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6zet
Anonim qirket, esas sermayenin srfrra indirilmesi ve daha sonra aym
tutara yiikseltilmesi yoluyla qirketin miiqktillegmig mali durumunun rslahrna iliqkin genel kurul karanmn iptali (oR Art. 650 f. 2, Art. 700, Art. 706,
r'rt.725 f.2, Art.732)iligkin giindemin
$irketin miigkiilleqmiq ekonomik durumunun rslahrna
(E.
2).
genel kurul gainsrnda uygun qekilde ilam
Esas sermayenin tamamrmn (srfrra) indirilmesi ile tekrardan aym tutara yiikseltilmesr igin ne bir ara bilango ne de oR Att.732 f. 2 uyarrnca denetim makamrndan iizel bir rapor gerekmesi (E. 3).
Bu karar; hisselerin saJnsr,nominal def'eri ve qeqitleri defliqtirilmedikge bir esas siizlegme desiqiklipi gerektirmez. Bu gart, qirketteki tiim pay sahipl".ittitt sermaye artrnmrna katrlmamasr ve bu pay sahiplerinin ortakhfa
itiqkin vazgeqilemez haklan ile en azbit oy haklanmn baki kalmasr durumunda da gegerlidir (8. 4).
Maddi Vakralar
A) E. AGl ve M. AG, H. ve G. AG ile birlikte T. AG'nin hissedandrr. Bu
ortaklar, 7 Temmuz 1993 giinii 2 Alustos 1993 gtinti toplanacak olapan genel kurulun giindeminin de yer aldr[r yazrh bir genel kurul toplantr daveti
alrrlar. Giindemin Sinci maddesi agalrdaki gibidir:
,,$irketin miiqkiilleqmiq mali durumunun rslahrna iliqkin giiriigme yaprlmasr ve karar ahnmasr;
*
**
1
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a) $irketin yiinetim kurulunun ekteki iinerisi,
b) Hissedarlann dnerileri iizerine giiriigme yaprlmasr ve karar ahnmasr (tirn. daha rince bir sermaye azaltrmr yaprlmaksrzrn veya yaprlmak
suretiyle bir sermaye artrnmr vs.)."
Zikrolunan ekte o esnada H. ve K.'dan miitegekkil olan ydnetim kurulu,
hissedarlara katrhm paylanmn srfira indirilmesi yoluyla hissedarlann hisselerine oranla toplamda 200.000 Frank'hk bir 6deme ile girketin miiqktillegmiq olan mali durumunu rslah etmeyi iinermiqtir. H.'mn hisse oram
Vo22,44(101 adet hisse), G. ve M. AG'nin her birinin hisse oram VoBL,lT(her
biri 140 adet hisse) ve E. AG'nin hisse otam VoL5,34(69 adet hisse) idi. Bu
rineriyi reddeden hissedarlardan "genel kurulda ne yaprlmasr gerektiline
iliqkin olarak tiim difer dnerilerini yazrh olarak yiinetim kuruluna iletmeleri" talep olunmuqtur.
Agildr[r esnada tiim hissedarlarrn huzuruyla 2 Afustos 1gg3 gtinti topIanan olapan genel kurulda, giindemin 8a maddesinde yer alan yiinetim kurulunun qirketin mtigkiillegmig mali durumunun rslahrna iliqkin dnerisi oybirli[i sa!'lanamadrlr gerekgesiylereddolunmuqtur. Akabinde M. AG'nin hukuki temsilcisi miivekkilinin giirriqii doirultusunda yeterli agrkhkta olmadrlrm diiqtindtikleri giindemin 8b maddesine iliqkin muhalefet qerhini (genel
kurul zaptrna) dercetmiqtir. Bunu takiben hissedar H. bu giindem maddesi
gergevesindesermayenin tamamrm teqkil eden 135.000 Frank'rn, bunu temsil eden her biri 300 Frank deperindeki 450 adet nama yazrh hisse senedinin imha edilmesi yoluyla srfrra indirilmesi ve bunu miiteakiben 450 adet
aym nomial de!'erde (300 Frank) tamamr iidenmiq nama yazrh senet ihracr
yoluyla sermayenin tekrardan 135.000 Frank'a yiikseltilmesine iligkin iineriyi getirmiqtir. Bunun iizerine E.'nin ternsilcisi toplantryr terk etmiqtir. Daha sonra H.'nin dnerisi 241 olumluya kargr 140 olumsuz oy ile kabul g0rmiigttir.
T. AG'nin yrinetim kurulu 9 Alustos 1993 tarihli yazrsr ile 2 Aiustos
1993 tarihinde genel kurulun almrq oldu$u karar dof"rultusunda tiim hissedarlardan ellerindeki hisse senetlerini imha edilmek rd.zerc20 A["ustos Lgg8
giiniine dek ulaqtrrrlmasr gerektilini bildirmiqtir. Senkronize bir bigimde
yiinetim kurulu aym tarihe kadar hissedarlara eskileri ile aym nominal deferi haiz 300 Frank'hk yeni hisseleri taahhtit etmeleri igin imkan tammrqtrr. Bunun iizerine E. AG ve M. AG genel kurul karanmn gegerli olmadrfr
gerekqesi ile ellerindeki hisselerin imha olunmak iizere tesliminden kagrnmrqlardrr.
24 Eyliil L993 tarihinde E. AG ve M. AG genel kurul karanmn iptali talebi ile Znr:}:. Kantonu Ticaret Mahkemesi'nde T. AGye kargr bir dava agmrslardrr.
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31 Mart 1994 tarihli karan ile Ziirih Kantonu Ticaret Mahkemesi davayr kabul etmiq ve davahmn 2 Alustos 1993 tarihli sermaye artrnmrna iliqkin genel kurul karanmn iptaline htikmetmiqtir.
Davah bu karan temyiz etmiq ve Federal Mahkeme kararr aqagrdaki
mtilahazalarla bozmustur:
I. Sebep
1-.Temyize cevap dilekgesi ile temyiz prosediiriintin davahsr, temyiz prosediiriiniin davacrsrnakendisinin karqr temyiz istelini ve deliqiklik taleplerini sunabilir (OG Art. 59 f. 2).
Her ne kadar davahlar mahkemeye teslim ettikleri dilekgelerini temyize ceyap dilekgesi olarak nitelendirseler de 2 A$ustos 1993 tarihli genel kurul karanmn sermayenin srfrra indirilmesi sebebiyle iptaline iliqkin talepte
bulunmalarr ve temyiz davasrmn kabulii halindeyse yeni hisse taahhiit edip
iidemedikleri halde ortakhk haklanmn sona ermedilinin tespitine iliqkin
talepleri, iptal olunan karann onanmasr talebini aqan bir karakterdedir. Bu
qartlar altrnda verilen dilekgenin sadecetemyize cevap de[il aym zamanda
karqr ek temyiz olarak de!'erlendirilmesi gerekecektir. Amaca uygunluk sebebiyle dncelikle karp ek temyiz talebi incelenecek olup, bu sayede genel
kurul kararlanmn gegerlili[ine karqr Ticaret Mahkemesi'nin yeterli bir gerekge olarak gdrmedipi itirazlar deferlendirilecektir.
II. Sebep
2. Davahlar Federal Mahkeme'deki savunmalarrnda 2 A$ustos 1993 tarihli genel kurulda ahnan kararlann H. tarafrndan toplantr esnasrnda getirilen iinerinin 7 Temmuz LggB tarihli yazrh olarak hissedarlara giinderilen
qa[-rrda usuliine uygun bir qekilde yer almadrlr gerekgesiyle OR Art. 700
hiikmiine aykrn oldu!-u itirazrnda rsrar etmiqlerdir.
a) Genel kurulun toplantrya ga[rrlmasr durumunda, kanun hiikmii gere$nce giiriiqtilecek hususlar ile yiinetim kurulunun ve bir genel kurul yaprlmasrm veya giindeme madde eklenmesini isteyen hissedarlarrn <inerilerinin de ilan edilmesi gerekir (OR Art. 700 t. 2). Usuliine uygun olarak ilan
olunmamrq giindem maddeleri iizerinde burada zikrolunmayan istinalar
saklr kalmak kaydryla karar al;:namaz (f. 3). Gtindem maddelerine iliqkin
olarak yaprlan iineriler igin iinceden bir ilan yaprlmasr gerekmez (f. 4).
Sadecegiindem maddelerinin deiil iinerilerin de ilan edileceline iliqkin
hiikiim 4 Ekim 1991 tarihli anonim qirketlere iliqkin revizyondan sonra kanuna dahil edilmiqtir (L Temmuz 1992 tarihinden beri yiiriirliiktedir, AS
1992 733/786). Kanun maddesinin lafzrna giire, genel kurulu toplantrya gafrran veya gaflrrtan kiqilerin iinerilerinin de ilan edilmesi gerekir ki, ORArt.
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700 maddesi ile usuliine uygun bir qekilde ilan olunan iinerilere iligkin baqka iineriler getirilmesi veya bunlann de['igtirilmesi hususu agrkhf.a kavuqturulmugtur. Federal Meclis'in 23 $ubat 1983 tarihli Gerekge'sinde(bundan
sonra Gerekge) bu konudaki agrklamalarda amlan hakkrn, ycinetim kurulu
ve ga$nda bulunan hissedarlar igin de gegerli oldu!'u, zira bilgi alma hakkrmn serbestgetartrgma hakkr ve esnekli['e iligkin diizenlemelerle ancak bu
sayede uyum halinde olabileceii belirtilmiqtir (BBl 1988 II g1b). Giindeme
iligkin maddelerin iqeri!'inin ortalama bitgideki bir hissedar igin agrkqa anIagrlabilir olmasr prensibi ise eskiden oldupu gibi halen geqerlidir (BGE 108
II 1"41E. a. S. di['er atrflarla BOCKLI, Das neue Aktienrecht, S. BbB Rz.
1286).
c) 2 Aiustos 1993 tarihli genel kurul gaf"nsrmn 8inci maddesinde ,,($irketin) Mtigktilleqmiq Ekonomik Durumunun Islahrna iligkin Tedbirlerin
Tartrqrlmasr ve Karar Alma" hususu yer almaktaydr ki, buna iliqkin olarak
yiinetim kurulunun (a) bendi gergevesindekatrhm paylarrmn srfrra indirilmesiyle qirketin mtiqkiilleqmiq mali durumunun rslahrm ytirtirliiEe koyma
frkri yukanda karann maddi vakralara iliqkin krsrmda agrklanmrqtrr. Sinci
maddenin (b) bendinde ise "Hissedarlann iinerileri iizerine g<irriqmeyaprlmasr ve karar ahnmasr (6rn. daha tince bir sermaye azaltrmr yaprlmaksrzrn
veya yaprlmak suretiyle bir sermaye artrnmr vs.)" iingiiriilmtiqtii. Bu sayede
baqkaca tedbirlerin de ahnabileceli ve yiinetim kurulunun tinerisinin reddi
halinde dahi qirketin miiqkiilleqmiq mali durumunun rslahrndan vazgegilmesi gerekmedigi yeterince anlaqrhr ve agrk bir qekilde duyurulmuq olacaktrr. Hissedar H.'nin hali hazrrdaki hisse senetlerinin de$erinin srfrra indirilmesi ve akabinde aym miktara ytikseltilmesi ytiniindeki tinerisi iizerine ahnan karar, ortalama bilgiye sahip bir hissedar igin qirketin mi.iqkilleqmiq
mali durumunun rslahrna yiinelik olarak ahnmasr mtimktin tedbirler arasrnda giiriilmek lazrm geIir. Zira qirketin miigkiilleqmig mali durumunun rsIahrna ytinelik olarak ahnacak tedbirler arasrnda qirketin tekrardan frnansal olarak saflrkh bir yaprya kavugmasr amacryla esas sermayenin azaltrlmasr ve yeniden aym miktara artrnlmasr yiintemi de yer almaktadrr
(KUNG, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel, N. Z Vorbemerkung zu Art. 732-735 oR). Bu bailamda ilk derece mahkemesinin kararrnda OR Art. 700 diizenlemesine aykrrr bir htiktim tesis etti$ isnadrnda
bulunulamaz. Aksine, ilk derece mahkemesi amlan diizenlemeyi, giindemin
8inci maddesini bir biittin qeklinde ele alarak ve iptal olunan kararda sayrlan tedbirlerin miiqkiillegmiq mali durumun rslahrnda gi.indemegelecefi ve
bir hissedarrn da m{iqktilleqmig mali durumun rslahrna iliqkin tedbirlerin
ilan olunmasr sebebiyle bu duruma yeterince hazrrhkh olaca[r qeklindeki
karanyla doiru bir bigimde yorumlamrqtrr.
Buna mukabil davacrlarrn getirdikleri iddialar ikna edici olmaktan
uzaktrr. Nitekim yiinetim kurulunun iinerilerini genel kurula iliqkin qagnya
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eklemesi, daha sonra bunlarda bir deliqiklik yapmasr veya genel kurulda
hissedarlardan gelecek yeni iinerileri tartrqmaya sunmasl hususundaki ytiktimltiltiitinti sona erdirmig olmaz. Aynca OR Art. 725 f.7 baflamrnda bir
gesermaye kaybrmn oluqmasr durumunda qirketin kurtanlmasrna iliqkin
sunulmasr
genel
kurula
qekilde
rekli tedbirlerin karar ahnmaya miisait bir
da yiinetim kurulunun gdrevleri arasrndadrr Grql. BOCKLI, a.a.O, S. 457
Rz. 1686). Ancak buradan genel kurulun baqkaca tedbirler alamayacaflr y0niinde bir qrkarrm yaprlmasr miimktin de[ildir.
III. Sebep
3. Davacrlann giiriiqii mucibince aqrn borglanma sebebiyle oncelikle bir
ara bilango (oR Art. 725 f.2) ve sermayenin azaltrmr kararr ahnmadan dnce oR Art.732 f. 2 htikmii uyannca bir denetgi raporu tanzim edilmeliydi.
Davacrlar genel kurul karanmn gegersizlifini bunun eksikliline baffIamakgetirtadrrlar. Davacrlar ilk derece mahkemesinin kendilerinin bu hususta
dikleri iddialan haksrz olarak dikkate almadr[r kanaatindedirler.
a) Yiinetim kurulunun qirketin aqrn bir borglanma igerisinde oldufu y6niinde makul bir endiqesi olmasr durumunda, oR Art. 725 f.2 yiinetim kurulunu bir ara bilango tanzirnetmek ve bunu denetim makamrna sunmakla
miikellef hrlmrqtrr. Bu diizenleme alacakhlann korunmasr amacrna hizmet
eder ve kamunun ve gelecekteki kreditdrlerin menfaati icabrndan da olmak
iizere hakime astrr borqlanma durumunda kanunen bildirimde bulunmamn
iin qartrm teqkil eder. Buna mukabil birinci frkra hissedarlarrn korunmasr
maksadryla, yiinetim kurulunun sermayenin ve son yrlhk bilangoya giire kanuni yedek akgelerin yanslnrn kaybr durumunda genel kurulu toplantrya
gafrrmasr zorunlulufunu tingiirmektedir. Buna giire genel kurul heniiz aqr' Lit botglanma ortaya grkmadan, tasfiye, mtiqktilleqmiq mali durumun rslahr veyatuna gerek olmaksrzrn qirketin devamr hususlanndan birisine karar vermek zorundad.rr(Gerekge,BBI 1983 II926 f.; BflCKLI, a.a.O.,S. 455
p;z. L678; WUStfNpn, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Basel, N. 3 zu Art. 725 OR). Gtiriildii['ii iizere, girketin mtiqkiilleqmiq mali
durumunun rslahrmn giiriiqiilecepi genel kurula yiin gdstermek maksadryla
bir ara bilango hazrrlanmasr kanuni drizenleme gergevesindegerekli de[ildir. Ancak bu husus, ytinetim kurulunun bilgi alma hakkrmn kullamlmasr
qergevesindehissedarlara giincel durum hakkrnda bilgi vermesine engel degildi" ton Art. 69?). Davacrlann iddiasrna giire kendilerine ytinetim kurulu
tarafrndan hazrrlanmrq bir ara bilango verilmesinden imtina olunmuqtur'
Ancak davacrlar 2 Afustos 1993 tarihli toplantrda OR Art' 697'ye istinaden
bilgi talep ettiklerini ve bunu alamadrklanm ileri stirmiiq degillerdir. Bunun titesinde davacrlar ilk derece yarglamasrnda da amlan hususa iliqkin
gi.indeiddialanm usul hukuku kurallanna uygun olarak geEerli bir qekilde
ydnetim
Davacrlar
me getirdiklerine yonelik bir belge de sunmuq de$llerdir'
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kurulunun onlara kendilifinden bir ara bilango vermek zorunda olduiu ithamryla kendilerini baflamrglardrr ve bu gergevedeoRArt. z2b'e iliqkin bir
ihlali eleqtirmektedirler. ilk derece mahkemesi bunu hakh olarak dikkate
almamrqtrr. Amlan madde yrlhk bilangoya gdre sermayenin ve yasal yedeklerin yarrsrmn karqrhksrz kalmasr durumunda ydnetim kurulunu genel kurulu toplantrya ga!'rrmakla vazifelendirmigtir. Ancak davacrlarrn giiriigtintin
aksine, kanun, qirketin mtigkiilleqmiq mali durumunun rslahrmn gtirtiqtileceS toplantrda ytinetim kurulunun bir ara bilango hazrrlamasr gerekti[ini
iingdrmemiqtir.
b) sermayenin oR Art . 732 f. 2'ye gore azaltrmr kara'mn ahnmasr, ancak denetim makamrmn qirket alacakhlarrmn tenzile raimen alacaklarrmn
tam olarak karqrlandrprm tespit eden dzel bir rapor tanzimi ile miimkiindrir.
Denetim makamrmn iizel raporu genel kurulun, sermayenin azaltrmrna iliqkin karan almasr igin gereken bir <ingarttrr. Bu rapor, sermayenin azaltrmrna iliqkin diizenlemelerin genel amacrna uygun olarak alacakhlann korunmasrm etkin bir qekilde temin etmeye ytineliktir (BURGI, Ziircher Kommentar, N. 15 zuArt. 732 aOR;KUNG, a.a.O.N. 2 Vorbemerkungen zuArt.7B2735 oR sowie N. 5 zu Art. 732 oR). Bu sebepledenetim makamrmn ozkaynaklarr eksiye gegmiq bir bilangonun ortaya qrkmasrmn engellenmesi bakrmrndan basit sermaye tenzilinde de vazgegilmezdir(BGE 761162; BURGI,
zlJlc}rer Kommentar, N. 17 zuArt. 732 aoR). Buna mukabil denetim makamrnrn iizel raporu, oR Art. 732 f . L'in aym maddenin 2nci frkrasrna yaptrlr
yollamadan da anlaqrlacaS iizere sermayenin yeniden ve tam olarak 6denecek qekilde tekrardan aym tutara ytikseltilmesi durumunda yasal bir zorunluluk delildir (FORSTMOSER, schweizerisches Aktienrecht, Band vlieferung 1, s. 623 R2.484 f.). Bu halde alacakhlann herhangi bir menfaatinden
bahsedilmesi siiz konusu de[ildir. ilk derecemahkemesi iptali dava edilen
genel kurul karanm denetim makamrmn rizel raporunun eksili$ine ba!'lamamrg olmakla (yukanda amlan) yasal diizenlemelerin anlam ve amacrm,
davacrlarrn eleqtirilerine karqrn, giirmezden gelmiq delildir.
fV. Sebep
ilk derece, oR Art. 650 f. 2. b. 2 hiikmiine istinaden 2 Affustos 1998 tarihli genel kurulda ahnan artrnm kararrmn iptaline htikmetmiqtir. Zira
mahkemeye grire sermayenin azaltrmr ile tekrardan aym tutara artrnmr,
hukuki giivenlik ve qeffaflrk sebepleriyle, artrrrma katrlmak istemeyen ortaklarrn ortakhktaki haklarrna iliqkin agrk ve belirgin bir genel kurul kararr gerektirmektedir. Davah temyizde, mahkemenin bu kanaatini federal yasaya aykrrr olmasr sebebiyle takbih etmiqtir. Davahmn gdrriqti gergevesinde
oR A:rt. 692 f.2'ye gtire, bir hisse kategorisi oluqturmamrs olan hissedarlarrn genel kurul tarafrndan bu ytinde bir karar ahnmamrq olmasr durumunda bir tek ovu kalacaktrr.
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a) $irketin miiqktilleqmiq mali durumunun rslahr gergevesindehisse senetlerinin nominal de[erleri yasamn tespit ettifi asgari tutar olan 10
Frank'rn altrna indirilebilir (OR fut. 622 f. 4). Devamla ifade olunabilir ki,
hisse senetlerinin tamamen amortize edilmesi de miimkiindiir (BGE 86 II
?8 E. 3c S. 82; FORSTMOSER,a.a.O' S. 609 f. N. 424)' Amortizasyon ya hisse senetlerinin imha edilmesi ile ya da nominal deferlerinin srfrra indirilmesiyle gergekleqtirilebilir (KUNG, a.a.O.,N. 13 Vorbemerkungenzu Art.732'
?35). Ancak her iki halde de gerek sermayenin tenzilinde ve gerekse Lezyi'
dinde iinqart hissedarlar arasrnda ve hissedarlarla qirket arasrndaki iliqki
lerde genel hukuk prensiplerine uygUn dawamlmasrdrr. Bu bafilamda rin
planda eqit iqlem ilkesi ve hissedarlarrn vazgegilemezhaklanmn temini bulunmaktadrr. Eski anonim qirketler hukuku bu sorunu her bir hissedann
onayr olmaksrzrn ellerinden a[namayan miiktesep haklann korunmasr baqhfr altrnda dtizenlemekteydi (aOR Art. 646 f. 1). Bunlar arasrnda bilhassa
pay sahiplili ve oy hakkr da bulunmaktadrr (aoR Art. 646 f.3). Revizyon
sonrasrndaki anonim qirketler hukukunda miiktesep hak kavramr artrk kullamlmamaktadrr. Federal Meclis'in Gerekgesi'nde(a.a.O.,S. 821) bunun sebebi olarak, aOR AIt. 646 f. 3 yer alan yasal tammrn ve iirnekleme yoluyla
yaprlan sayrmrn geliqen igtihat ve doktrin tarafrndan eksikliklerinin ortaya
konulmuq olmasr giisterilmektedir. Bu sebeple, doktrinde krsmen taraftar
toplamrq olan hissedarlarrn mutlak ve nisbi miiktesep haklarrna iliqkin tefrik de yeni yasaya ahnmamrqtrr (bu konuda WALTER RENE SCHLUEP,
Die wohlerworbenen Rechte des Aktioniirs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Diss. St. Gallen 1955,S. 18 f., S. 20 f., S. 30 ff., S. 415 f')' EvIeviyetle tefrike iilgii olarak ahnmasr gereken husus, belirli hissedar haklanna genel kurulun kanunda hukuki sonuqlarr yer almrq mtidahalesi olmahdrr (Gerekge,a.a.o., s. 822;krql. oR Art. 706 ve 706b).Nitekim anonim qirketler hukukunda yaprlmrq olan revizyon sonraslnda da vazgeqilemezhakIarrn varh[rm korumaya devam edece[i hususu, genel kurul tarafrndan hissedarlann haklanmn srmrlandrnlmasr veya ellerinden ahnmasr durumunda yol gristerici olacaktu (kr$I. iirn. OR Art. 706b bent 1'de sayrlmrq haklar).
Yeni anonim qirketler hukukuna giire bunlara ortakhk ve ert az bir oy sahibi olma hakkr da dahildir (BoCKLI, a.a.O.,5.527 Rz. 1-936;eski hukuk ile
krql. sCHLUEP, a.a.O.,S. 97 vd. ve S. 133 vd.). Bu haklar, qirketin mtiqkiilleqmiq mali durumu sebebiyle yaprlacak bir kiilu amortisman yoluyla sermaye artrqrna katrlmayacak olan hissedarlann elinden iradeleri hilafrna ahrlarllaz.

b) Davahlar hakh olarak eqit iqlem ilkesinin gerek sermaye tenzilinde
gerekse tezyidinde dikkate ahnmasr hususunu sorgulamamrqlardrr. Varolan
sermayenin srfrra indirilmesi esnasrnda tiim hisse senetleri amortize edilmigtir, diier bir deyimle tiim hissedarlar bundan etkilenmiqlerdir. Benzeri
qekilde tiim hissedarlara sermayenin eski tutara yiikseltilmesi srrasrnda ye-
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ni ve aym tiirden hisse senetlerinin taahhiit edilmesi imkam ile bir rtighan
hakkr tamnmrqtrr ki, bu bailamda da hissedarlann eqit iqleme tabi tutulmasr stizkonusudur. Bu sebeple davahlar hakh olarak hisse senetlerinin tamamen amortize edilmesi esnasrnda haklarrmn maddi anlamda gereiinden
fazla krsrtlandrlr konusunda bir iddiada bulunmamrglardrr. Aksine davahlar, genel kurulun qirketin mtiqkiilleqmiq ekonomik durumunun rslahrna
iliqkin aldrpr tedbirlerin yeterli olup olmadr[r sorusuna verdikleri cevapta,
hisse senetlerinin tamamen amortize edilmesinin hakh bir tedbir oldufunu
ve bu baSlamda qirketin kabul edilenin aksine daha fazla borqlu oldu!-unu
kendileri iddia etmektedirler. Bu gartlar altrnda hissedarlann bir tasfrye ve
iflas durumunda qirketteki ttim paylanm kaybetmig olacaklan hususu tartrgmasrz giiziikmektedir. Bu sebeple somut olayda, sermaye artrnmrna katrlmak istemeyen mevcut hissedarlann kendilerine kanunen tamnmrq asgari haklann ellerinden ahnmasr durumunda buna karqrhk olmak iizere kendilerine bir denkleqtirme Onerilmesine iliqkin sorun, qirketin mtiqktilleqmiq
mali durumunun rslah edilmeyip de tasfryeye gidilmesi durumunda baqkaca bir qey alamayacak oldukla'cihetle, bir rinem taqrmamaktadrr.
c) Yukanda ortaya konulduf'u iizere genel kurul, hissedarlann ortaklrk
ve en az bir oy sahibi olma hakkrm iradeleri hilafrna ellerinden alamaz. Davahlarrn giiriiqiine katrlarak artrnm kararrmn iptaline neden olan ilk derece mahkemesinin kanaatinin aksine 2A["ustos 1998 tarihli genel kurulda bu
konuda bir karar ahnmamrqtrr. Bu sorun iizerinde aqafirdaaJirrcadurulmuqtur.
aa) sermaye artrqr prosediirii anonim girketler hukukundaki revizyonyeniden
da
diizenlenmiqtir. Eski sistemden farkh olarak genel kurul sadece
sermaye artrrrmrna iliqkin tek bir karar almakla miikelleftir; bunun ytilitrilmesi igin ise kanun yeni sistemde yiinetim kurulunu yetkilendirmiqtir
(BocKLI, a.a.o., s. 47 Rz. 153; ISLER, Ausgewdhlte Fragen der Kapitaierhcihung,AJP 1992, s. 726). Tek baqrna genel kurulun karan sermaye artrrrmrnrn tamamlanmasrna yeterli olmaz (BOCKLI, a.a.o., s. b2 Rz. 170). Bu
kararrn ytinitiilmesi iqin oRArt.6529 gergevesindeyrinetim kurulunun ana
siizleqmeyi deliqtirmesi ve bunu yaparken de bilhassa tiim paylarrn gegerli
bir qekilde taahhiit edildifini (f. 1 b. 1), taahhiit edilen katrhm paylanmn
ihrag olunacak pay tutanna eqit olduiunu (f. 1 b. 2) ve bunlarrn kanun. ana
siizleqme ve genel kurul kararrna uygun olarak iidendigini tespit etmesi gerekir (f. 1 b. 3). Bunu mtiteakiben ytinetim kurulu ana siizleqme defliqikligini ve tespitlerini ticaret siciline tescil ettirmelidir (Art. 6b2h f. OR; krql.
BOCKLI, a.a.O., S. 63 Rz. 2lE ve 218; ZINDEMSLER Kommentar zum
SchweizerischenPrivatrecht, Basel, N. 1-b Art. 6529 OR).
bb) oR Art. 650 f. 2, sermaye artrrrmrna iliqkin genel kurul karanmn
hangi igerikte olmasr gerekti!-ini tahdidi bigimde saymrqtrr (ZINDEUIS_
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Art.692 oR). Ancak buna uygun bir genel kurul karanmn ahnmasr gereklidir. Bu yiinde bir kararrn bulunmadr[r hallerde ise bundan etkilenen hissedarlara, en azrndan tek bir oya dair vazgegilemez hakka iliqkin amlan
prensibe istinat etmekten bagka bir yol kalmamaktadrr. Bu oy hakkr kanunen vazgegilemezbir hak olan ortakhk hakkr ile ilintili bulunduiundan, ne
genel kurulun serrnaye artrqrna iliqkin karannda yer almak zorundadrr, ne
de ana srizleqmedebuna iliqkin bir drizenleme gereklidir. Bunun iitesinde,
iptal edilen kararlann gegerlililini etkilemeyece$nden, davacrlarrn oy hakkrnrn ticaret sicilinde ilan olunmasr sorunu iizerinde a]yry:,ca
durulmamrqtrr.

