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ANONİM ŞİRKETLERDE FESİH SEBEPLERİ VE CEZAİ
SORUMLULUĞUN SINIRLARI
*

Salih ÇALAL55
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için fesih mekanizması öngörülmüştür. Bu noktada öngörülen yenilik ise haklı nedenlerle fesih
kurumunun düzenlenmesidir. Bunun yanısıra anonim şirketler açısından anılan Kanun ile düzenlenen alanlardan biri de cezai sorumluluklarıdır. Hukuki
sorumluluktan farklı olarak burada adli ve idari para cezaları ile hapis cezaları
öngörülmüştür. Çalışmamız içerisinde yukarıda belirtilen söz konusu hususlar
ayrıntılarıyla açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Fesih, Cezai Sorumluluk
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere anonim şirketler, feshedilmek suretiyle veya kanunlarda
öngörülen diğer hâllerde sona erer. Ayrıca bu şirketlerde, önceden Kanunla
belirlenmiş bazı yükümlülüklere aykırı hareket edenlere karşı, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunun ceza sistematiğine uygun olarak cezaî müeyyideleröngörülmüştür. Yine benzer şekilde, idari para cezaları da yazımızın konusu içerisinde belirtilecek hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanmak üzere 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununda belirlenmiştir. Bu çalışmada öncelikle anonim
şirketlerin feshedilerek sona erdirilmesine ilişkin haller anlatılacak ve sonrasında ise cezai sorumlulukların sınırları belirtilecektir.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE FESİH SEBEPLERİ
2.1. Organların Eksikliği Nedeniyle Fesih
Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut
değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin
durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde
durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.
Mülga Ticaret Kanununa göre, sona erme sebebi olarak öngörülmüş bulu* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
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nan “hakiki” pay sahiplerinin sayısının beşten aşağıya düşmesi hâli sona erme
sebebi olmaktan çıkarılmıştır. Bunun sebebi, Kanunun tek kişi ile bile anonim
şirket kurulmasına izin verilmesidir.
“Kanunen gerekli olan organlar” teriminin anlamı öğretiyle mahkeme kararlarına bırakılmıştır. Bunun anlamı, denetçinin organ olup olmadığı sorununun cevabı ile açıklık kazanacaktır. Gerekli organın mevcut olmaması ile
kastedilen bu organın gerçekten bulunmamasıdır. Yönetim kurulunun süresi
sona ermiş olmasına rağmen, yeni bir yönetim kurulunun seçil(e)memiş olması veya yönetim kurulu üyelerinin istifaları ile kurulun boşaldığı ve yerlerini
doldurma imkânının bulunmadığı hâllerde yönetim organının mevcut olmadığı kabul edilmelidir.
Yönetim kurulunun mevcudiyetine rağmen, hiç veya gereği gibi toplanamaması somut olayın özelliklerine göre maddenin kapsamında kabul olunabilir.
Düzenlemeyle getirilen diğer bir yenilik, şirketin kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmamasının veya genel kurulun toplanamamasının
devamlılık göstermesidir. Bu “uzun süreden beri” ibaresiyle ifade edilmiştir.
Gerçekten mülga Ticaret Kanununda bu konuda bir ayrıntıya yer verilmemiştir ve bu durum, tartışmaya müsait bir ortam oluşturmuştur. Bu yeni unsur
hükmün uygulanabilme şartıdır.
Devamlılıktan ne kadar bir sürenin anlaşılması gerektiği hususunda kötüye
kullanmaların önüne geçmek ve somut olayın şartlarına göre serbest hareket
edebilme imkânı tanımak için takdir yetkisi hâkime bırakılmıştır. Gerçekten,
süre konulması halinde kötü niyetli kişilerin hem sürenin varlığını hem de
mahkeme sürecini hesaba katarak haksız uygulamalar içerisine girebilecekleri
düşünülmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının fesih davası açma hakkı ile
ilgili bir değişikliğe gidilmemiştir. Mehazda bulunmayan bu hüküm anonim
şirketlere devletin müdahalesi gibi görülebilir. Ancak bugüne kadar Bakanlığın bu yetkisini istisnaen ve büyük bir özenle kullandığı belirlenmiş, yetkinin
korunmasında yarar görülmüştür.
Fesih talebi üzerine ticaret mahkemesinin hemen sona erme kararı vermeyip, uygun bir süre vererek durumun düzeltilmesi için imkân tanınmasına
ilişkin düzenleme mülga Kanundan aynen alınmıştır. Ancak burada bir yenilik
olarak mahkemeye, bu hususta yönetim kurulunu dinleme görevi yüklenmiştir. Dolayısıyla, sona erme kararını verecek olan mahkeme, bu kararı vermeden önce, mutlaka yönetim kurulunu dinlemek zorundadır.
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Diğer taraftan, fesih davası açıldığında mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
2.2. Haklı Sebeplerle Fesih
Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık
şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay
sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.
Mülga Kanunda haklı sebeplerle feshi düzenlememiş olması, yargı kararlarında ve öğretide hem tartışılmış hem de eleştirilmişti. Tartışma, boşluğun niteliğiyle
ilgiliydi. Hâkim öğreti ve Yargıtay boşluğun olumsuz olduğunu, bu nedenle Türk
hukukunda böyle bir imkân bulunmadığını ileri sürmüşlerdi. Ancak, Türk hukukunda böyle bir kurumun bulunmasının yararlı olacağı çoğunluk tarafından kabul
edilmekteydi. Dolayısıyla haklı sebeplerle fesih,hakim görüş tarafından benimsenen bir azlık hakkını hukukumuza getirmektedir.
Haklı sebeplerle fesihin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
a) Bu hakkın kullanılabilmesi için esas sermayenin onda birine sahip olmak gerekli ve yeterlidir. Bu oranda paya bir pay sahibinin sahip olması şart
değildir. Birden fazla pay sahibi de bir araya gelerek söz konusu hakkı kullanabilir. Esas sözleşme ile daha düşük bir oran öngörülebilir.
b) Feshin talep edileceği mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesidir.
c) Haklı sebep Kanunda tanımlanmamış, haklı sebepler örnek olarak da
gösterilmemiş, bu kavramın niteliklerinin gösterilmesi ve tanımlanması yargı kararlarıyla öğretiye bırakılmıştır. İsviçre öğretisinde genel kurulun birçok
kez kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılmış olması, azlık hakları ile
bireysel hakların devamlı ihlalî, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının
engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kâr payının düzenli azalması, haklı sebep sayılmıştır. Buna karşılık varsayımlar ve olumsuz beklentiler haklı sebep sayılmamıştır. İleri sürülen sebeplerin haklı olup olmadığına
karar verecek olan mahkemedir. Mahkeme sebepleri haklı bulsa bile fesih kararı vermek zorunda değildir. Şirketin feshini haklı kılan sebeplerin varlığına
rağmen, yaşatılmasının ekonomik ve rasyonel açıdan daha doğru olacağına
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kanaat getiren mahkeme; şirketi feshetmek yerine, fesih talebinde bulunan
pay sahiplerinin paylarının gerçek değerinin ödenmesine ve kendilerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir
çözüme karar verebilir. Davacıya paranın kimin tarafından ve nasıl ödeneceği,
bu payları geçici olarak şirketin iktisap edip edemeyeceği yargı kararlarına ve
öğretideki görüşlere göre belirlenecektir.
d) düzenlemenin son cümlesindeki “veya duruma uygun düşen ve kabul
edilebilir diğer bir çözümü karar bağlama” inisiyatifi tamamıyla mahkemeye
aittir. İsviçre öğretisinde, mahkemenin kâr dağıtma zorunluğunu karara bağlayabileceği; uygun bir yeni pay sahibinin şirkete alınmasını uygun bulabileceği, hatta şirketi sağlığa kavuşturabilecek kısmî tasfiyeye de hükmedebileceği
belirtilir.
3. ANONİM ŞİRKETLERDE CEZAİ SORUMLULUK HALLERİ
3.1. İdari Para Cezaları
6102 sayılı Kanunda yerine getirilmesi zorunlu hükümler belirtilmiştir. Bu
hükümlerden ihlali halinde idari para cezası yaptırıma bağlananlar şunlardır;
• Tacirlerin tutmak zorunda oldukları “defterler, üçüncü kişi uzmanlara,
makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve
finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir” cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler,
• “Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür” hükmü uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar,
• “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır”
hükmü uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar,
• Şekil kurallarına uygun olarak defter tutmayanlar,
• “Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz
ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini
teker teker belirten bir envanter çıkarır” hükmündeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar,
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•

“Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir
veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine
ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği
takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve
yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir” hükmüne göre belgeleri ibraz etmeyenler,
• “Gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına,
kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak vebunları uygulamak zorundadır”
hükmüne aykırı hareket edenler,
Dört bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.
3.2. Adli Para Cezaları
İhlali halinde adli para cezası yaptırımına bağlanan hükümler şöyledir;
“Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin
hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle,
hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da
ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer
önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya
şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı
ayrıca bildirilir” hükmü ile
“Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından;
bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap
sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen
ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor
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ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri
takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim
şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde
bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur” hükümlerine aykırı hareket
edenler ikiyüz günden az olmamak üzere adlipara cezasıyla cezalandırılır.
Bununla beraber, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya
muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ilebunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler
veya eksik verenler ya da bu denetimelemanlarının görevlerini yapmalarını
engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirdeüçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
6102 sayılı Kanunun;
• “Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan,
dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak
hazırlanır” hükmüne aykırı beyanda bulunan kurucular,
• “Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş
yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz”
hükmüne aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler,
• “Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete
nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat
veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz”
hükümlerini ihlal edenler,
Üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
Ayrıca, ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi
yahut bu Kanuna uygun saklanmamasıhâllerinde, sorumlular üçyüz günden
az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. “Ayni sermayenin veya
devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya
da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur”
hükmüne aykırı hareket edenler doksan günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılır.
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Son olarak, internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz gündenüçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca
internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun birşekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
3.3. Hapis Cezaları
6102 sayılı Kanunda belirlenen hapis cezaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ceza sistematiğine uygun olarak düzenlenmiştir. Bunlar;
“Görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını
açıklamaları yasaktır” hükmüne aykırı hareket edenler, 5237 sayılı Kanunun
239. maddesindeki “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması” başlıklı yaptırıma göre cezalandırılırlar.
“Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme,
bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli,
sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya
beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur” hükmünde belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari
defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırıkayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.
“Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas
sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş
gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler” hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.
“Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket
kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her
türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaktır” hükmüne aykırı
hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
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4.SONUÇ
Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez ancak bu şirketin feshi mümkündür. Organların eksikliği ya da haklı sebeplerin varlığı
halinde şirketin feshine karar verilebilir. Bu bakımdan, haklı sebeplerle feshin 6102 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması yeni bir kurumu Türk hukukuna
kazandırmıştır. Nitekim bir önceki Kanun döneminde haklı sebeplerle feshe
ilişkin bir düzenleme yoktur.
Ayrıca 6102 sayılı Kanunda, şirketler hukuku açısından cezai sorumluluk
halleri ve müeyyideler öngörülmüştür. Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiritarafından verilir.Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım
kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesihâlinde, ilgili gerçek veya tüzel
kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki kat
artırılır. Ancak,bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi
veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari paracezasının miktarı
bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.
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