten intifa veya rehin hakkı, pay sahibinin ıskat edilmesi ile birlikte sona ereceğine ve 

pay sahibinin bakiye pay bedelini ödemek konusunda bu kişilere karşı herhangi bir 

sorumluluğu da bulunmadığına göre, hak sahiplerinin haklarının muhafazasını sağla-

yabilmeleri ancak ve ancak durumdan haberdar olmalarına bağlıdır85. Aynı biçimde, 

ortaklığın da anılan kişileri durumdan haberdar etmesi sermayenin tamamlanmasını 

kolaylıkla sağlayabilecek ve yönetim kurulu üyelerinin özen borcuna da uygun ola-

caktır. 

Kanımızca, ıskat ihtarının sadece pay sahibine gönderilmesi, buna karşılık inti-

fa veya rehin hakkı sahibine herhangi bir bildirim dahi yapılmaması, böyle bir zorun-

luluğun kanunda öngörülmemesi sebebiyle ıskatın hükümsüzlüğünü gerektirmez. 

Ancak bu durumun hakkaniyete uygun olmadığı açıktır. Bu yüzden yapılacak bir 

kanun değişikliği ile sınırlı aynî hakkın sahiplerine haklarını koruyabilmeleri imkâ-

                                                 
83 Müteselsil borçlulukta alacaklının borçlulardan birisine göndereceği ihtar sadece ihtarın gönde-

rildiği borçluyu temerrüde düşürür. Bunun sebebi, müteselsil borçlulukta borçluların borcunun 
bir diğerinden belirli bir ölçüde bağımsız olmasıdır. Turgut Akıntürk, Müteselsil Borçluluk, 
Ankara, AÜHFY, 1971, s. 199-200. 

84 Kendigelen, İntifa, s. 336; Y. Can Göksoy, Anonim Ortaklıkta Payın Rehni, Ankara, Seç-
kin, 2001, s. 308. 

85 İntifa veya rehin hakkı sahibinin hakkını koruma yetkisi için Bkz. Kendigelen, İntifa, s. 342; 
Göksoy, a.g.e., s. 310. 
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nının sağlanması, bu kapsamda en azından bir bildirim yapılması zorunluluğunun 

getirilmesi menfaatler dengesini sağlamak bakımından isabetli olacaktır86. 

Öte yandan, intifa hakkı veya rehin hakkı sahibinin şeklî malik görünümünden 

yararlanarak kendisini pay defterine pay sahibi sıfatıyla kaydettirmesi hâlinde ihtar 

şeklen pay sahibi olarak gözüken bu kişiye gönderilir. Kendisini haksız olarak pay 

defterine kaydettiren kişi, pay bedelini ödemediği takdirde pay sahibine karşı sorum-

lu olacaktır87. 

 

(3) İhtarın Şekli 

Iskat ihtarının şekli, TTK. m. 408, f. 1’de “...mütemerrit ortağın 37 nci madde-

de yazılı gazete ile ve esas mukavelenin derpiş ettiği şekilde ilân suretiyle...ihtar e-

dilmesi şarttır” biçiminde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, hükmün ikinci fıkrasında 

“Nama yazılı hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar taahhütlü mektupla yapı-

lır” denilerek bir başka kurala daha yer verilmiştir. Hükmün açık olmayan ifadesi 

aşağıdaki ihtimâlleri ortaya çıkarmaktadır ve yorumu gerektirir: 

1˚ İhtar, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla; hamiline yazılı pay 

sahiplerine ilân yoluyla yapılır. 

2˚ İhtar her zaman taahhütlü mektupla yapılır; ikinci fıkra karşında birinci fık-

ranın uygulanma kabiliyeti yoktur. 

3˚ İhtar, payları temsilen hisse senedi çıkarıldığında taahhütlü mektupla; çıka-

rılmadığı takdirde ilân yoluyla yapılır. 

Birinci ihtimâlin uygulanacağını savunan yazarlar, özellikle ikinci fıkradan yo-

la çıkmakta ve ihtarın şeklini, nama yazılı paylar ve hamiline yazılı paylar olarak 

ikili bir ayrım içerisinde incelemektedir88. Yargıtay da bir kararında bu ayrımı be-

nimsemiştir89. İkinci ihtimâlin uygulanacağını savunan yazarlar ve özellikle Göle, 

                                                 
86 İhtarın ortaklığın web sitesine konulması, bu ihtiyacı giderebilecek niteliktedir. bkz.: aş. VI. 
87 Kendigelen, İntifa, s. 103. 
88 Battal, a.g.m., s. 63; Yılmaz, a.g.t., s. 51. Açıkça ifade etmemekle beraber, Tekinalp’in de bu 

görüşte olduğu söylenebilir. Çünkü yazar çıplak payı, nama ve hamiline yazılı olarak ikiye ayı-
rarak incelemektedir. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 445. 

89 “...ortakların bu suretle temerrüde düşürülmeleri, bunu müteakip de sermaye borcunu yerine 
getirmeyen hamile yazılı hisse sahiplerinin TTK.nun 408/1 inci maddesinde belirtilen usulde 
ilânla, nama yazılı hisse sahiplerinin ise iadeli taahhütlü mektupla, bir ay zarfında ödemeye da-



 47 

TTK. m. 408, f. 1’de yer alan ilân koşulunun gereksiz olduğunu, anılan hükmün 

1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu ile 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu sistemi i-

çinde kaldığını ve Türk Ticaret Kanunu’na uymadığını belirtmektedir90. Üçüncü ih-

timâlin tespit edebildiğimiz bir taraftarı yoktur. 

İsviçre hukukunda ilânın sadece hamiline yazılı hisse senetlerinin yerine çıkarı-

lan ilmühaberler bakımından öngörüldüğü kabul edilmektedir91. Kanımızca, bu anla-

yış aşağıdaki gerekçelerle Türk hukuku bakımından da geçerli kabul edilmelidir. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, hükmün sadece lafzına itibar eden birinci görüş 

isabetli değildir. İlk olarak, TTK. m. 409, f. 3’e göre bedelleri tamamen ödenmeden 

hamiline yazılı hisse senedi veya hamiline yazılı ilmühaber çıkarılamayacağı gibi 

çıplak payın nama veya hamiline yazılı olması gibi bir durum da söz konusu değildir. 

İkinci olarak, payları temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin türünün hamiline yazılı 

olacağının ana sözleşmede belirtilmesi de çıplak payı hamiline yazılı hâle getirmez; 

çünkü nama veya hamiline yazılı olma kıymetli evraka özgüdür92. Bu yüzden, kanun 

koyucunun ihtarın şekli açısından payın türüne göre bir ayrım yaptığından bahsedil-

mesi ve buna dayanılarak bir sonuca varılması mümkün değildir93. 

Aynı biçimde, çıplak paylar ve hisse senedine bağlanmış paylar arasında ayrım 

yapan üçüncü ihtimâlin de kabulüne imkân yoktur. Gerçekten, payın hisse senedine 

bağlanmasının amacı sadece tedavül kolaylığı sağlamak olduğuna94, pay sahibinin 

haklarında ve borcunda herhangi bir değişiklik yaratmadığına ve son olarak hisse 

senedine bağlanmamış payların sahipleri de tıpkı nama yazılı hisse senedi sahipleri 

gibi ikametgâhları ile birlikte pay defterinden kolaylıkla tespit edilebildiğine göre95 

paylar arasında böyle bir ayrım yapılması haklı görülemez ve ihtarın öngörülme a-

macı ile kesinlikle bağdaşmaz. 

Sorunun çözümü bakımından öncelikle belirtelim ki, Göle’nin haklı olarak 

değindiği üzere 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu’nda ilânın öngörülmesinin sebe-

                                                                                                                                          
vet edilmeleri...” Y. 11. HD. 23.11.1982 E.4679 K. 4895, Tarık Başbuğoğlu, Uygulamalı 
Türk Ticaret Kanunu, C. I, Ankara, Yetkin, 1988, s. 627-628. 

90 Göle, a.g.e., s. 121 vd. 
91 Arslanlı, AŞ I, s. 196, dn. 20. 
92 Dağ, a.g.e., s. 41; Narbay, a.g.e., s. 60. 
93  Aynı yönde Domaniç, Şerh II, s. 1331. 
94 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 624. 
95 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 446; Narbay, a.g.e., s. 63. 
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bi; hamiline yazılı hisse senedi çıkarılabilmesi için pay bedellerinin tamamen öden-

mesinin zorunlu olmaması, bu hisse senetlerini devreden ve devralan kişilerin öden-

meyen kısım için ortaklığa karşı müteselsilen sorumlu olmaları, fakat kim oldukları-

nın ortaklık tarafından bilinmemesiydi96. 

1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu’nda, madde 414, f. 1’de “Bedeli tamamen 

tesviye edilmemiş olan nama muharrer bir hisse senedinin âhare devir ve füruhtu 

halinde hamili evvel ve ahir ile arada senedi devren tasarruf etmiş kimseler mezkûr 

senedin bakiyei bedelinden dolayı şirkete karşı müteselsilen mes’uldürler” denilerek 

payı devreden ve devralan kişilerin ödenmeyen kısım için ortaklığa karşı mütesel-

silen sorumlu olmaları öngörülmüştü ve pay bedelini ödemekle yükümlü olan kişile-

rin birden fazla olması sebebiyle ETK. m. 413, f. 1’de de “Hisse senedatının 

bedelâtını tesviyede teahhur eden hissedarlar şirket ilânatının dercine mahsus gaze-

telerde bir ay fasıla ile münteşir ve son ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında 

zikrolunan beden tesviye olunmadığı surette bilcümle hukukunun sakıt olacağını 

mübeyyin iki ilânname ile ifayi deyne davet olunurlar” biçiminde çoğul bir ifade 

kullanılmıştı. 

Türk hukukunda bugün, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bedelleri tamamen ö-

denmeden hamiline yazılı hisse senedi ve hamiline yazılı ilmühaber ihracı mümkün 

olmadığı gibi, nama yazılı hisse senetlerinin ve bunların yerine çıkarılan nama yazılı 

ilmühaberlerin sahiplerinin ad ve soyadları ile ikametgâhlarının, TTK. m. 413, f. 

2’ye göre pay defterine kayıt edilmesi zorunludur; diğer bir deyişle anılan kişilerin 

kimliklerinin ve ikametgâhlarının ortaklık tarafından bilinmesi ve bunlara ihtarın 

taahhütlü mektupla gönderilmesi mümkündür97. Aynı biçimde, bedeli tamamen ö-

denmemiş bir hisse senedini devreden kişi, TTK. m. 419, f. 2’deki kural hariç, pay 

bedelinin ödenmemiş kısmından sorumlu tutulamaz. 

Buna karşılık, hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan 

nama yazılı ilmühaberlerde durum farklıdır. Gerçekten, bu tip ilmühaberlerin pay 

defterine kaydı zorunlu olmadığı gibi, devirleri alacağın temliki yoluyla olur ve il-

mühaberi devralan ortaklığa yapacağı bir bildirimle pay sahipliğini kazanır; ancak 

                                                 
96 Göle, a.g.e., s. 121; Steiger, a.g.e., s. 196. 
97 Göle, a.g.e., s. 122; Steiger, a.g.e., s. 196. 
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ilmühaberi devreden, ortaklık muvafakat etmedikçe pay bedelinin ödenmeyen kıs-

mından sorumlu olmaya devam eder. İşte bu tip ilmühaberlerin pay defterine kayde-

dilmemeleri sebebiyle, pay bedelinden sorumlu olanların tümünün ikametgâhlarının 

bilinmesi ve dolayısıyla bu kişilerin hepsine taahhütlü mektup gönderilmesi mümkün 

değildir98. Bunların ıskat ihtarından haberdar olmaları ancak ihtarın ilân yoluyla ya-

pılması hâlinde mümkündür. 

İkinci ihtimâlin Türk hukuku bakımından geçerli olduğunu savunan yazarlar, 

açıklamalarında bu olasılığa, diğer bir deyişle hamiline yazılı hisse senetlerinin yeri-

ne çıkarılan nama yazılı ilmühaberlere değinmemektedirler. 

Bu tartışma bakımından son olarak belirtelim ki, kanun koyucunun sınırlı aynî 

hak sahiplerini düşünerek böyle bir usul öngördüğü de söylenemez. Nitekim üzerinde 

intifa hakkı veya rehin hakkı kurulan payın nama yazılı hisse senedine bağlanması 

hâlinde anılan kişilerin durumdan haberdar olmaları mümkün olmayacaktır99. 

İhtarın hem ilân hem de taahhütlü mektupla yapılması gerekli değildir. Kanun-

da bu yönde herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, TTK. m. 408, f. 2’nin ifadesi kar-

şısında ilânın kanunî bir zorunluluk olmadığı ortaya çıkmaktadır100. 

Saydığımız bu gerekçelerle, TTK. m. 407, f. 1’de yer alan ilân usulünün sadece 

hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan nama yazılı ilmüha-

berler bakımından öngörüldüğü ve bununla sınırlı olarak uygulanabileceği; buna kar-

şılık nama yazılı hisse senedi ve bunların yerine çıkarılan nama yazılı ilmühaber ile 

çıplak payların sahiplerine mutlaka taahhütlü mektup gönderilmesi gerektiği kanısın-

dayız101. 

İhtarın ilân yolu ile yapılması gereken hâllerde, hem TTSG ile hem de ana söz-

leşmede öngörülen vasıtalarla yapılması gerekmektedir102. 

                                                 
98  TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 672; Narbay, a.g.e., s. 66. 
99 Steiger, a.g.e., s. 196. 
100 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 606; Domaniç, Şerh II, s. 1332. 
101  24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’ndaki düzenleme ve eleştirisi için bkz.: aş. 

VI. 
102 Battal, a.g.m., s. 63; “...Davalı şirket ise, keyfiyeti sadece mahallinde yayınlanan bir gazetede 

ilanla yetinmiş, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yaptırmamış olmakla da, ihraç prosedürünün ge-
reklerini bu yönden de tam olarak yerine getirmemiş bulunmaktadır.” Y. 11. HD. 10.05.1991 
E. 1307 K. 3033, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2467. 
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Pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektuplarda yönetim kurulu üyelerinden 

en az ikisinin imzası bulunmak zorunda değildir; yani ihtar tamamen iç ilişkiye yöne-

lik bir durum olduğu için temsile ilişkin TTK. m. 321, f. 3’deki kural burada 

uygulanmaz. 

Doktrinde, özellikle Tebligat Kanunu hükümlerinden yola çıkan bazı yazarlar 

taahhütlü mektubun bir geçerlilik şekli değil ispat şekli olduğunu ve ihtarın adî mek-

tupla dahi yapılabileceğini savunmaktadır103. Ancak, anonim ortaklığın pay sahiple-

rine gönderdiği bildirimlerin “tebligat” olarak nitelenmesi ve bu alanda çıkacak bir 

uyuşmazlıkta Tebligat Kanunu hükümlerine dayanılarak bir sonuca varılması müm-

kün değildir. Gerçekten tebligat, genel olarak usul hukukuna ilişkin bildirimleri kap-

sayan teknik bir kavramdır ve her türlü bildirim tebligat olarak nitelendirilemez104. 

Nitekim, Tebligat Kanunu’nun uygulama alanı birinci maddede açıkça “Kazai merci-

ler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve 

noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Pos-

ta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapılır” olarak belirlenmiştir. 

TTK. m. 408, f. 1’de yer alan “ilân” ile “ilânen tebligat” da birbirinden farklı kav-

ramlardır. 

Aynı biçimde, TTK. m. 20, f. 3’ten yola çıkarak, Türk Ticaret Kanunu’nda dü-

zenlenen diğer bildirim biçimlerinin sıhhat şartı olmadığını söylemek, emredici nite-

likte olan TTK. m. 408’in açık ifadesine ve pay sahiplerinin menfaatlerine de aykırı-

dır. Kaldı ki, BK. m. 11, f. 2’ye göre kanunen öngörülen şekil, aksi kanun hükmün-

den veya işlemin niteliğinden anlaşılmadıkça sıhhat şartıdır105. 

                                                 
103 Eriş aynen, “Buradaki tebligatın bir biçime bağlanması, tebligatın kolaylıkla ispat edilmesi yö-

nündendir. Yoksa, tebligatın taahhütlü mektupla yapılmadığı yönünden bir itiraz getirilemez. 
Eğer, ortağa tebligat her nasılsa yapılmış ve ortak da bunu kabul ediyorsa, tebligat usulüne 
uygun yapılmış demektir.” demektedir. Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2470. Bu görüşe iştirak 
eden Battal da ek olarak, “Bu sorunun çözümü için emsal oluşturabilecek olan bir hüküm var-
dır: Tacirler arasındaki bir kısım ihbar ve ihtarların şeklini düzenleyen ve noter mektubu ya da 
taahhütlü mektup zorunluluğu getiren TTK m. 20/3’te, “ihbar veya ihtarların muteber olması 
için” denilerek, bu şeklin bir geçerlilik şartı olduğu açıkça belirtilmektedir. Oysa m. 408’de bu 
yönde bir açıklık mevcut değildir... O halde ortağın, tebliğ içeriğini bir biçimde öğrenmiş ol-
duğu hallerde Tebligat K. m. 32’deki genel kural devreye sokulmalı ve tebligatın adî posta yo-
luyla yapılmış olması tek başına bir geçersizlik sebebi sayılmamalıdır.” demektedir. Battal, 
a.g.m., s. 65. 

104 Erdoğan Moroğlu/Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1990, s. 
19. 

105 M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medenî Hukuk, 11. Bası, İstanbul, Beta, 2004, s. 139; Ad-
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Kanımızca bu gerekçelerle ihtarın adî mektupla dahi yapılabileceğinin kabul 

edilmesi mümkün değildir. Önemle ekleyelim ki, pay sahibinin kendisine gönderilen 

bir bildirimin içeriğini öğrenmesi, şekle aykırı olan bildirimi hukuka uygun hâle 

getirmez; ancak şekle aykırılık iddiası hakkın kötüye kullanılması olarak nitelenebilir 

ki, bu iki durum birbirinden farklıdır ve her somut olayın özelliğine göre değerlendi-

rilmelidir106. 

Bu başlık altında son olarak ihtarın şeklinin, ana sözleşmeye konacak bir hü-

kümle veya bir organ kararıyla pay sahibi aleyhine değiştirilemeyeceğini, diğer bir 

deyişle ortaklık bakımından hafifletilemeyeceğini de belirteyim. Buna karşılık ka-

nunda öngörülen şeklin pay sahibi lehine değiştirilmesine, örneğin noter aracılığı ile 

gönderilmesine veya sayısının artırılmasına yönelik bir ana sözleşme hükmünün ge-

çerli olduğu açıktır. Aynı biçimde, ana sözleşmede böyle bir zorunluluk öngörülme-

mesine rağmen yönetim kurulunun fiilen ihtarı noter aracılığı ile göndermesi de şekil 

bakımından herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacaktır. 

 

(4) İhtarın İçeriği 

Iskat ihtarının içeriği TTK. m. 408, f. 1’de “...bir ay zarfında ödemeye davet ve 

aksi hâlde haklarından mahrum edileceğinin ve cezaî şartın tahsil edileceğinin ihtar 

edilmesi şarttır” biçiminde düzenlenmiştir. Buna göre, ilk olarak pay sahibinin te-

merrüde düştüğü bedeli ödemeye davet edilmesi gerekir; ikinci olarak, bu uyarıya 

uymadığı takdirde kendisi hakkında ıskat kararı alınacağı açıkça bildirilmelidir. Bu-

nun dışında ıskat ihtarında ayrıca pay sahibinin temerrüde düştüğü miktarın ve öde-

me yerinin bulunması zorunlu değildir107. 

Pay sahibine ödeme için verilmesi gereken süre en az bir aydır; ana sözleşme 

ile bu sürenin artırılabilmesi mümkündür ancak kısaltılması mümkün değildir. Süre-

                                                                                                                                          
nan Tuğ, Türk Özel Hukukunda Şekil, İkinci Baskı, Konya, Mimoza Yayınları, 1994, s. 32. 

106 M. Kemal Oğuzman, “Şekil Noksanı Sebebiyle Butlan Dermeyanı Hakkının Suistimali”, İBD, 
C. XXIX, S. 6, Haziran 1955, s. 258. 

107  Teoman, YTH 1, s. 95. Karşı görüşte Battal, a.g.m., s. 60-62. “Ancak borcun miktarı daha ön-
ce yapılmış olan bir ihbarla bildirilmiş ise bu bilgilendirme de yeterli sayılabilmelidir.” diyen 
Yazarın, ıskat ihtarı bakımından Göle’ye yaptığı gönderme doğru değildir. Göle, sayfa 73’te 
temerrüt ihtarından bahsetmektedir. Nitekim, ödenmesi gereken miktarın temerrüt ihtarında be-
lirtilmemesi hâlinde temerrüt gerçekleşmiş olmaz. Göle, a.g.e., s. 84. 
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nin başlangıcı, taahhütlü mektubun pay sahibine ulaştığı gündür108. İlân gereken hâl-

lerde başlangıç tarihi ihtarın ilân edildiği gündür, eğer TTSG’de yapılan ilân ile ana 

sözleşmede öngörülen vasıta ile yapılan ilân aynı gün yapılmamışsa, daha sonra ya-

pılan ilânın tarihi sürenin başlangıcı olarak esas alınır. 

Bir aylık süreden anlaşılması gereken otuz gün değil, bir aydır. Burada BK. m. 

76, f. 1, b. 3 uygulama alanı bulacaktır. Kanımızca, eşit işlem ilkesine aykırı olma-

mak kaydıyla, ihtarda bir aydan daha uzun bir süre verilmesi mümkündür109. Yargı-

tay’ın da açıkça belirtmemekle beraber, bu görüşte olduğu söylenebilir110. 

İkinci olarak, bir aylık süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde pay sahibi hak-

kında ıskat kararı alınacağı uyarısı ihtarda yer almalıdır. TTK. m. 408, f. 2, pay sahi-

binin haklarından yoksun bırakılacağına yönelik uyarının ihtarda “açık” olarak belir-

tilmesini aramaktadır. Bu yüzden gerekli açıklığı içermeyen ve pay sahibi hakkında 

hangi yaptırımın uygulanacağını belirginleştirmeyen uyarılar bu kapsamda değerlen-

dirilemez111. Yargıtay, TTK. m. 408, f. 2’nin aradığı açıklığı içermeyen uyarılarla 

ihtar koşulunun yerine getirilmiş sayılamayacağını haklı olarak belirtmektedir112. 

Kanunda açıkça yer almamakla beraber, ihtarda payları temsilen hisse senedi 

çıkarılmışsa, bunların ödeme yapılmadığı takdirde ortaklığa iade edilmesi gerektiğini 

belirten bir uyarıya daha yer verilmelidir. Pay sahibi, ödeme yapmadığı takdirde e-

linde bulunan hisse senetlerini ortaklığa iade etmekle yükümlüdür113. 

Bu başlık altında son olarak belirtelim ki, ödeme yapılmadığı takdirde pay sa-

hibinden cezaî şart talep edileceğinin belirtilmemesi, ayrı bir yaptırım olması sebe-

                                                 
108  Arslanlı, AŞ I, s. 196. 
109 Battal, a.g.m., s. 61. Yazar, Yargıtay’ın aksi yönde verilmiş bir kararı bulunduğunu belirtmek-

tedir ancak atıf yaptığı yerde (Gönen Eriş, Türk Ticaret Kanunu, Ticarî İşletme ve Şirket-
ler, Ankara, 1992, s. 1216) biz böyle bir karara rastlayamadık. 

110 “...Kanun ortaklık haklarından mahrumiyet gibi ağır bir sonuca götüren bu müeyyidenin uygu-
lanabilmesini ikinci bir sürenin verilmesine bağlamıştır ve bu sürenin en az bir ay olması ge-
rektiğini tespit etmiştir...” Y. 11. HD. 21.02.1980 E. 456 K. 818; “Temerrüde düşen ortağa ve-
rilen süre bir aydan aşağı olamaz. Aksi halde, ortağın çıkarılma kararı geçersizdir.” Y. 11. HD. 
27.01.1992 E. 5237 K. 344, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2473 vd. 

111 Teoman, YTH 10, s. 67; Göle, a.g.e., s. 120; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 
607; Battal, a.g.m., s. 60. 

112 “...TTK’nın 407 ve 408 ‘inci maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmektedir. 
TTK’nın 407’nci maddesinde öngörülen seçeneklerden hangilerinin uygulanacağını açık bi-
çimde belirtmeyen bu uyarılar anılan yasanın 408’inci maddesinde öngörülen emredici nitelik-
te olan ıskat yöntemine uygun değildir...” Y. 11. HD. 03.06.1982 E. 2121 K. 2676, Eriş, İş-
letme ve Şirketler, s. 2475. 

113 Göle, a.g.e., s. 124. 
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biyle ıskat bakımından herhangi bir önem arz etmez; sadece cezaî şart talebine engel 

olur. 

 

b. Iskat Kararı 

(1) Kararın Şekli 

Iskat kararı, şekil bakımından herhangi bir özellik arz etmez. TTK. m. 330, f. 

3’e göre, ıskat kararı da diğer tüm yönetim kurulu kararları gibi yazılı olmalı ve im-

zalı bir tutanakla tespit edilmelidir. Herhangi bir üyenin, örneğin kendisi hakkında 

ıskat kararı alınanın, toplantı tutanağını imzalamaktan kaçınması hâlinde durum tuta-

nağa diğer üyelerce geçirilir ve imzadan kaçınan üyeye yazılı olarak bildirilir114. 

Yönetim kurulunun fiilen toplanmasında güçlük veya olanaksızlık bulunduğu 

takdirde ıskat kararının toplantı yapmaksızın alınması da mümkündür115. 

 

(2) Kararın İçeriği 

Iskat kararının içeriği, TTK. m. 407, f. 2’de “İdare meclisi bundan başka 

mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmî ödemelerden doğan hakla-

rından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş hisse se-

nedi varsa bunları iptal etmeye salâhiyetlidir” biçiminde ifade edilmiştir. Söz konusu 

hükmün içeriğinin anlaşılabilmesi yorumu gerektirir. 

Hükmün lafzı incelendiğinde yönetim kurulunun ıskat kararını aldığı toplantıda 

aynı zamanda payları taahhüt edecek kişiyi/kişileri de belirlemesi gerektiği sonucuna 

varılabilir116. Ancak aşağıda, payın değerlendirilmesi kısmında da yapacağımız açık-

lamalardan anlaşılacağı üzere, bu hususun önceden belirlenmesi zorunlu olmadığı 

gibi çoğu zaman mümkün de değildir; payın değerlendirilmesi ıskat kararını takip 

eden ayrı bir aşamadır. 

                                                 
114 İmregün, AO, s. 215. 
115 Yönetim kurulunun toplantı yapmaksızın alacağı kararlar için Bkz. Ömer Teoman, “Anonim 

Ortaklıkta Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alması (TTK. m. 330, f. 2)”, 
Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt II 1982-2001, İstanbul, Beta, 2001, s. 
487 vd. 

116 Iskat kararından sonra, yönetim kurulunun payları birisine tahsis etmesi gerektiği görüşü için 
Bkz. Battal, a.g.m., s. 71’de, tartışmalar kısmında, Ercüment Erdem’in konuşması. 
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Hemen belirtelim ki, bir ıskat kararından bahsedilebilmesi için, her şeyden ön-

ce bu kararda vücut bulmuş bir “ıskat iradesi” mevcut olmalıdır. Gerçekten, ıskat 

kararı bir hukukî işlem olduğu ve hukukî işlemlerde mutlaka “işlem iradesi” bulun-

ması gerektiğine göre, hiçbir irade açıklamasını içermeyen veya mevcut durumu yan-

sıtan, örneğin pay sahibinin kendisine ihtar gönderilmesine rağmen pay bedelini ö-

demediğini tespit eden bir karar ile pay sahibinin ıskat edildiği sonucuna varılamaya-

cağı kuşkusuzdur117. Kanun koyucu bu iradeyi “iştirak taahhüdünden ve kısmî öde-

melerden doğan haklardan mahrum etme” biçiminde tanımlamıştır. Bunun anlamı, 

bedelini ödemede temerrüde düşülen paylarla ilgili olarak pay sahipliğini kaybettir-

me ve pay bedeline mahsuben yapılan ödemelerden yoksun bırakmadır118. 

Öte yandan, muhatabı belirli olmayan bir kararın da hukuken sonuç doğurması 

mümkün değildir. Bu yüzden kararda ıskat edilecek pay sahibinin belirtilmesi, hiçbir 

kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya konması lâzımdır. Buna göre, kararda 

ıskat edilen pay sahibinin isminin, ilişkisinin kesildiği payların itibarî değerlerinin ve 

eğer varsa bunları temsil eden hisse senedinin/senetlerinin numaralarının açıkça yer 

alması gerekir119. 

Kanunda açık olarak belirtilmiş olmamakla beraber, kararda işlemiş temerrüt 

faizinin BK. m. 113, f. 2’ye göre saklı tutulduğunun belirtilmesi ve bunların ıskat 

edilen pay sahibinden istenmesi mümkündür120. 

Iskat edilen pay sahibi, elinde bulunan hisse senetlerini ihtarda öngörülen süre 

içinde ortaklığa iade etmemişse, bunların iptaline karar verilir. 

Bu başlık altında son olarak, aynı toplantıda birden fazla pay sahibi hakkında 

ıskat kararı alınmasının mümkün ve hatta eşit işlem ilkesi sebebiyle kural olarak zo-

runlu olduğunu da açıklayalım. 

 

                                                 
117 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul, Beta, 2003, s. 119. Yazar 

işlem iradesini, beyanda bulunanın hukukî bir işlem yapma ve bu suretle bir hakkı veya hukukî 
ilişkiyi kurma, değiştirme, devretme veya ortadan kaldırma iradesi olarak tanımlamaktadır. 

118 Kısmî ödemelerden yoksun bırakmanın zorunlu olup olmadığı için bkz.: aş. III, A, 2. 
119 Teoman, YTH 1, s. 95. 
120 bkz.: aş. III, A, 2. 
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(3) Kararın Hukukî Niteliği ve Pay Sahibine Bildirilmesi 

Iskat, mutlaka yönetim kurulunun bu yönde alması gereken bir karar ile ger-

çekleşir. Pay sahibinin ödeme için kendisine verilen süre içinde ödeme yapmaması 

hâlinde ıskat kendiliğinden gerçekleşmez; yönetim kurulu mutlaka karar almalıdır. 

İhtarda pay sahibinin ödeme yapmadığı takdirde ıskat edilmiş sayılacağının belirtil-

mesi dahi sonucu etkilemez. 

Iskat kararı, en erken bir aylık sürenin sona erdiği günü takip eden gün alınabi-

lir121. Diğer taraftan, ıskat kararının ödeme için verilen bir aylık sürenin tamamlan-

masından sonra makul bir süre içinde alınması, yani aşırı derecede geciktirilmemesi 

gerekir122. 

Karar, pay sahibi ile ortaklık arasındaki hukukî ilişkiyi ortadan kaldırdığı için 

bozucu yenilik doğuran bir karardır ve tek taraflı bir hukukî işlemdir123. Bu özelliği 

sebebiyle şarta bağlanması mümkün değildir. 

Iskat usulü tamamlanmış olsa bile yönetim kurulu ıskat kararı almak zorunda 

değildir. Iskattan vazgeçilmesi ve cebrî icraya başvurulması mümkündür124. 

Doktrinde ıskatın yönetim kuruluna verilen bir yetki olduğunu belirten 

Mimaroğlu, ıskat yerine pay sahibine yaptığı ödemeler nispetinde hisse senedi veri-

lebileceğini ve geri kalan paylar bakımından ıskat kararı alınabileceği görüşünde-

dir125. Sorun şöyle ortaya konulabilir: Pay sahibi (A)’nın bedellerinin yarısı ödenmiş, 

“Bir YTL” itibarî değeri olan 1000 adet payı vardır ve yapılan çağrıya rağmen pay 

bedellerinin geri kalan kısmını ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Yönetim kurulu, 

(A)’yı tüm paylar yerine, 500 adet payın bedelini tamamen ödenmiş kabul edip, diğer 

500 adet paydan ıskat edebilir mi? 

Kanımızca bu soruya verilecek cevabın olumsuz olması gerekir. Çünkü ortak-

lığa kanunen tanınmış bir hak olan ıskatın uygulanması zorunlu olmasa da, ıskat bir 

kere uygulandıktan sonra pay sahibinin pay bedeline mahsuben yaptığı ödemelerden 

yoksun bırakılmaması mümkün değildir, diğer bir deyişle uygulanacak yaptırım ko-

                                                 
121 Göle, a.g.e., s. 123. 
122 Göle, a.g.e., s. 123; Teoman, YTH 1, s. 95; Battal, a.g.m., s. 56. 
123 İmregün, AO, s. 285. 
124 Battal, a.g.m., s. 58. 
125 Mimaroğlu, a.g.e., s. 51. 
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nusunda takdir hakkı bulunan yönetim kurulunun, pay bedeline mahsuben yapılan 

ödemeler konusunda herhangi bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Bu yüzden, kısmî 

ödemelerden yoksun bırakmama ve hatta iade ile aynı sonucu doğuran bu görüşün 

kabul edilmesi mümkün değildir. 

Iskat kararının pay sahibine bildirilmesi gereği kanunda açık olarak yer alma-

maktadır126. Ancak doktrinde de belirtildiği üzere, tüm yenilik doğuran haklar gibi 

ıskat kararının da muhatabına yani pay sahibine bildirilmesi gerekir127 ve burada kar-

şı tarafa ulaşması gereken irade beyanlarına ilişkin kurallar uygulama alanı bulur128. 

Gerçekten, yenilik doğuran hakların kullanılması, irade beyanının yönetilmesi-

ni gerektirdiğinden, pay sahibine bildirilmeyen bir ıskat kararının hukuken sonuç 

doğurması mümkün değildir. Aynı biçimde, diğer yenilik doğuran haklar gibi ıskat 

kararı da muhatabına yani pay sahibine vardığı anda hükümlerini doğurur ve bu yüz-

den geri alınamaz129. 

Kararın muhataba vardığı anda hükümlerini doğurmasının diğer sonucu, pay 

sahibinin karar kendisine ulaşıncaya kadar pay sahipliği haklarını kaybetmemesi, 

yani pay sahipliği sıfatının devam etmesidir. Bu yüzden bu aşamada yapılacak bir 

ödeme veya takas beyanı, kararın hükümden düşmesine neden olur. Aynı kural, pay 

sahibinin yapacağı gecikmiş ödeme teklifinin yönetim kurulunca kabul edilmemesi 

hâlinde de geçerlidir130. Çünkü gecikmiş ifanın kabul edilmemesi, alacaklının temer-

rüde düşmesine ve bunun sonucu olarak da borçlu temerrüdünün ortadan kalkmasına 

yol açar131. 

                                                 
126 ETK. m. 413, f. 2, c. son, “Bu keyfiyet dahi ayrıca ilân ve alâkadarana teblig olunur.” demek-

teydi. 
127 İmregün, AO, s. 285; Teoman, YTH 10, s. 70. 
128 Teoman, YTH 1, s. 94. 
129 İmregün, AO, s. 285. Karşı görüşte Battal, a.g.m., s. 58. Yazar, yenilik doğuran hakların etki-

lerini gösterdikten sonra geri alınamayacağına işaret etmekle beraber, “Bununla birlikte biz yi-
ne de gecikmiş ödemeyle ıskatın sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışan eski ortağın iradesi 
ile şirketin iradesinin birleşmesinden kaynaklanan bir geri alma işleminin geçerli olması ge-
rektiği kanaatindeyiz.” demektedir. Yenilik doğuran hakların hükümlerini doğurduktan sonra 
geri alınamamasına ilişkin kural hukuk güvenliğine ilişkin olduğu için, tarafların iradesi bu ko-
nuda herhangi bir önem arz etmez. Tarafların iradesi, ancak sona eren hukukî ilişkiyi yeniden 
kurmak biçiminde ortaya çıkabilir. Eren, a.g.e., s. 65. 

130 Göle, a.g.e., s. 123-124. 
131 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP Tekinay Borçlar Hukuku, 964; İmregün, 

AO, s. 285. Karşı görüşte Battal, a.g.m., s. 57. Yazar herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin 
konuyu ikiye ayırmakta ve pay sahibinin karar kendisine ulaşmadan önce yapacağı kısmî öde-
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Kararın pay sahibine bildirilmesi herhangi bir şekle tâbi değildir. Bildirimin 

herhangi bir şekilde pay sahibinin iktidar alanına sokulması, kararın hükümlerini 

doğurması bakımından yeterlidir, yoksa ilân yapılması gerekmemektedir132. Ancak 

ispat bakımından herhangi bir sorun yaşanmaması açısından kararın noter aracılığıyla 

gönderilmesi en güvenilir yoldur. 

 

5. Hisse Senetlerinin İptali ve İptal Kararının İlânı 

Hisse senetlerinin iptali, ıskat kararını takip eden ve sadece payları temsilen 

hisse senedi çıkarıldığı hâllerde uygulama alanı bulabilecek ayrı bir aşamadır133. Ka-

nunda açıkça belirtilmemekle beraber, aşağıda yapılacak açıklamaların ilmühaberler 

bakımından da geçerli olduğu kuşkusuzdur. 

Iskat edilen pay sahibinin elinde bulunan hisse senetlerinin iptali, hem payın it-

fasından hem de kıymetli evrakın zıya sebebiyle iptalinden farklıdır. Payın itfasında, 

esas sermayenin belirli bir bölümü ortadan kalktığı için “pay mevkii” ortadan kalk-

maktadır; oysa ıskatta pay, mevki olarak varlığını sürdürmektedir. 

Kıymetli evrakın zıya sebebiyle iptali ise, senedin ibrazının mümkün olmadığı 

hâllerde hamil tarafından hakkın senetsiz olarak ileri sürülebilmesi veya zayi olan 

senedin yerine yenisinin düzenlenmesi amacıyla başvurulan bir yoldur134. TTK. m. 

407, f. 2’de düzenlenen iptal ise, hisse senetlerinin ele geçirilememesi hâlinde ano-

nim ortaklığın payları değerlendirebilmesi ve iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması 

amacıyla öngörülmüştür. Kıymetli evrakın zıya sebebiyle iptaline mahkeme, ıskat 

sebebiyle iptaline yönetim kurulu karar verir. 

Doktrinde, hisse senetlerinin pay sahibinden ıskatın kesinleşmesinden sonra is-

teneceği, iade için kısa bir süre bekleneceği ve bu süre içinde senetler iade edilme-

mişse iptal edileceği belirtilmektedir135. 

                                                                                                                                          
menin ortaklık tarafından kabul edilmeyebileceğini açıklamaktadır. 

132 Teoman, YTH 1, s. 94-95. 
133 Teoman, YTH 1, s. 95. 
134 Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı (Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya), Kıymetli Evrak Hukuku 

(Ders Kitabı), 2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s. 36. 
135 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 608. 
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Kanımızca, ıskat kararı alındığı sırada, senetler iade edilmemişse iptal edilme-

leri gerekir. Hisse senedi kurucu değil açıklayıcı kıymetli evrak olduğu136 ve paydan 

doğan hakları temsil ettiği, yani bunlara tedavül ve ispat kabiliyeti kazandırdığı için, 

ıskat kararının hükümlerini doğurmasıyla birlikte sadece şeklî bir anlam ifade eder. 

Diğer bir deyişle, hisse senedinin ve aynı biçimde kuponların temsil ettiği hak ıskat 

kararından sonra alınan ayrı bir iptal kararı ile değil, ıskat kararının hükümlerini do-

ğurması ile birlikte son bulur137. Bu yüzden, ıskat ihtarında pay sahibinin ödeme 

yapmadığı takdirde hisse senetlerini iade etmesi gerektiği belirtilmeli ve karar alındı-

ğı sırada iade edilmemişlerse iptal edilmeleri gerekir. Aksinin kabulü, maddî anlam-

da hiçbir hüküm ifade etmeyen senetlerin belirli bir süre dolanımda tutulması anla-

mına gelir ki, hükmün öngörülme amacına aykırı olan bu durum kabul edilemez. 

Hisse senedinin açıklayıcı kıymetli evrak olmasının diğer bir sonucu, bunları 

(aynı biçimde kuponları138) ıskat edilen pay sahibinden devralan iyi niyetli üçüncü 

kişinin iyi niyetinin korunmaması, yani ortaklık haklarından hiçbirinin iktisap edile-

memesidir139. Ancak ıskat kararından önce muaccel olmuş olan kâr payı alma hakkı 

ve bedelsiz pay alma hakkı ıskattan etkilenmeyeceği için, bunlara ilişkin kuponlarda-

ki hak sona ermez. 

İyi niyetli üçüncü kişileri korumak amacıyla iptal kararının TTSG ve ana söz-

leşmede öngörülen vasıtalarla ilân edilmesi gerektiği de öngörülmüştür. İlânda hangi 

hususların bulunacağına ilişkin herhangi bir düzenleme kanunda bulunmamaktadır. 

Ancak öngörülen amaç iyi niyetli üçüncü kişileri korumak olduğuna göre, hisse se-

netleri hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir140. Buna göre, ıskat 

                                                 
136 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 624; Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. 

Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 1997, s. 1515. 
137 Göle, a.g.e., s. 126’da muaccel hâle gelmemiş temettü kuponlarındaki hakkın sona ermesini ıs-

kat kararına bağlarken, ıskat edilen pay sahibinin hisse senetleri üzerindeki tasarruf hakkının 
iptal kararı ile sona ereceğini belirtmektedir. 

138 Kuponlar hisse senedinden ayrı olarak tedavül etseler bile payla olan bağlılıklarını devam etti-
rirler. Hamdi Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul, y.y., 1992, s. 52. 

139 Domaniç, Şerh II, s. 1334; Öztan, a.g.e., s. 1515. Yazarların haklı olarak belirttiği üzere, bu 
hâlde ıskat edilen pay sahibinin ve hisse senetlerinin iptaline ilişkin kararı hemen ilân ettirme-
mesi hâlinde ortaklığın, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun doğacağı kuşkusuz-
dur. 

140 Göle, a.g.e., s. 125. 
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edilen pay sahibinin adının; hisse senetlerinin itibarî değerlerinin ve numaralarının 

ilânda yer alması gerekir141. 

Hisse senetleri iade edilmedikleri takdirde, bunların yerine yenileri çıkarılır. 

Yeni çıkarılan senetlere farklı numaralar verilebilir. Eğer eski numaralar kullanıla-

caksa, anılan senetlerin iptal edilenlerin yerine çıkarıldığı üzerlerinde belirtilmeli-

dir142. 

Burada son olarak, hisse senetlerinin iade edildikleri takdirde iptal edilmeleri-

nin gerekmediğini, ortaklığın ciro benzeri bir işlemle143 bunları devredebileceğini 

belirtelim144.

                                                 
141 Göle, ilânda iptal edilen hisse senetlerinin numaralarının bulunmasının yerinde olacağını be-

lirtmektedir. Göle, a.g.e., s. 125. 
142 Göle, a.g.e., s. 127. 
143 bkz.: aş. IV, A, 1. 
144 Göle, a.g.e., s. 127. 
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III. Bölüm: Iskatın Sonuçları 

A. Iskatın Pay Sahibi Bakımından Sonuçları 

1. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi 

Iskatın pay sahibi bakımından en önemli sonucu, ilişkisinin kesildiği, yani ıskat 

edildiği paylar bakımından pay sahipliğini ve ondan kaynaklanan hakları kaybetme-

sidir1. Kanun koyucu bu durumu “iştirak taahhüdünden ve kısmî ödemelerden doğan 

haklardan mahrumiyet” olarak adlandırmaktadır. Bunun anlamı ise, pay sahibinin 

ıskat edildiği payların mülkiyetini kaybetmesi ve bunların bedellerine mahsuben yap-

tığı kısmî ödemeleri yitirmesi, diğer bir deyişle bunları hiçbir hukukî sebebe dayana-

rak geri alamamasıdır. Aynı biçimde, pay sahibi ıskat edildiği paylara ilişkin borcun-

dan ve eğer varsa tâli mükellefiyetlerden de kurtulmuş olur2. 

Önemle belirtelim ki, anılan bu sonuç sadece bedelleri tamamen ödenmemiş 

paylar bakımından söz konusudur; pay sahibinin bedelleri tamamen ödenmiş paylar 

bakımından pay sahipliği sıfatı sona ermez3. 

 

2.  Pay Bedeline Mahsuben Yapılan Ödemelerin Geri Alına-

maması 

Pay sahibi ilişkisinin kesildiği payların bedellerine mahsuben yaptığı ödemeleri 

sebepsiz zenginleşme dahil hiçbir hukukî sebebe dayanarak geri alamaz; yani bun-

lardan yoksun bırakılır4. Yönetim kurulunun kısmî ödemeleri pay sahibine iade edip 

etmemek konusunda herhangi bir takdir hakkı yoktur5. Aynı kural, payın itibarî değe-

rinin üzerinde bir bedelle değerlendirilmesi hâlinde de geçerlidir6. TTK. m. 466, f. 2 

emredici bir hüküm olduğundan, bunun aksinin ana sözleşme ile öngörülmesi de 

mümkün değildir7. 

                                                 
1  Göle, a.g.e., s. 125. 
2  Göle, a.g.e., s. 119. 
3  TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 607. 
4 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 608; Göle, a.g.e., s. 125. 
5 Karşı görüşte Domaniç, Şerh II, s. 1329. 
6 Teoman, YTH 1, s. 94. 
7 ETK. m. 413, f. 2, “Tâyin olunan vakitte tesviyei deyn etmeyen hissedaran şeriklik hakkını ve 

hilâfına mukavelenamede sarahat olmadığı halde evvelce tediye ettikleri mebaliği zayi eder-
ler.” diyerek bu kuralın aksinin ana sözleşme ile öngörülebileceğini düzenlemekteydi. 
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Öte yandan, pay sahibi ıskat edildiği paylara ilişkin olarak muaccel olmuş kâr 

payı alma hakkını8 ve bedelsiz pay alma hakkını kullanabilir. Çünkü kâr payı, genel 

kurulun artırım kararı ile birlikte anonim ortaklığa karşı bir alacak hakkına dönüşür9. 

Aynı biçimde, bedelsiz paylar da sermaye artırımının ticaret siciline tescili ile bera-

ber doğrudan doğruya pay sahibinin olur10. Anılan haklar doğduktan sonra ıskattan 

etkilenmez ve ıskatın hükümlerini doğurmasına rağmen ıskat edilen pay sahibi tara-

fından ortaklıktan talep edilebilir. 

Bu başlık altında son olarak, pay sahibinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi 

olması hâlinde, üyelik için gereken kanunî bir nitelik kaybedildiğinden, bu sıfatın da 

kendiliğinden son bulacağını ekleyelim (TTK. m. 315, f. 2)11. Ancak bu sonucun 

doğması, yönetim kurulu üyesinin sahip olduğu tüm paylardan ıskat edilmesine bağ-

lıdır. 

 

3. Temerrüt Faizi ve Tazminat İstenebilmesi 

Iskat edilen pay sahibinin temerrüt faizi, cezaî şart veya tazminat ödemekle yü-

kümlü olup olmadığı kanunda açıkça belirtilmemiştir. Doktrinde, ıskat edilen pay 

sahibi ile ortaklık arasındaki ilişkinin sadece TTK. m. 408, f. 3’deki istisna ile sınırlı 

olarak devam edeceği ve asıl borç sona erdiği için temerrüt faizi, cezaî şart ve hatta 

tazminat dahi istenemeyeceği savunulmaktadır12. 

Her bir talebi ayrı ayrı değerlendirmeden önce açıklayalım ki, nakdî sermaye 

koyma borcunun ifası konusunda para borçlarının ifasına ilişkin temel ilkelerin ge-

çerli olduğunu tespit ettikten sonra, sadece TTK. m. 408, f. 3 ile yetinilerek bir sonu-

ca varılması isabetli değildir; her bir talebin hukukî niteliğinin göz önünde bulundu-
                                                 

8 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 607’de ortaklığın sermaye koyma borcu ile kâr 
payını takas edebileceği belirtilmektedir. Kanımızca bu ifade isabetli değildir, çünkü ıskatın 
hükümlerini doğurması ile birlikte pay sahibi ıskat edildiği paylara ilişkin borcundan kurtulmuş 
olur. Bununla birlikte, muaccel olmuş kâr payının istenebilmesi için ortaklığın temerrüt faizi, 
gecikme tazminatı ve kapanmayan açıklardan dolayı pay sahibinden istenebilecek tazminat ile 
kâr payını takas etmemiş olması gerekir.  

9 Mahmut T. Birsel, Yargıtay Kararlarının Işığı Altında Şirket Kârı Konusunda Anonim 
Şirket ile Paysahibi Arasındaki Menfaat Çatışması, Ankara, BTHAE, 1971, s. 15. 

10 Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 200; Ünal Tekinalp, “Bedelsiz Paylara Hak Kazanma Sorunu”, 
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI, Ankara, BTHAE, 1989, s. 138. 

11 ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar, s. 317; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortak-
lıklar, s. 608; Göle, a.g.e., s. 125. 

12 Göle, a.g.e., s. 119; karşı görüşte İmregün, AO, s. 286. 
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rulması ve Borçlar Kanunu’nda yer alan kurallar ışığında bir değerlendirilme yapıl-

ması gerekir. 

Temerrüt faizi, asıl alacağa bağlı fer’i bir haktır ve asıl alacağın sona ermesi ile 

birlikte sona erer. Buna karşılık, doğmuş faiz alacağı BK. m. 113, f. 2’ye göre saklı 

tutulursa veya saklı tutulduğu hâlin icabından anlaşılırsa, asıl alacağın sona ermesine 

rağmen talep edilebilir13. Kanımızca bu kural, hukukî niteliği itibarıyla bir para borcu 

olan nakdî sermaye koyma borcunda da uygulanmalıdır14. Yargıtay da bu görüşte-

dir15. 

Ancak önemle belirtelim ki, ıskattan sonra temerrüt faizi işlemez, diğer bir de-

yişle temerrüt faizinin işleyeceği zaman dilimi, temerrüdün ve ıskat kararının hüküm-

lerini doğurması arasındaki süredir; ıskat kararının hükümlerini doğurması ile bera-

ber sermaye koyma borcu sona erer. Yargıtay bir kararında bu kuralı vurgulamış ve 

ıskat kararının geciktirilmesi yoluyla temerrüt faizi miktarının artırılmasını dürüstlük 

kuralına aykırı bulmuştur16. 

Öte yandan, sermaye koyma borcuna eklenecek cezaî şart bakımından17 temer-

rüt faizinde yapıldığı gibi bir yorum yapmak imkânı bulunmamaktadır. Çünkü, te-

merrüt faizinin aksine, asıl alacak sona ermesine rağmen cezaî şart alacağının saklı 

tutulması imkânı kanunda öngörülmemiştir. Bu yüzden, cezaî şartın asıl alacakla 

birlikte sona erdiği ve ıskat edilen pay sahibinden talep edilemeyeceği kabul edilme-

lidir18. TTK. m. 408, f. 1’in lafzı, bu tartışmaya olumlu veya olumsuz bir çözüm ge-

tirmekten yoksundur. 

                                                 
13 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Arslan Kaya, “Adi ve Ticari İşlerde Faiz”, İUHFM, C. LIV, S. 1-4, 

1994, s. 350. 
14 Aynı yönde Helvacı, Sorumluluk, s. 53. Yazar aynen, “...yönetim kurulu üyelerinin, pay sa-

hiplerinin sermaye ödemelerini yerine getirmemeleri durumunda, uygulamakla yükümlü olduk-
ları ıskat usulünü başlatmamaları ve bu usul gereği olan ticari faizi talep etmemeleri...” diye-
rek bu kuralı vurgulamaktadır. 

15 Y. 11. HD. 17.04.1978 E. 1983 K. 2023, Eriş, Ticari İşletme ve Şirketler, s. 2462. 
16 “...Davalı, apel borcunu ödemesi gereken günden itibaren, ...hükümleri gereğince temerrüt faizi 

ödemekle yükümlü ise de, bu yükümlülük, ...davacı ortaklığın pay senetlerini satması gereken 
zamana kadar olan süre ile sınırlı olarak devam edeceğinden...” Y. 11. HD. 17.04.1978 E. 1983 
K. 2023, Eriş, Ticari İşletme ve Şirketler, s. 2462. 

17 Asıl borcun yerine geçen cezaî şartı düzenleyen BK. m. 158, f. 1, sermaye koyma borcunda 
uygulanamaz. Bu yüzden cezaî şart ile kastedilen, sermaye koyma borcuna eklenen cezaî şart-
tır. Göle, a.g.e., s. 111. 

18  Göle, a.g.e., s. 113’te ıskat edilen pay sahibinden cezaî şart isteneceğinin ana sözleşmede açık-
ça belirtilmesi hâlini saklı tutmaktadır. 
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Buna karşılık, pay sahibinin temerrüdü sebebiyle ortaklık bir zarara uğramışsa, 

tazminat talep edilebilir. Tazminat talebinin sermaye koyma borcunun sona ermesi 

ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim, TTK. m. 407, f. 4’de “Şirketin taz-

minat hakları mahfuzdur” denildiğine göre, aksine bir yorumun kabul edilmesi müm-

kün değildir19. 

Son olarak TTK. m. 407, f. 4’de düzenlenmiş olan tazminatın yerine geçecek 

veya ona eklenecek cezaî şartın ana sözleşme ile öngörülmesinin mümkün olduğunu 

belirtelim. Cezaî şartın talep edilebilmesi için, ıskat ihtarında bunun da belirtilmesi 

gerekir; ancak belirtilmediği takdirde TTK. m. 408’in daha sonra işletilmesi de müm-

kündür. 

 

B. Iskatın Ortaklık Bakımından Sonuçları 

Iskat ortaklığın esas sermayesine ve bunun karşılığını oluşturan mal varlığına 

herhangi bir etki yapmaz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, pay mevkii hukuken varlı-

ğını sürdürdüğü, yani burada sermayenin herhangi bir biçimde azaltılması ve payın 

itfası söz konusu olmadığı için esas sermaye miktarında herhangi bir değişiklik 

gerçekleşmez. Bununla birlikte, ıskat edilen pay sahibi yaptığı kısmî ödemeleri geri 

alamadığı için ortaklık mal varlığında da herhangi bir eksilme de söz konusu değil-

dir. Iskat sonucu sahipsiz hâle gelen paylar, ortaklık yönetim kurulu tarafından de-

ğerlendirilir ve pay bedelinin kalan kısmı tahsil edilmiş olur. 

Sahipsiz hâle gelen payların genel kurulun toplantı yeter sayılarının hesabında 

göz önünde bulundurulup bulundurulmayacağı tartışmalıdır. Hakim görüş, toplantı 

yeter sayılarının hesabında sadece tedavüldeki payların esas alınacağı yönündedir20.  

                                                 
19  İmregün, AO, s. 288; Teoman, YTH 9, s. 107. Karşı görüşte TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), 

Ortaklıklar, s. 603. Yazar, gecikmiş ifanın talep edilmesi hâlinde tazminat istenebileceği, bu-
na karşılık pay sahibinin ıskat edilmesi hâlinde tazminat talep edilemeyeceği görüşündedir. 
Göle, a.g.e., s. 110’da, burada öngörülen tazminatın BK. m. 105’de düzenlenen munzam zarar 
talebi olduğunu ve temerrüt faizi ile karşılanamayan zarar bakımından öngörüldüğünü belirt-
mektedir. 

20 İmregün, AO, s. 279; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 483; Çeker, a.g.e., s. 209; 
Zafer Saka, Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s. 166;  
Mehmet Özdamar, Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi (TTK.md.329), 
Ankara, Yetkin Yayınları, 2005, s. 220. Anılan son yazar, ortaklığın elindeki payların esas 
sermayeden indirilmemesinin azınlığın aleyhine bir durum ortaya çıkaracağını belirtmekte-
dir. 
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Karşı görüşü savunan Teoman, toplantı yeter sayılarının kanunda açıkça esas 

sermayeye göre saptanmış olması karşısında, sahipsiz hâle gelen payların da yeter 

sayıların hesabında göz önünde bulundurulacağı, diğer bir deyişle toplantı yeter sayı-

sı hesaplanırken esas sermaye miktarından indirilmeyeceği görüşündedir21. Kanımız-

ca yazarın haklı olarak belirttiği üzere toplantı yeter sayılarının hesabında sadece 

tedavüldeki payların esas alınmaması gerekir; TTK. m. 372’nin ve 388’in ifadesi 

burada herhangi bir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır. Her ne kadar, böyle 

bir yorumun ağırlaştırılmış toplantı yeter sayılarını gerektiren kararların alınmasını 

imkânsız hâle getireceği ileri sürülebilirse de, bunun TTK. m. 388, f. 2, c. son ile f. 3, 

c. son karşısında isabetli olmadığını düşünmekteyiz. Nitekim, sahipsiz hâle gelen 

payların bir an önce değerlendirilmesi zorunluluğu da bu düşünceyi doğrulamakta-

dır22.  

Karar yeter sayısı toplantıda kullanılan oylara göre belirleneceği için (TTK. m. 

378, TTK. m. 388, f. son), anılan paylar karar yeter sayısından hiçbir koşulda 

indirilmez23. 

Burada son olarak, pay sahiplerinden birinin veya birkaçının taahhüt ettikleri 

tüm paylardan ıskat edilmesi sonucu ortak sayısının beşin altına düşmesinin ortaklı-

ğın infisahına yol açmayacağını da belirtelim. 

 

C. Pay Üzerindeki Rehin ve İntifa Hakkının Sona Ermesi 

Iskat ile birlikte paydan doğan haklar sona ereceği için, pay üzerindeki intifa ve 

rehin hakkı da sona erer. Sona ermenin gerekçesi, ortaklığın hakkının üçüncü kişile-

rin haklarından üstün olması değil, sınırlı aynî hakkın hukukî niteliğinin “hak üzerin-

de hak” olması24, diğer bir deyişle bunların esas sermayenin belirli bir parçası olan 

                                                 
21 Ömer Teoman, “«Şirketçe Devralınan Payların Umumi Heyette Temsili Caiz Değildir» Ku-

ralının (TK. m. 329, f. 3, c. 2) Anlamı”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- 
Cilt I 1971-1982, İstanbul, Beta, 2000, s. 269; İlhan Yiğit, Anonim Ortaklık Genel Kurulu-
nun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 228. Anılan son 
yazar, ortaklığın edindiği paylardan doğan oy hakkının donduğunu ve karar yeter sayısından 
indirilmesi gerektiğini de savunmaktadır. 

22 Teoman, Şirketçe Devralınan Payların GK’da Temsili, s. 270. 
23 Teoman, Şirketçe Devralınan Payların GK’da Temsili, s. 271. Karşı görüşte TEKİNALP 

(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 483; Saka, a.g.e., s. 166; Yiğit, a.g.e., s. 228. 
24  Kendigelen, İntifa, s. 28-29; Göksoy, a.g.e., s. 59. 
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pay mevkii üzerinde değil, doğrudan doğruya paydan doğan haklar üzerinde tesis 

edilmesi ve böylelikle intifa veya rehin konusunun ortadan kalkmasıdır25. 

Iskat sonucu intifa veya rehin hakkının ortadan kalkması ile pay sahibi anılan 

kişilere karşı herhangi bir biçimde sorumlu tutulamaz. Bunun sebebi, pay sahibinin 

sınırlı aynî hakkın sahibine karşı pay bedelini ödemekle yükümlü olmamasıdır26. 

Bu başlık altında son olarak, sınırlı aynî hakkın mutlak hak karakterinin, zorun-

lu olmamakla beraber pay defterine kaydedilmesinin veya payın hisse senedi veya 

ilmühabere bağlı olmasının sonuca herhangi bir etkisinin bulunmadığını da ekleye-

lim. 

 

D. Payın ve Paydan Doğan Hakların Akıbeti 

1. Payın Sahipsiz Hâle Gelmesi 

Iskatın hükümlerini doğurmasından, yani pay sahibinin payların mülkiyetini 

kaybetmesinden sonra, payın akıbeti konusunda kanunda herhangi bir hüküm bu-

lunmamaktadır ve doktrinde de görüş birliği yoktur27. 

Payın akıbeti konusunda üç ihtimâl ortaya çıkabilir: 

1˚ Pay, sahipsiz hâle gelmiştir28. 

2˚ Pay, kanun icabı (ex lege) ortaklığın mülkiyetine geçmiştir29. 

3˚ Pay sahipsiz hâle gelmez veya ortaklığın mülkiyetine geçmez; ıskat edilen 

pay sahibinin pay üzerindeki mülkiyet hakkı, pay başkasına devredilene kadar şeklî 

olarak devam eder30. 

Kanımızca bu üç ihtimâlden kanuna en uygun olanı, birinci ihtimâl, yani payın 

sahipsiz hâle geldiğidir. Gerçekten, TTK. m. 407’nin “iştirak taahhüdünden... mah-

rum etmeye... ve yerine başka ortak almaya...” biçimindeki ifadesini başka türlü yo-

                                                 
25 Kendigelen, İntifa, s. 356; Göksoy, a.g.e., s. 377. 
26 Kendigelen, İntifa, s. 341 ve s. 342, dn. 29; Göksoy, a.g.e., s. 310. Karş. Kendigelen, İntifa, s. 

356. 
27 Sorun Tasarının özellikle 389’uncu maddesi ile teorik bir tartışmanın yanı sıra, pratik bir önem 

de kazanmıştır. 
28 Arslanlı, AŞ I, s. 198; İmregün, AO, s. 286; Moroğlu, İştirak Taahhütlerinin Tamamen Ö-

denmiş Olması Şartı, s. 46; Teoman, YTH 1, s. 90. 
29 Domaniç, Şerh II, s. 1335; Özdamar, a.g.e., s. 237. 
30 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 495. 
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rumlamaya olanak yoktur. Aynı biçimde yeni pay sahibinin pay bedelini aşan öde-

melerinin yedek akçeye eklenmesi ve payı devralanın bakiye bedelden sorumlu ol-

maması böyle bir yorumu zorunlu kılar. 

Öte yandan, bir kanun icabı iktisaptan bahsedilebilmesi için en azından kanun-

da bu yönde veya yorumla bu sonuca varmaya müsait bir hükmün bulunması gerekir. 

Oysa kanun koyucu, en geniş yorumla dahi böyle bir sonuca varacak herhangi bir 

hüküm sevk etmemiştir31. 

Kaldı ki, payın mülkiyeti ortaklığa geçseydi, bunu devralan kişinin ödediği be-

delin yanı sıra, pay defterine kaydedilmekle beraber bakiye pay bedelinden de so-

rumlu olması ve hiç şüphesiz satım ile elde edilen hasılatın “kâr” olarak nitelendiril-

mesi gerekirdi32 33. Iskatta bunların hiçbirisi söz konusu değildir. 

İkinci olarak, ıskat edilen pay sahibinin pay üzerindeki mülkiyet hakkının şeklî 

olarak devam ettiği görüşünün de herhangi bir yasal dayanağı yoktur. Nitekim dokt-

rinde de bu konuda somut bir gerekçe ileri sürülmemektedir. 

Bu gerekçelerle kanuna en uygun çözüm olarak pay sahibinin ıskat edildiği 

payların sahipsiz hâle geldiği kabul edilmelidir. Ancak belirtmek isteriz ki, konunun 

yapılacak bir kanun değişikliği ile açıklığa kavuşturulması, paydan doğan hakların 

akıbetinin ve payın değerlendirilmesinin hukukî niteliğinin sağlam temellere oturma-

sı açısından yararlı olacaktır. 

 

2. Payın Haksızlaşması 

Doktrinde ıskat sonucu sahipsiz hâle gelen paylardan doğan hakların “dondu-

ğu” oybirliği ile kabul edilmektedir; ancak donma kavramının içeriği bakımından 

görüş birliği yoktur. 

                                                 
31 Aynı yönde Teoman, YTH 1, s. 90. 
32 TTK. m. 329’daki istisnalardan birine dayanılarak iktisap edilen payın maliyetinden yüksek 

bedelle satılması halinde “kâr”, düşük bedelle satılması halinde “zarar” söz konusu olur. Do-
maniç, Şerh II, s. 585-586; Özdamar, a.g.e., s. 215. Örnekleme için sadece Bkz. POROY 
(Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 234. Ayrıca bkz.: aş. IV, A, 1. 

33 Yargıtay, payı cebrî icradan edinen ve pay defterine kaydedilen kimsenin pay bedelinin öden-
memiş kısmından sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Y. HGK. 05.03.1976 E. 1974/11-259 
K. 1083, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2534. 
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Gerçekten, oy hakkı, genel kurula katılma hakkı, bilgi alma hakkı ve iptal da-

vası açma hakkı gibi katılma hakları bakımından oybirliği ile kabul edilen, TTK. m. 

329, f. 3, c. son’dan mülhem olarak, ıskat sonucu sahipsiz hâle gelen paylardan do-

ğan hakların hiç kimse tarafından kullanılamayacağıdır34. Buna karşılık, malî haklar 

bakımından görüş birliği yoktur35. 

Kanımızca, ıskatta TTK. m. 329, f. 3, c. son anlamında donma yoktur. Burada, 

donmadan da öte bir durum olarak, paydan doğan hakları kullanabilecek herhangi bir 

kimsenin bulunmaması, diğer bir deyişle payın sahipsiz hâle gelmesi sonucu “haksız-

laşma” söz konudur36. 

Gerçekten, TTK. m. 329, f. 3, c. son’da yer alan, “Şirketçe devralınan payların 

umumi heyette temsili caiz değildir” biçimindeki kural, ortaklığın kendi paylarını 

iktisap etmesinin doğal bir sonucu değildir. Kural, kanun koyucunun tercihi olup, 

yönetim kurulunun herhangi bir sermaye riski yüklenmeksizin ortaklığın araçları ile 

oy gücünü ele geçirmesinin engellenmesi amacıyla öngörülmüştür37. Buna göre, anı-

lan kural kanunda yer almasaydı, yönetim kurulu ortaklığın iktisap ettiği paylardan 

doğan katılma haklarını özellikle oy hakkını kullanabilecek ve azınlığın aleyhine bir 

durum ortaya çıkabilecekti. 

Buna karşılık, ıskatta oy hakkının ve yine bu kapsamda katılma haklarının hiç-

birinin kullanılamamasının sebebi kanun koyucunun tercihi değil, payın sahibi bu-

lunmadığı için haksızlaşmasıdır. 

Yaptığımız bu açıklamaların malî haklar bakımından da geçerli olduğunu belir-

telim. 

 

                                                 
34 Arslanlı, AŞ I, s. 197; İmregün, AO, s. 279; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 

608; Teoman, YTH 1, s. 90; Arslan Kaya, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma 
Hakkı, Ankara, BTHAE, 2001, s. 134; Özdamar, a.g.e., s. 238; Yılmaz, a.g.t., s. 65. 

35 İmregün, AO, s. 279’da ortaklığın herhangi bir yasaklama bulunmadığı için malî haklardan ya-
rarlanabileceği görüşündedir. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 483’de ortaklığın 
iktisap ettiği paylara ait kâr payının serbest yedek akçeye ekleneceğini, ortaklığın yeni pay al-
ma hakkını kullanabileceğini belirtir. Teoman, LTDO’ın Kendi Paylarını Edinmesinin So-
nuçları, s. 153 vd.’da kâr payının, tasfiye bakiyesinin bölüşülmesinde anılan payların hesaba 
katılmayacağını, ortaklığın bedelsiz payları iktisap edemeyeceğini savunmaktadır. 

36  Nitekim Tekinalp’de, oy hakkının ıskat ile sona ereceğini, intifa ve rehin hakkı sahibinin dahi 
oy hakkını kullanamayacağını belirtmektedir. TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 
608. 

37 Teoman, Yoksunluk, s. 59. 
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E. Pay Bedelinin Tamamen Tahsil Edilememesi ve Iskat Edilen 

Pay Sahibinin Sorumluluğu 

TTK. m. 408, f. 3, “Şirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanma-

yan açıkların tazminini mütemerrit ortaktan isteyebilir” biçiminde bir düzenleme 

getirerek, ıskat edilen pay sahibini pay bedelinin tamamen tahsil edilemeyen kısmın-

dan sorumlu tutmuştur38. Hükümdeki “kapanmayan açıklar” ibaresi ile kastedilen ve 

doktrinde “ıskat zararı” olarak da adlandırılan39 bu bedel, ıskat edilen pay sahibinin 

yoksun bırakıldığı kısmî ödemeler ile payların değerlendirilmesi sonucu elde edilen 

bedelin toplamının pay bedelini karşılamayan miktarıdır40. 

Sorumluluğun miktarının daha iyi anlaşılabilmesi için şu örnek verilebilir: Pay 

sahibi (A), “Bir YTL” itibarî değeri olan ve “50 Ykr” prim ile çıkarılmış bir adet 

paydan ıskat edilmiştir ve pay bedeline mahsuben yaptığı “75 Ykr”den yoksun bıra-

kılmıştır. Sahipsiz hâle gelen payı (B) “50 Ykr”ye taahhüt ettiği anda, kapanmayan 

açık yani (A)’nın ortaklığa ödemesi gereken miktar, “25 Ykr”dir. 

Sorumluluğun, diğer bir deyişle borcun hukukî niteliği Domaniç’in haklı olarak 

belirttiği üzere, tazminat borcudur ve kaynağı pay değil, katılma taahhüdüne aykırı-

lıktır41. Sorumluluk bu özelliği sebebiyle sermaye koyma borcundan farklı esaslara 

tâbidir42. 

Hemen belirtelim ki bu olgunun en önemli sonucu, anonim ortaklığın dış kay-

naklardan sermaye artırımına gidebilmesi için pay bedelinin karşılanamayan kısmı-

nın yani kapanmayan açığın mutlaka tahsil edilmesinin gerekmemesidir43. Gerçek-

                                                 
38 Aynı kural ETK. m. 413, f. 4’de “Hisse senedinin işbu maddeye tevfikan füruhtundan 

mütahassıl bedeli mezkûr senedin bedeli muhaarrer ve muayyeninden dun ise aradaki fark se-
nedin sahibi evvelinden istifa olunur.” biçimde yer almaktaydı. 

39 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 496. 
40 Göle, a.g.e., s. 128’de aynen “Hisse senedinin satışı ile elde edilen bedel, senedin nominal de-

ğerinden az ise aradaki farkı, ortaklıktan ıskat edilen pay sahibi ödemekle yükümlüdür.” de-
mektedir. Bu ifade iki bakımından isabetli değildir. İlk olarak belirtelim ki, çıkarma primi ser-
maye koyma borcuna dahil olduğuna göre, ıskat edilen pay sahibinin sorumluluğu bakımından 
esas alınacak miktar itibarî değer değil, pay bedelidir. İkinci olarak, sorumluluğun kapsamı be-
lirlenirken pay bedeline mahsuben yapılan kısmî ödemelerin de dikkate alınması gerekir. 

41 Domaniç, Müeyyideler, s. 126. 
42  Buna karşılık sorumluluk, TTK. m. 408, f. 3 emredici olduğu için ana sözleşme ile kaldırı-

lamaz. 
43 Karşı görüşte Moroğlu, İştirak Taahhütlerinin Tamamen Ödenmiş Olması Şartı, s. 46; Te-

oman, YTH 1, s. 91. 
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ten, TTK. m. 391 dış kaynaklardan sermaye artırımına gidilebilmesi için önceki ta-

ahhütlerin tamamen ifa edilmiş olmasını aramaktadır; yoksa ortaklık mal varlığının 

esas sermayeye eşit olmasını değil. Buna göre, tazminat borcu ifa edilmeden dış kay-

naklardan sermaye artırımına gidilmesi TTK. m. 391’e aykırı olmayacaktır44. 

İkinci olarak, ıskat edilen pay sahibinin sorumluluğu ıskatın hükümlerini do-

ğurmasından itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar45 46. Borcun zaman aşı-

mına uğramasına neden olan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun doğacağı 

kuşkusuzdur. 

Iskat edilen pay sahibi, payları taahhüt eden yeni pay sahibinin de ıskat edilme-

si sonucu kapanmayan açıklardan, diğer bir deyişle taahhüt etmesine rağmen ödeme-

diği bedelden sorumlu tutulamaz; ıskat edilen pay sahibinin selef sıfatıyla sorumlu-

luğu söz konusu değildir47. 

Bu başlık altında son olarak, ıskat edilen pay sahibine payları devredenin so-

rumluluğunun koşullarının gerçekleşmesi hâlinde (TTK. m. 419, f. 2), selefin ve ıs-

kat edilen pay sahibinin kapanmayan açıklardan müteselsilen sorumlu olduklarını 

belirtelim48.

                                                 
44 Buna karşılık, kapanmayan açıkların TTK. m. 324’de yer alan sınırları aşması hâlinde sermaye 

azaltılması yapmak zorunludur. 
45 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 602. 
46 Burada önemle belirtelim ki, sermaye koyma borcunun zaman aşımına tâbi olduğu görüşüne 

katılmıyoruz. Kanımızca, sermaye koyma borcu “niteliği gereği” zaman aşımına tâbi bir borç 
değildir. Gerçekten, pay sahibinin paydan doğan hakların bazılarından özellikle malî haklardan 
yararlanmasında pay bedelinin ödenme oranı bir ölçü olduğuna göre, sermaye koyma borcunun 
niteliği gereği zaman aşımına tâbi bir borç olmadığının kabulü gerekir. Pay bedelinin ödenme 
oranının paydan doğan haklara etkisi için Bkz. Ömer Teoman, “Alman ve İsviçre Anonim Or-
taklıklar Hukukunda Pay Bedelinin Ödenme Oranının Oy Hakkına Etkisi ve Türk Sistemi Üze-
rine Düşünceler”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I 1971-1982, İstan-
bul, Beta, 2000, s. 307 vd. Aksinin kabulü, mal varlığının korunması ilkesine açık bir aykırı-
lık teşkil edecektir. Karşı görüşte Volf Çernis, “Limited Şirkette Ortağın Sermaye Koyma 
Borcunun Zamanaşımı ile İlgili Bazı Mes’eleler”, İBD, C. XL, S. 11-12, 1966, s. 564; Arıcı, 
a.g.e., s. 146. 

47 Göle, a.g.e., s. 129. 
48  TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 496. 
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IV. Bölüm: Payın Değerlendirilmesi ve Payı İktisap Edenin Hukukî 

Durumu 

A. Payın Değerlendirilmesi 

1. Payın Değerlendirilmesinin Hukukî Niteliği 

Iskat sonucu payın/payların sahipsiz hâle geldiğini tespit ettikten ilk olarak ve 

önemle belirtelim ki sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesi, yeni pay ihracın-

dan farklıdır. Gerçekten burada esas sermaye artırımında olduğunun aksine yeni pay-

lar ortaya çıkmamakta, sadece mevcut paylar değerlendirilmektedir. Bu olgunun do-

ğal sonucu, halihazır pay sahiplerinin sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesi 

konusunda herhangi bir öncelik hakkına sahip olmadığıdır1. 

Yönetim kurulu sahipsiz hâle gelen payları bir an önce değerlendirmek zorun-

dadır ve bunu “uygun zamanda” değil, “en kısa zamanda” yapmalıdır2. Payları müm-

kün olduğunca kısa bir sürede değerlendirmeyen veya bu konuda çaba göstermeyen 

yönetim kurulu üyeleri şirketin uğradığı zararlar sebebiyle sorumlu olur (TTK. m. 

336, f. 5)3. 

Sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesinde TTK. m. 286, f. 1’deki yasak 

geçerli olmaz; yönetim kurulu TTK. m. 408, f. 3’e göre payları itibarî değerinin al-

tında bir bedelle değerlendirebilir. Ancak yönetim kurulunun burada keyfi davranabi-

leceği söylenemez. Her ne kadar TTK. m. 408, f. 3 kapanmayan açıkların tazmini 

için ıskat edilen pay sahibine başvurulabileceğini belirtmekteyse de, ıskatın uygu-

lanma amacı göz önünde bulundurulduğunda yönetim kurulunun payları itibarî değe-

rinin altında bir bedelle değerlendirebileceği hemen kabul edilemez; çünkü ıskat edi-

len pay sahibinin kapanmayan açıklardan sorumluluğu, gösterilen tüm çabaya rağ-

men payların değerlendirilemediği hâllerde ve paylarının gerçek değeri itibarî değe-

rinin altında olan anonim ortaklıklarda bir anlam taşır. Buna karşılık, paylarının ger-

çek değeri itibarî değerinin üzerinde olan anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun 

                                                 
1 TTK. m. 394’de düzenlenen yeni pay alma hakkının konusu sadece sermaye artırımında ihraç 

edilen yeni paylardır. Şükrü Yıldız, Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, İstanbul, Be-
ta, 1996, s. 86-87. Ayrıca bkz.: aş. IV, A, 4. 

2 Arslanlı, a.g.e., s. 197; İmregün, AO, s. 286; Göle, a.g.e., s. 126; Teoman, YTH 1, s. 90. 
3 Teoman, YTH 1, s. 91. 
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payları çok düşük bir bedelle değerlendirmesi ve kalan kısım için eski pay sahibine 

başvurmayı tercih etmesi kabul edilemez. Bu yüzden yönetim kurulunun payları iti-

bari değer üzerinden veya daha yüksek bir bedel üzerinden değerlendirmesi veya bu 

konuda çaba göstermesi gerekir4. Nitekim, ıskat edilen pay sahibi yeni pay sahibinin 

ödemeleriyle kapanmayan açıklardan sorumlu olduğuna göre, eski pay sahibinin 

menfaatlerinin de korunması gerekir. Yönetim kurulu, ıskat edilen pay sahibinin ka-

panmayan açıklardan sorumluluğunu mümkün olduğu kadar azaltmalıdır5. Yargıtay 

da bu görüştedir6. 

Sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesi doktrinde “satım” olarak nite-

lendirilmektedir; diğer bir deyişle ortaklığın sahipsiz hâle gelen payları “satarak” 

değerlendireceği vurgulanmaktadır7. Kanımızca, Domaniç’in haklı olarak belirttiği 

üzere, payların değerlendirilmesi satımdan çok katılma taahhüdü niteliği arz etmek-

tedir8. Gerçekten, TTK. m. 407’nin “iştirak taahhüdünden... mahrum etmeye... ve 

yerine başka ortak almaya...” biçimindeki ifadesi ve TTK. m. 408, f. 3’e göre payın 

değerlendirilmesinin esas sermayenin taahhüt edilen ancak ödenmeyen kısmının ta-

mamlanması amacıyla yapılması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim, pay ano-

nim ortaklık tarafından adeta bir icra dairesi gibi “satılarak” değerlendirilseydi, payı 

iktisap edenin ödediği bedelin hukukî niteliğinin “semen9”, ortaklığın böylelikle elde 

ettiği hasılatın “kâr” olarak nitelendirilmesi ve son olarak yeni pay sahibinin pay 

defterine kaydedilmekle beraber bakiye pay bedelinden de sorumlu olmaya devam 

etmesi gerekirdi (Karş. TTK. m. 530). Buna göre, payların değerlendirilmesinin sa-

tımdan çok katılma taahhüdü niteliği arz ettiği sonucuna varılmalıdır  

                                                 
4  Teoman, YTH 1, s. 92. 
5  Teoman, YTH 1, s. 92. 
6  “...davalının sermaye değer artımı ve kendine ait pay senetlerinin nominal değeri üzerinden de-

ğil de açık artırma yoluyla daha yüksek değer üzerinden satılması gerektiği yönündeki savun-
ma ve iddiaları da gözetilerek uzman bir bilirkişi kurulundan alınacak rapora göre karar ver-
mek gerekirken...” Y. 11. HD. 03.06.1982 E. 2121/K. 2676, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 
2475. 

7 Arslanlı, a.g.e., s. 198; Göle, a.g.e., s. 127; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 607; 
Teoman, YTH 1, s. 89. 

8 Domaniç, Şerh II, s. 1329. 
9 Satım sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri olan “semen”, alıcının karşı edim olarak ödemeyi 

yüklendiği bir miktar paradır. Halûk Tandoğan, Borçlar Hukuku - Özel Borç İlişkileri, C. 
I/1, 4. Bası, Ankara, BTHAE, 1985, s. 84. 
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Anonim ortaklık payları mutlaka nakit karşılığı değerlendirmek zorunda değil-

dir; gayrinakdî olarak da değerlendirebilir10. Iskat, gayrinakdî sermaye koyma bor-

cunda temerrüt sebebiyle uygulansa dahi paylar nakit karşılığı değerlendirilebilir. 

Anonim ortaklık, TTK. m. 329’daki yasak sebebiyle kendi paylarını taahhüt 

edemez; aynı kural yavru ortaklık bakımından da geçerlidir11. Kendi paylarını edin-

mek, TTK. m. 329, f. 1, b. 4’e göre ortaklığın iştigal konusuna girse bile durum ay-

nıdır12. Buna karşılık, yönetim kurulunun payları bizzat taahhüt etmesi mümkündür; 

ıskat sonucu sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesi hiçbir koşulda ortaklığın 

iştigal konusuna girmediğinden ve ticarî bir muamele olmadığından, ortaklıkla işlem 

yapma yasağının kapsamına girmez13 (TTK. m. 334). 

Burada son olarak iade edilen hisse senetlerinin değerlendirilmesinde bu senet-

ler için kanunen öngörülen devir şekline uymak gerekmediğini belirtelim. Ortaklık, 

yerine yenilerinin çıkarılmadığı hisse senetlerini ciro benzeri bir hukukî işlemle dev-

redecektir. Önemle ekleyelim ki, bu işlem senedin devri açısından kurucu olmayıp 

sadece hakkı tevsik edicidir; diğer bir deyişle işlem sadece önceki hamilin paydan 

ıskat edildiğini ve senedin böylelikle yeni sahibine intikal ettiğini gösterecektir. 

 

2. Payın Değerlendirilmesinde Takip Edilecek Usul 

Türk Ticaret Kanunu, payın değerlendirilmesinde takip edilmesi gereken her-

hangi bir usul öngörmemiştir14. Bu durumda yönetim kurulunun herhangi bir usule 

uymakla yükümlü olup olmadığı tartışılmalıdır. 

Hemen belirtelim ki, doktrinde Arslanlı limited ortaklıklara ilişkin TTK. m. 

530’un menfaatler durumundaki benzerlik sebebiyle örnekseme yoluyla uygulanabi-

leceği görüşündedir15. Yazara göre, anonim ortaklığın özelliği dolayısıyla satıştan 

                                                 
10  Gayrinakdî değerlendirme usulü konusunda bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 55 vd. 
11  Teoman, YTH 1, s. 93. 
12 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 481. 
13 Ersin Çamoğlu, “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklıkla İşlem Yapma Yasa-

ğı”, İkt. ve Mal., C. XVII, S. 2, 1970, s. 78. 
14 ETK. m. 413, f. 3, “...şirket bahsedilen hisseyi borsa fiyatına ve mezkûr hisse borsada mukay-

yet değil ise bilmüzayede baliğ olduğu fiatla talibine füruht... eder.” diyerek, ortaklığın payı 
borsada, eğer borsa da kayıtlı değilse açık artırma yoluyla satabileceğini belirtmekteydi. 

15 Arslanlı, AŞ I, s. 198. 
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elde edilen fazlalık, pay sahibine iade edilmek yerine yedek akçelere eklenir. Yazarın 

görüşü, kanımızca da haklı olarak, eleştirilmektedir. Gerçekten, anılan hükmün gerek 

istisnai bir düzenleme olması gerek kişisel özellikler içeren limited ortaklığın yapısı-

na uygun olması, örnekseme yoluyla uygulanmasına engeldir16. Aynı biçimde, bütün 

pay sahiplerine ön alım haklarını kullanmaları için duyurular yapılmasının karışıklığa 

neden olması, açık artırmadan başka bir usulün benimsenebilmesi için çıkarılan da 

dahil olmak üzere tüm ortakların rızalarının aranması ve yönetim kurulunun payları 

gerçek değeri üzerinden değerlendirmek zorunda olmaması bu düşünceyi doğrula-

maktadır. 

Kanımızca, sahipsiz hâle gelen payların değerlendirilmesinde takip edilecek 

usul konusunda yönetim kurulunun, dürüstlük kuralına aykırı olmamak kaydıyla, tam 

bir serbestiye sahip olduğu kabul edilmelidir. Gerçekten, ıskatın amacının ortaklık 

mal varlığının tam olarak teşekkülü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, herhangi 

bir sınırlandırma yapmamanın ve yönetim kuruluna bu biçimde tanınan bir serbesti-

nin yerinde olacağı anlaşılacaktır17. Çünkü yönetim kurulu, payları piyasa koşullarına 

ve ortaklığın malî durumuna göre en elverişli biçimde değerlendirebilecek konumda-

dır18.  

Bununla birlikte ana sözleşmede payların değerlendirilmesinde takip edilecek 

bir usul öngörülmesinin mümkün olduğunu ve yönetim kurulunun da buna uygun 

davranmakla yükümlü olduğunu belirtelim. 

 

3. Payın Değerlendirilmesinde Eşit İşlem İlkesi 

Sahipsiz hâle gelen payın/payların değerlendirilmesinde yönetim kurulunun e-

şit işlem ilkesine uymak zorunda olup olmadığı konusunda kanunda herhangi bir 

açıklık yer almamıştır. Sorun, özellikle pay oranlarının birbirine yakın olduğu ortak-

lıklarda önem arz etmektedir. 

                                                 
16 TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar2, s. 496; Teoman, YTH 1, s. 91 vd. 
17 Teoman, YTH 1, s. 93. 
18 Göle, a.g.e., s. 127’de satıştan daha çok kişinin haberdar olabilmesi için yönetim kurulu kararı-

nın TTSG’de ilân edilmesinin isabetli olacağını belirtmektedir. Ancak TTSG anılan işlevi yeri-
ne getirmekten yoksundur. 
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Doktrinde, eşit işlem ilkesinin sadece ortaksal alanda geçerli olduğu ve pay sa-

hibi ile ortaklık arasındaki kişisel borç ilişkilerinin ilkenin uygulama alanının dışında 

kaldığı belirtilmektedir19. Gerçekten, yukarıda da belirttiğimiz üzere, sahipsiz hâle 

gelen payların değerlendirilmesi ortaksal alana ilişkin değildir. 

Öte yandan payların değerlendirilmesi her ne kadar ortaksal alan içinde olmasa 

da etkisini, tıpkı rüçhan hakkında olduğu gibi, ortaksal alanda göstermektedir ve va-

rılacak sonuç bakımından bu husus göz ardı edilemez. Nitekim doktrinde, ayrım ya-

pılmasını gerektirecek haklı bir sebep olmadıkça ortaklığın TTK. m. 329’da sayılan 

istisnalardan birine dayanılarak edindiği paylar satılırken eşit işlem ilkesine uyulması 

gerektiği, payların satılmasının yeni pay ihracı ile benzerlik gösterdiği ve ortaklık 

içindeki çoğunluk dengesini değiştirdiği gerekçesiyle savunulmaktadır20. Iskatta da 

aynı sonuca varılmaması için hiçbir neden yoktur. Kaldı ki, yönetim kurulunun pay-

ları değerlendirirken tam bir keyfiliğe sahip olmadığı ve dürüstlük kuralı ile bağlı 

olduğu da kuşkusuzdur21. 

Kanımızca, pay sahiplerine payları taahhüt etme konusunda “eşit imkân (fırsat 

eşitliği)” tanınması, örneğin bir veya birkaç pay sahibinin durumdan haberdar edil-

mesi yerine, tüm pay sahiplerine duyuru yapılması ve payların değerlendirilmesinde 

açık artırmaya gidilmesi, ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkları engelleyeceği gibi, 

payın mümkün olduğunca yüksek bir bedel üzerinden değerlendirilmesini de sağla-

yacaktır ki, bunun da yönetim kurulu üyelerinin göstermekle yükümlü olduğu özen 

borcuna uygun olduğu kuşkusuzdur. Bu yüzden yönetim kurulunun ıskat sonucu sa-

hipsiz hâle gelen payları değerlendirirken bu hususu gözetmesi menfaatler dengesine 

uygun olacaktır. 

 

                                                 
19 Nomer, Eşit Davranma, s. 476; Yıldız, Eşit İşlem, s. 76. 
20 Anılan görüş ve aksi yöndeki İsviçre Federal Mahkemesi kararı için Bkz. Nomer, Eşit Dav-

ranma, s. 477-478. 
21 Yıldız da, ıskat edilen pay sahibinin sorumluluğunun olanaklar ölçüsünde azaltılması gerektiği-

ni ve ortaklığın menfaatinin göz önünde bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. 
Yıldız, Eşit İşlem, s. 85. 
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4. Payın Değerlendirilmesinde Bağlam Hükümlerinin ve Ön 

Alım Haklarının Etkisi 

Yukarıda, yönetim kurulunun payları değerlendirmek konusunda belirli ölçüler 

içerisinde serbestiye sahip olduğunu belirtmiştik. İncelememizin bu kısmında bu 

serbestinin bağlam hükümleri ve ön alım benzeri haklar karşısındaki konumunu ince-

leyeceğiz. 

Anonim ortaklıkta payın ve buna bağlı olarak pay sahipliğinin hiçbir sınırla-

maya tabi olmaksızın devri mümkün olmakla beraber (TTK. m. 416, f. 1), bazı du-

rumlarda payın serbestçe devri ortaklık açısından sakıncalı olabilir. Nitekim bu husu-

su göz önünde bulunduran kanun koyucu, TTK. m. 418 ile payın devrinin ana söz-

leşmede öngörülen sebeplerle kısıtlanabilmesine imkân vermiştir. Söz konusu hü-

kümler “bağlam” meydana getirirler ve yönetim kurulu bağlama dayanarak payı dev-

ralanı pay defterine kayıttan kaçınabilir (TTK. m. 418, f. 1). 

Bağlamın öngörülmesinde ortaklığın ve pay sahiplerinin önemli çıkarları bu-

lunmaktadır. Gerçekten payın ve buna bağlı olarak pay sahipliğinin devrinin sınır-

landırılması, kapalı anonim ortaklıklarda işletmenin mülkiyetinin aile fertleri arasın-

da kalmasını ve yönetime yabancı kişilerin katılımının engellenmesini, belirli bir 

meslek grubuna mensup kişilerin kurduğu ortaklıklarda bu özelliğin korunmasını, 

ortaklığa yabancı uyruklu kişilerin veya saman adamaların girmesinin engellenmesi-

ni, ekonomik gücün merkezileşmesini veya bunun karşıtı olarak ortaklığın başka 

ortaklıkların buyruğu altına girmesinin engellenmesini, tâli mükellefiyetleri yerine 

getirebilecek veya pay bedelini ödemede zorlanmayacak kişilerin ortak olmasını sağ-

lar22. Kanımızca, yönetim kurulu payları değerlendirirken bağlam hükümlerine uy-

gun davranmalıdır. Ana sözleşme hükümlerinin bağlayıcı olmasının yanı sıra, bağ-

lam ile güvence altına alınan saydığımız menfaatler sahipsiz hâle gelen payların de-

ğerlendirilmesinde de göz önünde bulundurulmalıdır23. 

                                                 
22 Ömer Teoman, “Bağlı Nama Yazılı Pay (Senedi) ve Halka Açık Anonim Ortaklık Kavramları 

Üstünde Düşünceler”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I 1971-1982, İs-
tanbul, Beta, 2000, s. 50 vd.; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 648; Pulaşlı, Bağ-
lı Nama Yazılı Pay Senetleri, s. 111. 

23 Teoman, YTH 1, s. 93. 
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Bağlam olarak nitelendirilemeyen ön alım hakları bakımından aynı sonuca he-

men varılamaz. Ön alım hakkına, daha doğru bir deyişle öncelikle satın alma hakkına 

ilişkin hükümler, ana sözleşmede yer alan “ihtiyarî kayıtlar”dandır24 ve bu tip kayıt-

lar bağlam hükümlerinden farklı olarak ortaksal alana ilişkin değil, borçlar hukukuna 

ilişkindir25. Anılan hükümler bu özelliği sebebiyle payın devrini herhangi bir biçimde 

kısıtlamadığı gibi ticaret siciline tescil edilse dahi üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülemez; sadece taraflarına hak ve borç yükler26. Buna göre, sadece pay sahipleri 

tarafından yapılan devirleri kapsamına alan hükümlerin ortaklığı herhangi bir biçim-

de borç altına sokmayacağı kuşkusuzdur. 

Bununla birlikte, yönetim kurulu payları değerlendirirken mevcut pay sahiple-

rine, bir pay grubuna veya üçüncü kişilere öncelik hakkı veren ana sözleşme hüküm-

lerine uymak zorundadır. Bu tip hükümlerin hukukî niteliği, “ortaklık ile hak sahiple-

ri” arasında yapılmış bir borçlar hukuku sözleşmesidir27 ve bunun sonucu olarak yö-

netim kurulunun öncelikle hak sahiplerine teklifte bulunması, ancak bunların kabul 

etmemesi hâlinde teklifi üçüncü kişilere yöneltmesi gerekir. 

Yönetim kurulunun ön alım haklarını ihlal ederek hak sahiplerine öneride bu-

lunmadan payları değerlendirmesi hâlinde, bunları taahhüt edenlerin iktisabının ge-

çerli olduğunu ve hak sahiplerinin başvurabileceği tek imkânın ortaklığa karşı tazmi-

nat davası açmak olduğunu da belirtelim28. 

 

                                                 
24 Moroğlu, Anasözleşme, s. 518-519; Bahtiyar, a.g.e., s. 225. 
25 Ünal Tekinalp, “Anonim Ortaklık Payının Alım, Önalım, GeriyeAlım ve Benzer Haklara Konu 

Olması”, Medenî Kanun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul, y.y., 1978, s. 352; Moroğlu, 
Anasözleşme, s. 524; Bahtiyar, a.g.e., s. 247. 

26 Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I : Hukuki Mütalaalar, Kitap 6 : 1994, İs-
tanbul, Beta, 1995, s. 22; Teoman, YTH 9, s. 140. 

27 Bu tespitin doğal bir sonucu, öncelik hakkının imtiyaz olmadığıdır. Çünkü imtiyaz ancak pay-
dan doğan haklara üstünlük tanınması yolu ile sağlanabilir. Sami Karahan, Anonim Ortaklık-
larda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, İstanbul, Kazancı, 1991, s. 14; Abuzer 
Kendigelen, Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, İstanbul, Beta, 
1999, s. 32. 

28  Teoman, YTH 6, s. 22. 
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5. İtibarî Değeri Aşan Kısmın Kanunî Yedek Akçeye Eklen-

mesi 

Yönetim kurulunun payları yüksek bir bedelle değerlendirmesi hâlinde itibarî 

değeri aşan kısmın akıbeti TTK. m. 466, f. 2’de düzenlenmiştir. Anılan hükme göre 

ıskat edilen pay sahibinin yoksun bırakıldığı kısmî ödemeler ile bunları taahhüt eden 

yeni pay sahibinin ödemelerinin itibarî değeri aşan kısmı, TTK. m. 466, f. 2’ye göre 

kanunî haddini bulmuş olsa bile kanunî yedek akçeye eklenir29. Kanun koyucu yedek 

akçeye eklenecek miktarı “İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapı-

lan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edilen hâsılat noksanı 

kapatıldıktan sonra, artan kısmı” biçiminde ifade etmiştir. 

Kanunî yedek akçeye eklenecek kısmın daha iyi anlaşılabilmesi için şu örnek 

verilebilir: Pay sahibi (A)’nın bedelinin yarısı ödenmiş, “Bir YTL” itibarî değeri olan 

bir adet payı vardır ve yapılan çağrıya rağmen pay bedelinin geri kalan kısmını öde-

meyerek temerrüde düşmüştür ve ıskat edilmiştir. (A)’nın ıskat edilmesi sonucu sa-

hipsiz hâle gelen payı (B) “Bir YTL”ye taahhüt ettiği anda, kanunî yedek akçeye 

eklenecek miktar, “50 Ykr”dir30. 

Anonim ortaklığın bu şekilde elde ettiği ve doktrinde “ıskat kazancı” olarak ad-

landırılan bu para, teknik anlamda “kâr” değildir31 ve ortaklık organlarının bu para 

üzerindeki tasarrufu TTK. m. 466, f. 3’e tâbidir32. 

 

B. Payı İktisap Edenin Hukukî Durumu 

Anonim ortaklıkta payın iktisabı “aslen iktisap” ve “devren iktisap” olarak iki-

ye ayrılarak incelenmektedir. Payın daha önceden bir sahibi bulunmadığı hâllerde 

aslen iktisap, bulunduğu hâllerde devren iktisap söz konusudur33. Buna göre, ıskat 

sonucu sahipsiz hâle gelen paylar aslen iktisap edilir34. 

                                                 
29 Tasarının 519’uncu maddesi için bkz.: aş. VI. 
30 Karş. Tekinalp, Bilanço, s. 333. 
31 Teoman, YTH 1, s. 94. Ticaret ortaklıkları açısından kâr kavramı için Bkz. Mahmut T. Birsel, 

Anonim Şirketler Hukukunda Kâr Kavramı, C. 1, İzmir, EÜİTBFY, 1973, s. 18 vd. 
32 Yılmaz Ulusoy, “Emisyon Primi Sermayeye İlâve Edilebilir mi veya Kâr Şeklinde Ortaklara 

Dağıtılabilir mi?”, Maliye Postası, C. 14, S. 298, Şubat 1993, s. 44. 
33 Ali Murat Sevi, Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Ankara, Seçkin, 2004, s. 28 vd. 
34 Karşı görüşte Dağ, a.g.e., s. 65; Sevi, a.g.e., s. 31. 
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Payı bu şekilde iktisap eden kişi ıskat edilen pay sahibinin haklarını değil, pay-

dan doğan hakları iktisap eder35; aynı biçimde, ıskat edilen pay sahibinin ödemediği 

borcu değil, taahhüt ettiği bedeli, yani kendi borcunu ödemektedir. Payı iktisap eden, 

yönetim kurulundan pay defterine kaydedilmeyi talep edebilir36. 

 

  

 

                                                 
35 Karş. Göle, a.g.e., s. 129. 
36 Göle, a.g.e., s. 129. 
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V. Bölüm: Iskatın Hükümsüzlüğü ve Buna Karşı Başvurulabilecek 

Hukukî Yollar 

A. Genel Olarak Hükümsüzlük 

Türk hukukunda “hükümsüzlük” terimi birden fazla anlama gelmektedir. Ger-

çekten, bir hukukî işlemin hükümsüzlüğünden bahsedildiğinde, ilk olarak o işlemin 

ihlâl edilen hukuk kuralının niteliğine göre yokluğu, butlanı, iptal edilebilirliği veya 

askıda hükümsüzlüğü kastedilir1. İkinci ve dar anlamı ile hükümsüzlük, bir hukukî 

işlemin geçerli olmadığı halleri ifade eder2. 

Yokluk ve butlan kavramları herhangi bir kanunda tanımlanmamış, sadece BK. 

m. 19 ve 20’de butlan sebepleri genel olarak belirtilmiştir3. Doktrinde de belirtildiği 

üzere, BK. m. 19 ve 20’de düzenlenen bu sebepler, hukukî işlemin konusuna yani 

içeriğine ilişkin olduğu için, unsurları itibarıyla bir hukukî işlemin meydana gelmiş 

olması gerekir. Butlanla sakat, yani batıl bir hukukî işlem; unsurları itibarıyla şeklen 

mevcuttur ancak konusu bakımından amaçlanan hüküm ve sonuçları, başlangıçtan 

itibaren ve sonradan düzeltilemeyecek bir biçimde, hiç kimseye karşı meydana 

getirmez4. 

Öte yandan, bir hukukî işlem, meydana gelişi bakımından emredici hukuk ku-

rallarına aykırı ise, yani hukukî işlemin unsurlarını oluşturan, meydana gelmesi için 

uyulması gereken kurucu nitelikteki hükümlere aykırı ise, hukukî işlem şeklen dahi 

meydana gelmez ve yoklukla sakat olur5. 

İptal edilebilir işlemlerde ise, geçerlilik şartı ile korunan kişiye bir iptal hakkı-

nın tanınması söz konusudur ve iptal edilebilirlikle sakat olan hukukî işlemler ilk 

başta geçerlidir ancak yenilik doğuran bir beyanla veya dava ile geçmişe etkili olarak 

                                                 
1  Hükümsüzlük bakımından doktrinde tam bir terim birliğine varıldığı söylenemez. Nitekim 

Bkz. Oğuzman/ Barlas, a.g.e., s. 139; Fahiman Tekil, “Hukuki İşlemlerin Yokluğu, Hükümsüz-
lüğü ve İptal Edilebilirliği”, İİTİATBFD, C. 1, S. 1, 1981, s. 96 vd.; Eren, a.g.e., s. 299; Erdo-
ğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararları-
nın Hükümsüzlüğü, 4. Bası, İstanbul, Beta, 2004, s. 19. 

2 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 139. 
3  Butlan sebepleri hakkında Bkz. Eren, a.g.e., s. 285 vd. 
4 Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 21. 
5 Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 25; Tekil, a.g.m., s. 98. 
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sona erer6. 

Türk Ticaret Kanunu, ıskatın hükümsüzlüğü konusunda herhangi bir düzenle-

me içermemekte, sadece TTK. m. 407 ve 408’de ıskatın uygulanabilmesi için varlığı 

gereken koşul (sermaye koyma borcunda temerrüt) ve takip edilmesi gereken usul 

düzenlenmektedir. Hemen belirtelim ki, ıskat hem bir yönetim kurulu kararı hem de 

bir hukukî işlem olduğu için7, TMK. m. 5 atfı gereği8, hukukî işlemlerin ve yönetim 

kurulu kararlarının tâbi olduğu geçerlilik koşullarına tâbidir. 

Yukarıda yaptığımız bu açıklamalar, ıskatın geçerliliği konusunda BK. m. 19, 

20; TTK. m. 330, 407, 408 ve nihayet TMK. m. 2 hükümlerinin göz önünde bulun-

durulması gerektiğini göstermektedir. İptal edilebilirlik ve askıda hükümsüzlük ise 

konumuz bakımından söz konusu değildir9. Bu yüzden öncelikle ıskatın hükümsüz-

lüğü incelenecek, daha sonra hükümsüzlüğün sonuçları belirtilecektir. 

 

B. Iskatın Hükümsüzlüğü 

Iskatın kurucu unsurları, “ıskat usulü” ve “ıskat kararı”dır. Usule aykırılık hâ-

linde ve şeklen dahi olsa bir ıskat kararının mevcut olmadığı hâllerde pay sahibinin 

ıskatının da yok hükmünde olduğu sonucuna ulaşılmalıdır. Iskatın koşulunun gerçek-

leşmemesi hâlinde ise, ıskatın konusu bakımından emredici hükümlere aykırı olduğu, 

yani butlanla sakat olduğu sonucuna varılmalıdır. 

Kanımızca burada ikili bir ayrım yapılması ve ıskata ilişkin hükümsüzlük se-

bepleri ile yönetim kurulu kararına, yani ıskat kararına ilişkin hükümsüzlük sebeple-

rinin ayrı ayrı incelenmesi, müessesenin anlaşılması bakımından daha faydalı olacak-

                                                 
6 Oğuzman/Barlas, Medenî Hukuk, s. 44; Tekil, a.g.m., s. 97. 
7 Zühtü Aytaç, “Kayıtlı Sermayeli Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali So-

runu”, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in Hâtırasına Armağan (1902-1985), Ankara, BTHAE, 
1986, s. 283; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 179; Korkut Özkorkut, Anonim Ortaklıklarda Yö-
netim Kurulu Kararlarının İptali, Ankara, SPK Yayın No: 41, 1996, s. 54. 

8 BK. m. 19 ve 20 her ne kadar sözleşmeler bakımından öngörülmüş olsa da, TMK. m. 5’in açık 
atfı sebebiyle, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. Mevcut düzenleme 
bakımından artık TTK. m. 1’in yaptığı atfa gitmeye gerek kalmamıştır. Karş. Moroğlu, 
Hükümsüzlük, s. 20. 

9 Yönetim kurulu kararlarının iptalinin mevcut düzenleme bakımından mümkün olmadığı ve ol-
ması gereken hukuk bakımından da gerekli olmadığı konusunda Bkz. Helvacı, Sorumluluk, s. 
75 vd. Olması gereken hukuk bakımından karşı görüşte Çamoğlu, Sorumluluk, s. 79; 
Özkorkut, a.g.e., s. 134. 
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tır10. Aynı biçimde, dürüstlük kuralına ve eşit işlem ilkesine aykırılığın da ayrıca ele 

alınması isabetli olacaktır. 

Ancak burada önemle belirtelim ki, ıskatın herhangi bir aşamasında ortaya çı-

kan hükümsüzlük, bütün işlemlerin yeniden yapılmasını gerektirir; yoksa sadece hü-

kümsüz işlemin tekrarlanması ve ıskatın uygulanmasına devam edilmesi mümkün 

değildir11. 

 

1. Iskata İlişkin Hükümsüzlük Sebepleri 

Iskata ilişkin hükümsüzlük sebepleri özellikle TTK. m. 407 ve 408’e aykırılık 

biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, doktrinde ve Yargıtay karar-

larında sermaye koyma borcunda temerrüt gerçekleşmeden ıskat usulüne başlanması 

veya usule uyulmaması hâlinde ıskatın geçerli olmadığı konusunda görüş birliği var-

dır. Gerçekten, pay sahibinin bedelini tamamen ödediği paylardan veya bedelini ta-

mamen ödemediği paylar yanında bedelini tamamen ödediği paylardan da ıskat e-

dilmesi hâllerinde, kendisi hakkında alınan ıskat kararı batıldır. Aynı biçimde, temer-

rüt faizini ve cezaî şartı ödemeyen yahut talî mükellefiyetlere aykırı davranan pay 

sahibi hakkında alınan ıskat kararının da batıl olduğu kuşkusuzdur12. 

Uygulamada en çok ortaya çıkan hükümsüzlük sebebi, pay sahibinin henüz 

sermaye koyma borcunda temerrüde düşürülmeden ıskat usulüne başlanmasıdır. Ger-

çekten, pay sahibinin bakiye pay bedelini ödemede temerrüde düşmeden önce kendi-

sine ıskat ihtarı gönderilmesi hâlinde, ıskatın koşulunun gerçekleştiğinden bahsedi-

lemez. Temerrüt ihtarının geçerli olmadığı veya pay sahibine temerrüt ihtarı ile ıskat 

ihtarının birlikte, yani aynı anda gönderildiği hallerde de aynı sonuca varmak gerekir. 

                                                 
10 Doktrinde ıskatın hükümsüzlüğü konusunda “usulsüz ıskat” ve “haksız ıskat” şeklinde ikili bir 

ayrım yapılmakta; ilk ihtimâlde ıskat usulüne ve diğer emredici hükümlere aykırılığın, ikinci 
ihtimâlde emredici olmayan hükümlere, ana sözleşmeye ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı-
lığın söz konusu olduğu söylenmektedir. Yılmaz, a.g.t., s. 59 vd. Biz bu görüşe katılma imkânı 
bulamıyoruz. Çünkü “hukukî işlemlerin hükümsüzlüğü” konusunda “usulsüzlük” ve “haksızlık” 
biçiminde bir ayrım yapılamaz. Usulsüz, daha doğru bir ifade ile usulüne veya şekline uygun 
olmayan bir hukukî işlem zaten herhangi bir hakka dayanmamaktadır ve yoklukla sakat olabi-
leceği gibi butlanla veya iptal edilebilirlikle de sakat olabilir. Bu hükümsüzlük türlerinin ise 
sonuçları birbirinden farklıdır. Aynı biçimde, TMK. m. 2’ye aykırı hukukî işlemler “haksız” 
değil, bir hakka dayanan ancak “hakkın amacına aykırı olarak kullanıldığı” hukukî işlemlerdir. 
Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 167. 

11 Göle, a.g.e., s. 115; Teoman, YTH 10, s. 67. 
12 Aksini öngören bir ana sözleşme hükmünün geçerli olmadığı konusunda bkz.: yuk. I, A, 2, b. 
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Nitekim Yargıtay uygulaması da bu yöndedir13. 

Iskat usulüne aykırılık bakımından, her ne kadar TTK. m. 408’de ıskat kararı-

nın pay sahibine bildirilmesi zorunluluğu getirilmemiş olsa da, “irade beyanının yö-

neltilmesi” hukukî işlemler için kurucu unsur olduğundan14, pay sahibine bildirilme-

yen ıskat kararı yok hükmündedir15. 

Bunun dışında, ihtarda pay sahibinin paydan doğan haklarından yoksun bırakı-

lacağının, yani TTK. m. 407’deki yaptırımlardan hangisinin tercih edildiğinin belir-

tilmemesi, pay bedelini ödemek için bir aydan az bir süre verilmesi veya bu süre he-

nüz dolmadan ıskat kararı alınması, ıskat ihtarının taahhütlü mektupla gönderilme-

mesi gibi ihtimâllerde, usule aykırılık sebebiyle alınan ıskat kararı yok hükmünde-

dir16. 

Iskat usulünün ana sözleşme ile düzenlendiği hallerde, örneğin ihtar sayısının 

artırılması veya ödeme için bir aydan daha uzun bir süre öngörülmesi hâlinde, bu 

düzenlemeye uyulmaması sadece ana sözleşmenin düzenleyici bir hükmüne aykırılık 

değil bizzat ıskat usulüne aykırılık oluşturur. Yargıtay bir kararında, ana sözleşmede 

öngörülen düzenlemeye aykırılığı hükümsüzlük sebebi saymıştır17. 

Doktrinde, ıskat kararının ödeme için verilen bir aylık sürenin tamamlanmasın-

dan sonra mâkul bir süre içinde alınması gerektiği belirtilmektedir18. Biz de bu görü-

şün ıskatı düzenleyen hükümlerin amacına uygun olduğu kanısındayız. Gerçekten, 

pay sahibinin uzunca bir süre haklarını kaybetme tehdidi altında bırakılması hukuken 

kabul edilemez. 

Son olarak ıskat kararının ortaklığın menfaatlerine aykırı olmasının bir geçer-
                                                 

13 Bir çoğu yerine Bkz. Y. 11. HD. 3.6.1982 E. 2121 K. 2676. Yargıtay bu kararında aynen 
“...Maddenin yazılış şeklinden anlaşılacağı üzere, ortağın evvelâ temerrüde düşmüş olması, 
bundan sonrada TK’nın 408. maddesine uygun ihtarın yapılması lâzımdır. Aynı ilân veya teb-
ligat ile hem apel için süre verilmesi (bu süre bir ay dahi olsa), hem de bu sürenin kanunun 
408. maddesindeki ihtar yerine geçmesi mümkün değildir. Ortak önce mütemerrit hale gelme-
lidir ki, ondan sonra TK’nın 408. maddesindeki ihtar çekilebilsin…” demektedir. Mor-
oğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 392. 

14 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 108. 
15 Teoman, YTH 10, s. 70. 
16 “Olayda ise, işbu TTK. 408’nci maddesine uygun bir ihtarnamenin mevcudiyeti savunulup ka-

nıtlanmamıştır... TTK. 407/2 maddedeki hakların kullanıldığını bildiren ihtarnamesinin hiçbir 
hukuki değeri yoktur.” Y. 11. HD. 17.09.1985 E. 3498 K. 4619, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 
2464-2465. 

17 bkz.: yuk. I, A, 2, c.  
18 Göle, a.g.e., s. 123; Teoman, YTH 1, s. 95; Battal, a.g.m., s. 56. 
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sizlik sebebi olmadığını ve gerek ıskat edilen pay sahibinin gerek diğer pay sahiple-

rinin bu gerekçe ile herhangi bir dava hakkının bulunmadığını da ekleyelim19. Iskatın 

ortaklık menfaatine aykırı olması hâlinde, yönetim kurulu üyelerinin özen borcuna 

aykırılık sebebiyle sorumluluğu söz konusu olabilir20. 

 

2. Yönetim Kurulu Kararına İlişkin Hükümsüzlük Sebepleri 

Iskat kararı, bir yönetim kurulu kararı olması itibarıyla geçerli bir yönetim ku-

rulu kararının sahip olması gereken tüm unsurlara sahip bulunmalıdır. Bu yüzden, 

TTK. m. 330’a aykırı bir biçimde alınan ıskat kararı yok hükmündedir21. 

İlk olarak, toplantı ve karar yeter sayılarına uyulmadan alınmış bir ıskat kararı 

yok hükmündedir. Hemen belirtelim ki, bunun anlamı ıskat edilmesi düşünülen yö-

netim kurulu üyesi de dahil olmak üzere tüm üyelerin toplantıya davet edilmesidir22. 

Ancak burada, hakkında ıskat kararı alınacak olan üyenin toplantıya kasıtlı ola-

rak katılmayacağı, toplantı yeter sayının, özellikle yönetim kurulunun üç üyeden 

oluşması ihtimâlinde, hiçbir zaman gerçekleşemeyeceği ve anılan durumun giderek 

bir organ eksikliği yaratacağı ileri sürülebilir. Soruna işaret eden İmregün, bu olası-

lıkta iki üyenin katılımı ile yapılan toplantıda alınan kararın geçerli kabul edilmesi 

gerektiği görüşündedir23. Yazara göre, yönetim kurulu üyeleri toplantılara katılmakla 

yükümlü olduğuna göre, bu yükümlülüğe haklı bir gerekçe olmaksızın aykırı davra-

nan üyenin hukuken korunmaması gerekir ve toplantılara katılmayan bir üyeye böyle 

bir savunmada bulunma hakkı, diğer bir deyişle ıskatın geçerliliğini sadece bu yüz-

den tartışma hakkı, TMK. m. 2, f. 2’ye göre verilmemelidir. Her ne kadar bu görüş 

hakkaniyete uygun olsa da, hukuk tekniğine uygun değildir. Gerçekten, toplantı yeter 

sayısına uyulmadan alınan bir karar yoklukla sakattır ve yokluğun ileri sürülmesi 

hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemez24. Nitekim Yargıtay da bir kara-

                                                 
19 Yaşar Karayalçın, “Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Hangi Davalar Açıla-

bilir?”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu III, Ankara, BTHAE, 1986, s. 
271. 

20 Özen borcuna aykırılık için Bkz. Çamoğlu, Sorumluluk, s. 63 vd. 
21 Özkorkut, a.g.e., s. 92. 
22 Teoman, YTH 10, s. 64 vd. 
23 İmregün, Bilirkişi Raporları, s. 48. 
24 Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 29. 
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rında, anılan olasılıkta dahi toplantı yeter sayısına uyulmasının zorunlu olduğunu 

belirtirken25, bir başka kararında genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması ve 

uyuşmazlığın orada çözümlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır26. Kanımızca, organ 

eksikliğine varacak bu gibi durumların önlenmesi ve ortaklığın zarar görmemesi için, 

yapılacak bir kanun değişikliği ile yönetim kurulu toplantılarına ilişkin yeter sayıla-

rın tekrar düzenlenmesi en uygun çözümdür27. 

Yönetim kurulu üyelerinden birisi hakkında ıskat kararı alınması söz konusu 

ise, ilgili üyenin toplantıya ve ıskat kararına katılması TTK. m. 332’ye aykırılık 

oluşturmaz ve kararın hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Durumun toplantı zaptına 

yazdırılmaması hâlinde de durum aynıdır. Çünkü ıskat kararı, yönetim kurulu üyesi-

nin şahsî menfaatini değil, pay sahipliği sıfatına bağlı menfaatini ilgilendirir28. Bu 

yüzden toplantıya ve karara katılan yönetim kurulu üyesinin TTK. m. 332’ye aykırı 

davrandığından ve bir zararın ortaya çıkması halinde sorumluluğundan da bah-

sedilemez. 

Iskatın yönetim kurulunun münhasır yetkisine giren bir işlem olduğundan ve 

başka bir organın ıskat kararı almaya yetkili olmadığına yukarıda değinmiştik29. Bu-

na göre, ıskat kararının yönetim kurulu yerine başka bir organ tarafından alınması 

hâlinde de, alınan karar yok hükmünde olacaktır30. Aynı biçimde, görev süresi sona 

ermiş, azledilmiş veya seçimine ilişkin karar geçersiz olan bir yönetim kurulu üyesi-

nin ıskat kararına katılması halinde alınan karar yok hükmündedir. 

Burada son olarak, ıskat kararının ihtiva etmesi gereken içeriğe uygun olması, 

TTK. m. 330, f. 3’e göre yazılı olması ve imzalı bir tutanakla tespit edilmesi gerekti-

                                                 
25   “...Yönetim kurulunun toplanma nisabı sağlanmadan aldığı kararlar, yasanın buyurucu kuralla-

rına aykırı olduğundan geçersizdir. Dairemizin kökleşen kararları da bu yoldadır. Yönetim ku-
rulu üyelerinin çağrıya rağmen toplantıya gelmemeleri hali, yönetim kurulunun toplantı nisabı 
olmadan oluşmasına ve karar tesisine neden olamaz. Bu itibarla, yönetim kurulunun toplantı 
nisabı oluşmadan aldığı kararlar geçersiz bulunduğundan...” Y. 11. HD. 11.06.1990 E. 798 K. 
4612, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2465-2466. 

26 Y. 11. HD. 27.12.1983 E. 5531 K. 5921, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2463-2464. 
27 Çamoğlu’nun haklı eleştiri ve önerileri için Bkz. ÇAMOĞLU (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar, 

s. 298-299. Gerçekten, TTK. m. 330’a göre üç kişiden oluşan bir yönetim kurulunda karar ye-
ter sayısı iki olduğuna göre yani sadece iki üyenin olumlu oyu ile bütün kararlar alınabildiğine 
göre, toplantı yapılması için üç üyenin katılımını aramak amacı aşan bir durumdur. 

28 Teoman, YTH 10, s. 66. “Pay sahipliği sıfatına bağlı menfaat” ve “şahsî menfaat” kavramları 
için Bkz. Teoman, Yoksunluk, s. 102 vd. 

29 bkz.: yuk. II, B, 2. 
30 Özkorkut, a.g.e., s. 93. 
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ğini de belirtelim31. 

 

3. Dürüstlük Kuralına ve Eşit İşlem İlkesine Aykırılık 

Tüm hukukî işlemler gibi, ıskatın da dürüstlük kuralına ve bu ilkenin anonim 

ortaklıklar hukukundaki yansıması olan eşit işlem ilkesine aykırı olmaması gerek-

mektedir32. 

Bu kapsamda ilk olarak, pay sahiplerinden bazıları hakkında cebrî icraya baş-

vurulması buna karşılık bazıları hakkında ıskat usulüne başlanması veya bazı pay 

sahiplerine ödeme için bir aydan daha fazla süre verilmesi hâllerinde eşit işlem ilke-

sine aykırılıktan bahsedilebilecektir. Yargıtay bir kararında ıskatın TMK. m. 2’ye 

aykırı olamayacağını belirtmiş33, bir başka kararında da TTK. m. 407’de yer alan 

yaptırımların seçiminde hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olmaması gerek-

tiğini belirtmiştir34. 

Dürüstlük kuralına ve eşit işlem ilkesine aykırı ıskat kararı batıldır35. Ancak or-

taklığın menfaati, temerrüde düşen pay sahiplerine uygulanacak farklı yaptırımları 

haklı kılıyorsa, eşit işlem ilkesine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Buna göre, yu-

karıda belirttiğimiz üzere ödeme gücü yüksek olan bir pay sahibi hakkında cebrî ic-

raya başvurulması, buna karşılık ödeme gücü yüksek olmayan bir başka pay sahibi 

hakkında ıskat kararı alınması eşit işlem ilkesine aykırı olarak nitelendirilmeyebilir. 

Ne var ki, yönetim kurulu takdir hakkını nesnel ölçülere göre kullanmalıdır. 

Eşit işlem ilkesine aykırılık olabilecek tüm durumlar, aynı konumda bulunan 

                                                 
31 Özkorkut, a.g.e., s. 93. 
32 Iskatta eşit işlem ilkesi için bkz.: yuk. II, B, 3. 
33 “...hatalı ıskat prosedürüne devam olunması, MK’nın 2’nci maddesindeki objektif iyi niyet ku-

rallarına ters düşeceğinin kabulünün gerekmesine göre...” Y. 11. HD. 18.01.2000 E. 6574 K. 
94, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2468. 

34 “...Zira, seçimlik hakkın kullanılması hali için dahi, MK’nın 2’nci maddesi gereğince iyi niyet 
kuralı uygulanır ve hak sahibine karşı, bu hakkın kötüye kullanıldığı savunması daima ileri 
sürülebilir...” Y. 11. HD. 17.04.1978 E. 1983 K. 2023, Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2462. 

35 Yıldız, Eşit İşlem, s. 208. Karşı görüşte Yılmaz, a.g.t., s. 61. Yazar, objektif iyi niyet kuralla-
rına aykırı olarak alınan ıskat kararının sakat olduğunu ancak burada ıskatın akıbetinin hüküm-
süzlük olmadığını, iptal edilebilirliğinin ise tartışmalı olduğunu belirtmektedir. Yönetim kurulu 
kararları bakımından aynı yönde Omağ, a.g.m., s. 6; Özkorkut, a.g.e., s. 129. Kanımızca, iyi 
niyet kurallarına aykırı yönetim kurulu kararları hakkında, genel kurul kararlarındaki gibi özel 
bir düzenleme söz konusu olmadığı için, TMK. m. 2, f. 2’deki genel yaptırımın uygulanması 
gerekir. Buna göre iyi niyet kurallarına aykırı olan yönetim kurulu kararları hukuk düzeni tara-
fından en başından beri himaye görmez. 
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pay sahiplerine farklı muamele yapılması halinde ortaya çıkabilir. 

 

C. Hükümsüzlüğe Karşı Başvurulabilecek Hukukî Yollar 

Yukarıda ıskatın bir hukukî işlem olması sebebiyle hukukî işlemlerin tâbi ol-

duğu geçerlilik şartlarına tâbi bulunduğunu, ıskatın hükümsüzlüğünün hangi ihtimâl-

lerde ortaya çıkabileceğini belirttik. İncelememizin bu başlığında ıskatın geçersizliği 

halinde pay sahibinin başvurabileceği hukukî yolları inceleyeceğiz. Bu kapsamda 

öncelikle pay sahibinin ıskat kararını genel kurulda tartışmaya sunmasının mümkün 

veya zorunlu olup olmadığını, yokluğun ve butlanın tespiti davasını, bu davada ihti-

yatî tedbir istenmesinin mümkün olup olmadığını inceleyeceğiz. 

 

1. Iskat Kararının Genel Kurulda Tartışmaya Sunulması 

Genel kurulun yönetim kurulu kararları üzerinde herhangi bir tasarruf imkânına 

sahip olup olmadığı, diğer bir deyişle genel kurulun yönetim kurulunun aldığı karar-

lar üzerinde denetim hakkına sahip olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Gerçekten, 

genel kurulun anonim ortaklığın en yüksek karar organı, yani üst organ olduğunu 

kabul eden görüş, yönetim kurulunun münhasır yetkisine girmeyen kararların uygu-

lanmasının genel kurul tarafından engellenebileceğini kabul etmektedir36. Buna kar-

şılık, genel kurulun üst organ olmadığını ve organların bir diğerinden bağımsız yetki-

lerle donatılmış olduğunu kabul eden görüş, genel kurulun yönetim kurulu kararları 

üzerinde herhangi bir tasarruf imkânına sahip olmadığını savunmaktadır37. Yargıtay, 

genel kurulun üst organ niteliğini ve yönetim kurulu kararları üzerinde tasarruf yetki-

si bulunduğunu kabul etmektedir. Hatta Yüce mahkeme bir kararında genel kurulda 

tartışmaya sunulmayan bir yönetim kurulu kararının hükümsüzlüğü konusunda dava 

açılamayacağını belirtmiş38, daha sonra bu görüşü haklı olarak terk etmiştir39. 

                                                 
36 Tuğrul Ansay, “Anonim Şirket İdare Meclisi Kararlarının İptali Meselesi”, Batider, C. II, S. 3, 

1964, s. 383; Aytaç, a.g.m., s. 285; Çamoğlu, Sorumluluk, s. 78; Omağ, a.g.m., s. 6; Özkor-
kut, a.g.e., s. 130. 

37 Karayalçın, Sempozyum III, s. 263; Helvacı, Sorumluluk, s. 75. 
38 “Yönetim Kurulu kararlarına karşı ortakların dava hakkı TTK. nunda kabul edilmemiştir. Ano-

nim şirketin iç ilişkisine ait bulunan yönetim kurulu kararına karşı ortak veya ilgili, genel kuru-
luna itiraz edebilir ve genel kurul kararına karşı da, TTK. nun 381. maddesindeki koşulların 
varlığı halinde iptal davası açabilir.” Y. 11. HD. 28.2.1979, karar ve haklı eleştirisi için Bkz. 
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Kanımızca, ıskat kararının pay sahibi tarafından genel kurulun tasvibine su-

nulması ve genel kurulun bu karar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunması müm-

kün değildir40. Genel kurulun üst organ sıfatı, İsviçre hukukunda olduğunun aksine, 

Türk hukukunda açık bir kanun hükmü ile tanınmamıştır. Buna göre genel kurulun 

üst organ olduğundan bahsedilemez41. Aynı biçimde, yönetim kurulu kararlarına kar-

şı genel kurulda mutlaka itiraz edilmesini öngören veya buna cevaz veren bir hüküm 

kanunda bulunmadığı gibi42, hukuka aykırı genel kurul kararlarının yönetim kurulu 

tarafından yerine getirilmemesi gerektiğini belirten TTK. m. 336, b. 4 hükmü de bu 

görüşün kabulüne engeldir43. Nitekim aksinin kabulü halinde bile, pay sahibinin ıskat 

kararına genel kurulda itiraz etmesi çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Gerçekten, 

genel kurulun ağır işleyen bir organ olması, azınlık oluşturmayan pay sahibinin genel 

kurulu toplantıya çağırma ve gündeme madde eklettirme imkânının bulunmaması bu 

yola başvurulmasını fiilen imkânsız hâle getirmektedir44. 

Son olarak, ıskatın yönetim kurulunun münhasır yetkisine giren bir işlem oldu-

ğunu ve bu olgunun bile tek başına genel kurulun ıskat üzerinde herhangi bir tasarruf 

imkânı bulunmadığını ortaya koyduğunu da belirtelim. 

 

2. Yokluğun ve Butlanın Tespiti Davası 

Yukarıda ıskatın bir yönetim kurulu kararı olması sebebiyle hukukî işlem oldu-

ğunu ve bu yüzden sakatlığı yokluk veya butlan derecesinde olan hukukî işlemlerin 

konusu bakımından amaçlanan hüküm ve sonuçları, başlangıçtan itibaren ve sonra-

dan düzeltilemeyecek bir biçimde hiç kimseye karşı meydana getirmeyeceğini be-

lirtmiştik. 

                                                                                                                                          
Karayalçın, Sempozyum III, s. 260 vd. 

39 “...TTK’nın ikinci maddesi hükmüne göre, apel borcunu ödemeyen ortağı mütemerrit kılmak 
için ona bir aylık süre verilmek suretiyle ödemeye davet edilmesinin gerekmesine, kanunun 
emredici nitelikteki bu hükmüne uyulmaması sebebiyle alınan çıkarma kararını geçersiz (yok) 
sayılması icap etmesine, bu çeşit kararların hukuken mevcut olmadığının tespitinin mahkeme-
den istenmesinin mümkün bulunmasına...” Y. 11. HD. 17.12.1982 E. 5383 K. 5479 Eriş, İş-
letme ve Şirketler, s. 2474. 

40 Karşı görüşte Göle, a.g.e., s. 115. 
41 POROY (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar, s. 292. 
42 Karayalçın, Sempozyum III, s. 263. 
43 Helvacı, Sorumluluk, s. 75. 
44 Aytaç, a.g.m., s. 283; Çamoğlu, Sorumluluk, s. 78; Özkorkut, a.g.e., s. 132. 
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Türk hukukunda yönetim kurulu kararlarına karşı başvurulacak hukukî yollar, 

genel kurul kararlarının aksine, herhangi bir hükümle düzenlenmiş değildir. Buna 

karşılık doktrinde ve Yargıtay kararlarında, yönetim kurulunun hukuka aykırı karar-

ları sebebiyle ortaklığa karşı yokluğun veya butlanın tespiti davası açılabilmesi veya 

geçersizliğin def’i yoluyla dermeyan edilebilmesi oybirliğiyle kabul etmektedir45. 

Aynı biçimde, pay sahibinin bu sıfatla sahip olduğu haklarının ihlâl edilmesi hâlinde 

ortaklığa karşı eda davası açabileceği de belirtilmektedir46. 

 Kurucu unsurları bulunmayan veya konusu bakımından emredici hükümlere 

aykırı olan yönetim kurulu kararlarının yokluğunun veya butlanının tespiti herhangi 

bir süre ile sınırlı olmaksızın, hukukî menfaati olan herkes tarafından ileri sürülebile-

cektir. Aynı biçimde, yönetim kurulu kararının yokluğunun veya butlanının tespitinin 

istenebilmesi için, ilgili kararın icra edilmiş olması gerekmemektedir. 

Yargıtay konumuzla ilgili bir kararında, ıskat ihtarını alan pay sahibinin, hak-

kında ıskat kararı alınmadan önce dahi tespit davası açma hakkının var olduğunu 

belirtmiştir47. 

Pay sahibinin açılan bir tespit davasında HUMK. m. 101’e göre ihtiyatî tedbir 

talep etmesi ve kararın icra edilmesini engellemesi de mümkündür48. Pay sahibinin, 

hakkında alınan ıskat kararına karşı açtığı tespit davasında ihtiyatî tedbir kararı iste-

mede hukukî menfaati vardır ve önem arz eder. Bu kapsamda, verilecek bir ihtiyatî 

tedbir kararı, özellikle payın değerlendirilmesini ve üçüncü kişilerin payı iyi niyetle 

iktisap etmelerini engelleyecektir49. 

                                                 
45 Ansay, İptal, s. 381-382; Aytaç, a.g.m., s. 283-284; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 179; 

Çamoğlu, Sorumluluk, s. 79; Helvacı, Sorumluluk, s. 75; Özkorkut, a.g.e., s. 128. Yargıtay 
kararları için Bkz. Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2459 vd. 

46 Ansay, İptal, s. 383; Karayalçın, Sempozyum III, s. 271; Aytaç, a.g.m., s. 285; Moroğlu, Hü-
kümsüzlük, s. 180; Çamoğlu, Sorumluluk, s. 80; Helvacı, Sorumluluk, s. 76; Özkorkut, 
a.g.e., s. 130. 

47 “...TTK’nın 408’inci maddesindeki ihtara rağmen dava tarihinde henüz davacıların paydaşları-
nın düşmesi (ihraç) yönünde bir karar almamış olmakla birlikte, TTK’nın 408’inci maddesi ge-
reğince sermaye payını yatırması, aksi halde haklarını kaybedeceği ihtarını alan ve sermaye 
payını tam yatırdığı iddiasında olan pay sahibi ile şirket arasında bu konuda bir uyuşmazlık 
mevcut demektir ve pay sahibi şirketteki haklarından mahrum edilmesi tehlikesi altına girmiş-
tir. Bu durumda da pay sahibinin, sermayesini tam olarak yatırdığının tespiti ile şirketin bu şe-
kildeki muarazasının önlenmesini istemesinde hukuki yararının mevcut bulunduğunun kabulü 
gerekir...” Y. 11. HD. 18.04.1986 E. 1631 K. 2346 Eriş, İşletme ve Şirketler, s. 2476-2477. 

48 Helvacı, Sorumluluk, s. 77. 
49 Teoman, YTH 10, s. 71. 
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Bu açıklamalar ışığında sonuç olarak, yoklukla ve butlanla sakat olan ıskat ka-

rarına karşı pay sahibinin tespit davası açma hakkının ve kararın alınmasından önce 

veya sonra ıskatın uygulanmasının durdurulması için ihtiyatî tedbir talep etme imkâ-

nının mevcut olduğu sonucuna varmış bulunmaktayız. Pay üzerinde intifa hakkına ve 

rehin hakkına sahip olan kişilerin de aynı imkânlara sahip olduğu kuşkusuzdur. 

Mahkeme, ıskatın hükümsüzlüğüne karar verdiği takdirde, pay sahibinin bu sı-

fatını hiçbir zaman kaybetmediği tespit edilmiş olur ve yoksun bırakıldığı haklar 

kendisine iade edilir. Kanımızca, bu hükümle beraber pay defterinin düzeltilmesi de 

gerekir yani bunun için ayrı bir eda davası açılması gerekmez. 

Öte yandan, tespit davasının açılması anına kadar veya ihtiyatî tedbir kararına 

kadar geçen süre içinde ortaklığın payı değerlendirmesi ve iyi niyetli üçüncü kişilerin 

payı iktisap etmesi mümkündür. Pay sahibi anılan bu olasılıkta ortaklıktan veya yö-

netim kurulu üyelerinden haksız fiil sebebiyle tazminat talep edebilir50. Tazminatın 

kapsamı yani oluşan zarar bakımından sadece “pay bedeli” ile yetinilmemesi, bu 

bedeli aşan bir miktara karar verilmesi gerekir. Çünkü anonim ortaklıkta pay sahibi 

olmanın getirdikleri sadece pay bedeli ile sınırlı değildir. 

 

                                                 
50 Çamoğlu, Sorumluluk, s. 80; Aytaç, a.g.m., s. 285. 
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VI. Bölüm: 24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Iska-

tı Düzenleyen Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Olması Gereken 

Hukuk Bakımından Öneriler 

A. Tasarının Iskatı Düzenleyen Hükümleri 

Tasarının1 ikinci kitabının dördüncü kısmının altıncı bölümünün ikinci ayırı-

mında yer alan 482’inci ve 483’üncü maddeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

407 ve 408’inci maddelerine; dokuzuncu bölümde yer alan ve kanunî yedek akçeleri 

düzenleyen 519’uncu maddesi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ıncı madde-

sine karşılık gelmektedir. Buna göre, Tasarının ıskatı düzenleyen hükümleri şu bi-

çimdedir2: 

 

C) Temerrüt 

I - Sonuçları 

MADDE 482. – (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen paysahibi, 
ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. 

(2) Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit paysahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmî 
ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve payı satıp yerine başkasını almaya 
ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay 
senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 37 nci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas 
sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân olunur. 

(3) Esas sözleşmeyle, paysahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu 
tutulabilirler. 

(4) Şirketin tazminat hakları saklıdır. 

 

                                                 
1 T.C. Adalet Bakanlığı’nın umuma arz ettiği metin “Tasarı” başlığını taşıdığı için, biz de ince-

lememizde bu terimi kullanacağız. 
2 Madde metinleri Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Ankara, T.C. Adalet Bakanlığı, 2005’den 

aynen alınmıştır. 
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II - Iskat usulü 

MADDE 483. – (1) 482 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanabilmesi için; 
yönetim kurulu tarafından, mütemerrit paysahibine, 37 nci maddede yazılı gazetede ve esas 
sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân suretiyle, temerrüt edilen tutarı bir ay zarfında ödeme-
si, aksi halde, haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının tahsil edileceği husu-
sunun ihtar edilmesi şarttır. 

(2) Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü 
mektupla yapılır. Bir aylık süre mektubun alındığı tarihten başlar. 

(3) Mütemerrit paysahibi, yeni paysahibinin ödemelerinden açık kalan tutar için şirkete 
karşı sorumludur.  

(4) 501 inci madde hükmü saklıdır. 

 

C) Yedek akçeler 

I - Kanunî yedek akçe 

1. Genel kanunî yedek akçe 

MADDE 519. – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşın-
caya kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır. 

(2) Kanunî sınırına ulaşıldıktan sonra da; 

a) payların çıkarılmasında, giderler indirildikten sonra, itibarî değeri aşan tutarların (ihraç 
primlerinin), itfa ve yardımlar için kullanılmayan kısmı; 

b) ıskata konu olup iptal edilen pay senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, 
bunların yerine çıkarılan senetlerin ihraç giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı; 

c) paysahiplerine yüzde beş kâr oranında temettü ödenmesinden sonra, kârdan pay alacak 
kişilere dağıtılacak tutarın yüzde onu; 

genel kanunî yedek akçeye ayrılır. 

(3) Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı 
takdirde, sadece zararların kapatılmasına veya işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi 
devam ettirmeye ya da işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli ön-
lemler alınması için kullanılabilir. 

(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca gayesi, başka işletmelere 
iştirakten ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz. 

(5) Özel kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

 

İlk olarak belirtelim ki, Tasarının ıskatı düzenleyen hükümleri yürürlükteki hü-

kümlerden önemli farklılıklar içermemektedir. Gerçekten yapılan değişikler, madde 

482, f. 2’nin metninde “...payı satıp yerine başkasını almaya...” biçiminde bir ifadeye 

yer verilmesi, madde 483’ün kenar başlığında ve madde 519’un metninde “ıskat” 

teriminin kullanılması, nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine ıskat ihtarın sadece 

iadeli taahhütlü mektupla yapılacağının belirtilmesi ve son olarak pay sahibine gön-

derilecek mektubun türünün ve ödeme için verilen bir aylık sürenin başlangıcının 

“iadeli taahhütlü mektubun alındığı tarih” olarak belirtilmesi biçimindedir. 
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İlk olarak belirtelim ki, her iki hükümde yer alan “37 nci maddede yazılı gaze-

te” ibaresi, “35 inci maddede yazılı gazete” olmalıdır3. Aynı biçimde madde 482, f. 

2’de yer alan “iştirak taahhüdünden” ibaresi de, “Pay taahhütlerinin şirketin tesci-

linden önce devri şirkete karşı geçersizdir” diyen madde 352’de olduğu gibi, “pay 

taahhüdünden” olmalıdır. 

En önemli değişiklik “ıskat kazancı” bakımındandır. Gerçekten, Tasarı madde 

519, f. 2, b. 2’ye göre kanunî yedek akçeye eklenecek miktar, ıskat edilen pay sahi-

binin yoksun bırakıldığı miktarın, hisse senetlerinin iptal edilmesi hâlinde bunların 

yerine çıkarılanların çıkarma masrafları indirildikten sonra kalan kısmıdır. Değişikli-

ğin gerekçesi Tasarıda yer almamaktadır. Hükümde kullanılan “ıskata konu olup 

iptal edilen pay senetlerinin...” ibaresi doğru değildir. Iskata konu olan pay veya pay 

senedi değil, pay sahibidir. 

Tasarının diğer bazı hükümleri de ıskatı ilgilendirmektedir. Madde 486, f. 2, c. 

son’da ilmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin 

uygulanacağı ve madde 344, f. 1, c. son’da çıkarma primlerinin tamamının ortaklığın 

tescilinden önce ödeneceği4 belirtilmiştir. 

 

B. Değerlendirme ve Olması Gereken Hukuk Bakımından Öneri-

ler 

Tasarı bu hâliyle mevcut sistemdeki eksiklikleri gidermemekte ve ayrıca ıskat 

ihtarının şekli bakımından uygulanamaz bir hüküm sevk etmektedir. 

Yukarıda ıskat ihtarının şeklini incelerken değindiğimiz üzere, TTK. m. 408, f. 

2, kapalı ve yorumu gerektiren bir düzenlemedir5. Hükümde yer alan “ilân”, sadece 

hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan nama yazılı ilmüha-

berler bakımından uygulanabilir; anılan hükmün başka türlü yorumlanmasının imkâ-

nı yoktur. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin 

                                                 
3 Moroğlu, Tasarı, s. 147-148. 
4  Buna karşılık madde 481, f. 1’de “Payların bedelleri ve varsa prim, yönetim kurulu tarafından, 

esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, paysahiplerinden ilân yoluyla istenir” 
denmektedir. Madde 481’de sadece “payların bedelleri” biçiminde bir ifadenin yer alması ge-
rekirdi. Tasarının 344’üncü maddesi, 459’uncu maddenin atfıyla esas sermaye artırımında da 
uygulanır. 

5  bkz.: yuk. II, B ,4, a, (3). 
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uygulanacağını belirten Tasarı madde 486, f. 2 karşısında, ıskat ihtarının ilân yoluyla 

yapılması mümkün değildir. 

Hukuk tekniği bakımından en isabetlisi, aynı konumda bulunan pay sahipleri 

arasında herhangi bir ayrım yapmaya çalışmamak ve haklarını kaybetme tehlikesi 

altında olduklarını onlara en sağlıklı biçimde bildirmektir. Bunu sağlamanın yolu, 

ıskat ihtarının her hâlde noter marifetiyle yapılması ve ihtarın ortaklığın web sitesine 

konulmasıdır. 

İhtarın şekli bakımından ilk yenilik, “taahhütlü mektup”un “iadeli taahhütlü 

mektup”la değiştirilmesidir. Ancak değişiklik önemli bir yenilik getirmemektedir6. 

Bununla birlikte, ıskat ihtarının ortaklığın web sitesine konulması öngörülmemiştir7. 

İkinci yenilik, ihtarın hem ilân hem de taahhütlü mektupla yapılmasının gerekli ol-

madığının “açıkça” belirtilmesidir. 

Tasarıda açıkça pay sahibine ödeme için verilen bir aylık sürenin başlangıcının 

“iadeli taahhütlü mektubun alındığı tarih” olarak belirtilmesi isabetlidir8. 

Tasarıda, ıskat sonucu payın ve paydan doğan hakların akıbetinin ne olduğu a-

çıkça belirtilmemiştir. Ancak “Şirketçe devralınan paylar genel kurulun toplantı ni-

sabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bedelsiz payların iktisap edilmesi hariç, 

şirketin devraldığı kendi payları, şirkete  hiç bir paysahipliği hakkı vermez” biçimin-

deki madde 389, konunun açıklığa kavuşturulmasını gerektirmektedir. 

Tasarıda payın değerlendirilmesinin hukukî niteliği “satım” olarak ifade edil-

miştir. Buna karşılık, payı devralan kişinin ödediği bedelin “semen” olmadığı ve pay 

defterine kaydedildikten sonra pay bedelini ödemekle yükümlü olmadığı, Tasarı 

madde 483, f. 3’den anlaşılmaktadır. Yukarıda, payın değerlendirilmesinin hukukî 

niteliği konusunda yapmış olduğumuz açıklamaların Tasarıdaki düzenleme bakımın-

dan da geçerli olduğu açıktır9. 

                                                 
6  Mektubun iadeli olmasının sağladığı yarar, ortaklığın mektubun pay sahibinin eline geçtiğin-

den haberdar olmasından ibarettir. Taahhütlü mektupta ise alıcı özel bir deftere mektubu aldı-
ğına dair imza atar. Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku I. Giriş - Ticarî İşletme, 3. Bası, An-
kara, y.y., 1968, s. 225, dn. 84. 

7  Tasarının genel kurul toplantısına daveti düzenleyen 414’üncü maddesinde, ilânın web sitesi 
ile yapılmasının zorunlu olduğu açıkça belirtilmiştir. 

8 bkz.: yuk. II, B, 4, a, (4). 
9 bkz.: yuk. IV, A, 1. 
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Tasarının “ıskat kazancı” bakımından öngördüğü düzenleme, mevcut düzenle-

meden oldukça farklıdır. Genel kanunî yedek akçeye eklenmesi öngörülen miktarın 

anlaşılabilmesi için şu örnek verilebilir: Pay sahibi (A), bedelinin yarısı ödenmiş, 

“Bir YTL” itibarî değeri olan bir adet payından ıskat edilmiştir. (A)’nın iade etmedi-

ği hisse senedi iptal edilmiştir; iptal edilen senedin yerine yenisinin çıkarılma masrafı 

“5 Ykr”dir. Buna göre kanunî yedek akçeye eklenecek miktar, “45 Ykr”dir. 

Hemen belirtelim ki, bu düzenleme yedek akçe kavramına ve Tasarıdaki siste-

me uymamaktadır. Gerçekten, bu durumda ortaklığın elde ettiği bir “kazanç” henüz 

mevcut değildir ve bu yüzden anılan bedelin yedek akçe olarak ayrılması isabetli 

değildir10. Aynı biçimde bu kural, “Mütemerrit paysahibi, yeni pay sahibinin ödeme-

lerinden açık kalan tutar için şirkete karşı sorumludur” diyen madde 483, f. 3 ile de 

uyumsuzluk içerisindedir. Anılan kural, ancak payı iktisap edenin pay defterine kay-

dedilmekle pay bedelinin tümünü ödemesi gereken bir sistemde anlam ifade edebilir. 

Kanımızca, olması gereken hukuk bakımından yapılması gereken değişiklik 

“ıskat kazancı”nı kaldırmaktır. Bedeli tamamen ödenmemiş pay, itibarî değeri aşan 

bir bedelle taahhüt ettirilmişse, ıskat edilen pay sahibine o güne kadar yaptığı ödeme-

leri iade etmeme yönünde haklı bir gerekçe gösterilemez. Çünkü anonim ortaklığın 

amacı, ıskat sonucu kazanç elde etmek değildir11. Nitekim, ıskat edilen pay sahibin-

den gecikme sebebiyle temerrüt faizi ve tazminat talep edilebilmesi de bunu doğru-

lamaktadır. Buna göre, hisse senetlerinin iptal edilmesi hâlinde, bunların yerine çıka-

rılanların çıkarma masrafları indirildikten sonra kalan kısmının ıskat edilen pay sahi-

bine iade edilmesi en adil düzenleme olacaktır. 

İncelememizde tartıştığımız konulardan, çıkarma primini ödemeyen pay sahi-

binin ıskat edilmesinin mümkün olup olmadığı kesin bir çözüme kavuşturulmuştur. 

Tasarıdaki düzenlemeye göre çıkarma priminin tamamı tescilden önce ödenmek zo-

runda olduğundan, primi ödemede temerrüde düşme gibi bir durum söz konusu ol-

mayacaktır. 

                                                 
10  Yürürlükteki sistemi değerlendiren Tekinalp, kanunî yedek akçenin tek kaynağının kâr olmadı-

ğını, ortaklığın pek sık başvurulmayan olağan üstü bazı işlemlerden de kazanç sağlayabileceği-
ni ve bunların kanunen umumî yedek akçeye eklenmesi gerektiğini belirtmektedir. Tekinalp, 
Bilanço, s. 328. 

11 Teoman, YTH 1, s. 94.  
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Sonuç 

Türk Ticaret Kanunu’nun ve 24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarı-

sı’nın anonim ortaklıkta pay sahibinin ıskatına ilişkin sistemini ve bu kapsamda orta-

ya çıkan ve çıkması muhtemel hukukî sorunları yukarıda incelemiş bulunmaktayız. 

Buna göre ortaya çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

Anonim ortaklıkta pay sahibinin ıskatı, bu ortaklık tipini düzenleyen tüm hü-

kümlerde etkisi hissedilen mal varlığının korunması ilkesinin bir yansımadır. Mües-

sesenin amacı, taahhüt edilen sermayenin bir an önce ortaklığa kazandırılmasıdır. 

Iskat, ortaklığa kanunen tanınmış bir haktır ve kullanılması ana sözleşmede 

hüküm bulunmasına bağlı değildir; ıskat, bu özelliği sebebiyle temerrüde düşen pay 

sahibine karşı mutlaka uygulanması gereken bir yaptırım da değildir. Buna karşılık 

sadece sermaye koyma borcunda temerrüde düşen pay sahibine karşı uygulanabilir; 

başka hiçbir sebep ıskatın koşulu olamaz. 

Müessese, emredici hükümlerle düzenlenmiştir ve pay sahiplerinin ortaklıktaki varlı-

ğının korunması amacına yöneliktir. 

Iskat, kanunda yer alan bir terim değildir ve Arapça kökenlidir. Terim doktrin-

de kabul görmüş, son dönemlerde Yargıtay tarafından daha sık kullanılır hâle gelmiş 

ve nihayet 24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda da yer almıştır. 

Iskat, diğer ticaret ortaklıklarında yer alan ortaklık sıfatının rıza dışı kaybedil-

diği hâllerden ve bazı borçlar hukuku müesseselerinden önemli farklılıklar göster-

mektedir. Bunun sebebi, anonim ortaklığın katı bir sermaye ortaklığı olması, yani 

pay sahiplerinin kişiliğinin hiçbir önem arz etmemesi ve merkez kavramın “pay” 

olmasıdır. Bu yüzden ıskat, sermaye koyma borcunda temerrüdün bu ortaklık tipine 

mahsus bir sonucudur. 

Iskat, sermaye koyma borcunda temerrüt gerçekleştikten sonra uygulanabilecek 

bir yaptırımdır; taahhüt edilen sermayenin nakdî veya gayrinakdî olması herhangi bir 

farklılık göstermez. 

Çıkarma primi, kanunî yedek akçeye eklenmesine rağmen, sermaye koyma 

borcunun kapsamına dahildir ve ödenmemesi hâlinde pay sahibi ıskat edilebilir. 
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Iskat, anonim ortaklığın kuruluş ve tasfiye aşamalarında uygulanamaz. Kuru-

luşta pay mevkiileri oluşmamıştır. Iskat, tasfiye gayesi ile bağdaşmaz. 

Iskatı uygulayacak organ yönetim kuruludur ve yönetim kurulunun münhasır 

yetkisine girdiği için terhis edilemez. Aynı biçimde genel kurulun da ıskat kararı 

alma yetkisi bulunmamaktadır. 

Yönetim kurulu, ıskatı uygularken eşit işlem ilkesine uygun davranmalıdır. 

Iskatın uygulanabilmesi için ıskat ihtarı gönderilmelidir. İhtarın muhatabı pay 

sahibidir veya onun kanunî temsilcisidir. Pay sahibi, pay defterine göre belirlenir; 

ortaklık karineden yararlanır. Payın herhangi bir sebeple birden fazla malikinin ol-

ması hâlinde, ihtar müşterek mümessile gönderilir. 

İhtarın şeklini düzenleyen TTK. m. 408, açık bir düzenleme değildir ve yorumu 

gerektirir. İhtar, hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan nama 

yazılı ilmühaber sahiplerine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ve ana sözleşmede 

öngörülen vasıtalarla ilân; nama yazılı hisse senedi ile bunların yerine çıkarılan nama 

yazılı ilmühaber ve çıplak pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle 

yapılır. 

İhtarda, pay sahibinin temerrüde düştüğü bedeli bir ay içinde ödemesi gerektiği 

ve bu uyarıya uymadığı takdirde ıskat edileceği açıkça belirtilmelidir. Kanunda açık-

ça yer almamakla beraber, pay sahibinin anılan süre içinde ödeme yapmadığı takdir-

de elindeki hisse senetlerini ortaklığa iade etmesi gerektiği de kendisine bildirilmeli-

dir. 

Pay sahibine ödeme için verilecek süre bir aydan az olamaz. Sürenin başlangıcı 

taahhütlü mektubun pay sahibine ulaştığı veya ilân yapılması gereken hâllerde ilânın 

yapıldığı gündür. 

Iskat kararı, yazılı olmalı ve imzalı bir tutanakla tespit edilmelidir. Kararda ıs-

kat iradesi bulunmalı; pay sahibinin ismi, ilişkisinin kesildiği payların itibarî 

değerleri ve eğer varsa bunları temsil eden hisse senetlerinin numaraları açıkça yer 

almalıdır. Iskat kararı, pay sahibi ile ortaklık arasındaki hukukî ilişkiyi ortadan kaldırdığı 

için bozucu yenilik doğuran bir karardır ve tek taraflı bir hukukî işlemdir; şarta 
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bağlanamaz. Diğer yenilik doğuran haklar gibi muhatabına, yani pay sahibine vardığı 

anda hükümlerini doğurur ve geri alınamaz. 

Hisse senetlerinin iptali, sadece payları temsilen hisse senedi çıkarıldığı hâller-

de uygulama alanı bulabilecek ayrı bir aşamadır ve hem payın itfasından hem de 

kıymetli evrakın zıya sebebiyle iptalinden farklıdır. 

İyi niyetli üçüncü kişileri korumak için, iptal kararının Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesiyle ve ana sözleşmede öngörülen vasıtalarla ilân edilmesi ve bu ilânda ıskat 

edilen pay sahibinin adının, hisse senetlerinin itibarî değerlerinin ve numaralarının 

yer alması gerekir. Iskat edilen pay sahibinden hisse senetlerini devralanın iyi niyeti 

korunmaz; bunun gerekçesi hisse senedinin açıklayıcı kıymetli evrak olmasıdır.  

Hisse senetleri iade edildikleri takdirde iptal edilmek zorunda değildir. 

Iskatın pay sahibi bakımından en önemli sonucu, ıskat edildiği paylar bakımın-

dan pay sahipliğini ve ondan kaynaklanan hakları kaybetmesidir. Aynı biçimde, pay 

sahibi ilişkisinin kesildiği payların bedellerine mahsuben yaptığı ödemeleri sebepsiz 

zenginleşme dahil hiçbir hukukî sebebe dayanarak geri alamaz. Ayrıca kendisinden 

temerrüt faizi ve tazminat da istenebilir. 

Iskat ortaklığın esas sermayesine ve bunun karşılığını oluşturan mal varlığına 

herhangi bir etki yapmaz. 

Iskat ile birlikte paydan doğan haklar sona erdiği için, pay üzerindeki intifa ve 

rehin hakkı da sona erer; pay sahibi anılan kişilere karşı herhangi bir biçimde sorum-

lu tutulamaz. 

Iskatın hükümlerini doğurmasından sonra, payın ve paydan doğan hakların a-

kıbeti konusunda kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kanuna en uygun 

çözüm, pay sahibinin ıskat edildiği payların “sahipsiz” hâle geldiğidir. Paydan doğan 

haklar bakımından “donma” değil, “haksızlaşma” söz konusudur. 

Iskat edilen pay sahibi, pay bedelinin tamamen tahsil edilemeyen kısmından, 

diğer bir deyişle kapanmayan açıklardan sorumlu tutulmuştur. Sorumluluğun hukukî 

niteliği tazminat borcudur ve kaynağı pay değil, katılma taahhüdüne aykırılıktır. 

Sorumluluk zaman aşımına tâbidir. 
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Yönetim kurulu sahipsiz hâle gelen payları bir an önce değerlendirilmek zo-

rundadır. Yönetim kurulu, TTK. m. 408, f. 3’e göre, payları itibarî değerinin altında 

bir bedelle değerlendirebilir. Ancak yönetim kurulu, ıskat edilen pay sahibinin ka-

panmayan açıklardan sorumluluğunu mümkün olduğu ölçüde azaltmalıdır. 

Payların değerlendirilmesi katılma taahhüdü niteliğindedir. Anonim ortaklık, 

TTK. m. 329’daki yasak sebebiyle kendi paylarını taahhüt edemez; aynı kural yavru 

ortaklık bakımından da geçerlidir. Yönetim kurulunun payları taahhüt etmesi, ortak-

lıkla işlem yapma yasağının kapsamına girmez. 

Yönetim kurulu, yerine yenilerinin çıkarılmadığı hisse senetlerini ciro benzeri 

bir hukukî işlemle devreder. Bu işlem senedin devri açısından kurucu olmayıp, sade-

ce hakkı tevsik edicidir. 

Türk Ticaret Kanunu, payın değerlendirilmesinde takip edilmesi gereken her-

hangi bir usul öngörmemiştir; yönetim kurulu, dürüstlük kuralına aykırı olmamak 

kaydıyla, payları istediği şekilde değerlendirebilir. 

Pay sahiplerine payları taahhüt etme konusunda eşit imkân tanınmalıdır. Yöne-

tim kurulu payları değerlendirirken bağlam hükümlerine uygun davranmalı ve payla-

rın taahhüt edilmesi konusunda mevcut pay sahiplerine, bir pay grubuna veya üçüncü 

kişilere öncelik hakkı veren ana sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. 

Yönetim kurulunun payları yüksek bir bedelle değerlendirmesi hâlinde itibarî 

değeri aşan kısım pay sahibine iade edilmez; kanunî haddini bulmuş olsa bile kanunî 

yedek akçeye eklenir. Ortaklık organlarının bu para üzerindeki tasarrufu sınırlıdır. 

Sahipsiz hâle gelen payı iktisap eden kişi, ıskat edilen pay sahibinin haklarını 

değil, paydan doğan hakları iktisap eder. Pay, aslen iktisap edilir. 

Iskat, hem bir yönetim kurulu kararı hem de bir hukukî işlem olduğu için hu-

kukî işlemlerin ve yönetim kurulu kararlarının tâbi olduğu geçerlilik koşullarına tâ-

bidir. Hukuka aykırı ıskata karşı yokluğun ve butlanın tespiti davası açılabilir. Buna 

karşılık ıskat kararının genel kurulun tasvibine sunulması ve genel kurulun bu karar 

üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir. 

Pay sahibi, açtığı tespit davasında ihtiyatî tedbir kararı isteyebilir ve bunda hu-

kukî menfaati vardır. 
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Iskatın herhangi bir aşamasında ortaya çıkan hükümsüzlük, bütün işlemlerin 

yeniden yapılmasını gerektirir. 

24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın ıskata ilişkin hükümleri 

yürürlükteki hükümlerden önemli farklılıklar içermemektedir. Tasarıda çıkarma 

primlerinin tamamının ortaklığın tescilinden önce ödeneceği öngörülmüştür ve ilmü-

haberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin uygulanacağı 

belirtilmiştir. 

Açıkça kaldırılmamakla beraber ıskat ihtarının ilân yoluyla yapılmasına ilişkin 

düzenleme uygulanamaz bir hükümdür; yenilik sadece ihtarın “taahhütlü mektup” 

yerine “iadeli taahhütlü mektup” vasıtasıyla yapılmasıdır. Menfaatler dengesine en 

uygun olan, ihtarın noter marifetiyle yapılması ve ortaklığın web sitesine konulması-

dır. 

En önemli değişiklik “ıskat kazancı” bakımından olmakla beraber, yedek akçe 

kavramına ve Tasarıdaki sisteme uymamaktadır. 
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