\

ANONİM ORTAKLIĞIN İNFİSAH ETME
NEDENLERİNDEN ESAS SÖZLEŞMESİNDEKİ
SÜRENİN DOLMASI NEDENİ
Doç.Dr. Ayşe Nur BERZEK

L GENEL OLARAK
İnfisah, kanunda ve/veya esas sözleşmede öngörülen nedenlerden
birinin gerçekleşmesi ile karar alınmasına veya ihbarda bulunulmasınla
gerek olmaksızın anonim ortaklığın kendiliğinden sona ermesidir.
İnfisap, ileriye doğru hüküm ve etki doğurur (1).
Anonim ortaklıklarda infisah veya fesih sadece ortaklığın
amacında değişiklik yaratır. Ortaklık, gerek pay sahipleri gerek üçüncü
kişilerle olan ilişkilerinde tüzel kişiliğini, nedeni haklardan istifade eh
liyetini tasfiye amacı ile sınırlı olarak tasfiye sonuna kadar muhafaza
eder (TK. m. 439/2). Diğer bir deyişle, anonim ortaklık infisah etmek
veya feshedilmekle o ana kadar kazanç paylaşmak amacı ile yürütülen
ortaklık faaliyeti sona erer. Bu andan itibaren, anonim ortaklığın amacı
mal varlığını nakite çevirme, borçlarını ödeme ve artan kısmı pay
sahipleri arasında dağıtmaktır. Kısaca, ortaklık, büzün işlerini çözerek
kendi kendisini tasfiye yönüne gider. Fesih ve ihfisahtan sonra, anınim
ortaklığın medeni haklardan istifade ehliyeti, TK. m. 450 hükmünün
TK. m. 230 hükmüne yaptığı yollama nedeniyle, tasfiye amacı ile
sınırlanır (2).
Ticaret Kanunun m.439/2 hükmünün TK m.232 hükmüne yaptığı
yollama nedeniyle, anonim ortaklık, ortaklık konusunu teşkil eden
işlemlere geçici olarak devama karar verebilir. Bunun için, TK m.450/2
hükmü gereği ortaklık genel kurulunun TK. m.372 ve 373 hükümlerinde
belirtilen nisaplarla (adi toplantı ve karar nisaplarıyla ) ortaklık konu
sunun teşkil eden işlemlere geçici olarak devam karan olması geremektedir. Bu karar alındıktan sonra tasfiye halindeki anonim ortaklığın me
deni haklardan istifade ehliyeti geçici olarak genişlemiş olur. Ancak,
ortaklık işlerine geçici olarak devam kararı mübalağalı bir şekilde
anlaşılmamak gerekir. Çünkü Ticaret Kanununda, bu hükmün sevkedilmiş olmasının amacı, ortaklık malvarlığının daha uygun bir şekilde nak
ite çevrilerek, ortaklğıa bir imkân yaratmaktır (3).
Meselâ, bir boya fabrikası işleten anonim ortaklık, feshedildiği
anda elinde boya hammadde stoku bulunabilir. Bu hammaddelerin
291

r

satılarak doğrudan doğruya nakite çevrilmesi yerine boya imal edilerek
bunların nakite çevrilmesi halinde bu son durum, ortaklığın daha lehine
bir sonuç yaratabilecektir. Bu nedenle, eldeki istoklar bitinceye kadar,
ortakların karar alarak, geçici surette ortaklık konusunu teşkil eden
boya imaline devam edebilmeleri mümkündür. Stokta bulunan ham
maddenin kullanılması için yardımcı hammadde alınabilir de. Bunun
yanında, yeni bir makine alınması veya tesis kurulması gibi faaliyetlere
girişemezler.
Anonim ortaklığın infisah veya feshini bir tasfiyenin izlemesi zo
runludur. Ancak, kanunda belirtilen bazı hallerde tasfîyesiz infisah söz
konusu olur. Bu haller, ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşmesi veya
bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınması ya da bir limited ortaklık
şekline çevrilmesidir (4).

H. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKAÇISINDAN ANONİM
ORTAKLIĞIN İNFİSAHI
1. İsviçre Hukukunda Anonim Ortaklığın İnfisahı
Anonim Ortaklığın infisahı, İsviçre Borçlar Kanunu m. 736
hükmünde, beş bent olarak sayılmıştır. Tasfiyeyi zorunlu kılan genel in
fisah halleri (tasfîyesiz özel infisah halleri dışında); esas sözleşmede
hükümlerine göre; genel kurul kararıyla; iflas nedeniyle ihfîsah; mah
keme kararıyla fesih ve Kanun tarafından öngörülen diğer haller olarak
belirtilmiştir (5).
Esas sözleşme hükümlerine göre anonim ortaklığın infisahı OR
736bent 1 hükmünde yer almıştır. Burada, genellikle esas sözleşmede
belirtilen sürenin dolması söz konusudur. Ancak, esas sermayenin belirli
bir kısmının kaybı, bir pay sahibinin ölümü gibi başkaca infisah neden
lerinin belirtilmesi de mümkündür. Bu gibi hallerde, esas sözleşmede
öngörülen olayın meydana gelmesi ile ayrıca bir genel kurul kararına ge
rek olmadan ortaklık kendiliğinden infisah eder. Buna karşılık, esas
öngörülen böyle bir sebebin meydana gelmesi ile ortaklık kendiliğinden
infisah edemez. Genel kurulun bu yolda bir karar alması şarttır (6).
2. Alman Hukukunda Anonim Ortaklığın İnfisahı
1965 Tarihli Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu m.262 hükmünde,
anonim ortaklığın infisah nedenleri dört bent halinde belirtilmiştir. Bu
hükme göre: esas sözleşmede belirtilen sürenin dolması; genel kurul kar
an, ortaklığın iflası; esas sözleşlenin m.23 hükmünde belirtilen mecburi
unsurlardan birini ihtiva etmemesi veya esas sözlişmede gösterilen ih
tiyari hususlardan bir veya bir kaçının anılan hükme aykın olması nede
niyle ortaklık mahkeme karanyla mühfesih olur (7).
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Esas sözleşmede belirtilen sürenin dolmasıyla ortaklık herhangi
bir karara gerek olmaksızın kendiliğinden infisah eder. Zımnen ortaklık
süresinin uzatılması söz konusu değildir. Pay sahipleri, ortaklığın
faaliyetini sürdürmek istedikleri takdirde esas sözleşme değişikliğine
ilişkin hükümlere uymak şartıyla, süre bitmeden önce, süre konusunda
ki hükmü uzatarak ortaklığın faaliyetlerinin devamının sağlayabilirler.
Bunun yanında, esas sözleşme ile bazı pay sahiplerine ortaklığın belirti
len süre sonunda feshedilerek tasfiye edileceği ve tasfiye bakiyesinin
bunlar arasında paylaştıralacağı öngörülmüşse, sürenin uzatılması için
bu pay sahiplerinin n zalan da alınmalıdır. Genel kurul toplantısında
bulunmayan pay sahiplerinin n zalan alınıncaya kadar uzatma karan
bir sonuç doğurmaz. Toplantıda hazır bulunmayanların nzalan sonra
dan da alınabilir. Esas sözleşmede pay sahiplerine sürekli ekonomik
yükümlülükler öngörülmesi halinde, uzatma karan verilebilmesi söz ko
nusu değildir (8).
Alman Payh Ortaklıklar kanunu m.247/, hükmüne göre, "Bir ano
nim ortaklık sürenin dolması veya genel koral karan ile feshedilmişse
ortaklık m alvarlığının pay sahipleri arasanda dağıtılm asına
başlanmadığı sürece, genel kural ortaklığın faaliyetini sürdürmesine
karar verebilir. Karar, genel kuralda tensil edilen sermayenin dörtte
üçünü temsil eden ortaklann çoğunluğunun oylan ile alınır. Esas
sözleşmede daha yüksük oranda bir sermaye m iktan ve diğer şartl&V
kabul edilebilir.
Ortaklığın süresinin uzatılarak tekrar faaliyete başlaması ha
linde, ortaklık, malvarlığı bakımından alacaklılara karşı fesih halinden
önceki teminatı sağlamalıdır. Fesih haliyle birlikte tasfiye işlemlerine,
ortaklık malvarlığının dağıtılm asına başlanm ış ise bunların geri
alınması imkân dahilinde olsa dahi, bu durum ortaklık alacaklılannm
haklannı tehlikeye düşüreceğinden, kanun uzatma kararını henüz tas
fiye işlemlerinin başlamamış olması şartına bağlamıştır. Uzatma karah
alınm adan önce tasfiye işlem lerine başlanm ışsa, bu işlem ler
sürdürülerek tasfiye işleminintamamlanması gerekmektedir. Tasfiye so
nucu, ortaklık m alvarlığının tam am ının ortaklar arasında pay
laştırılması halinde, sona ermiş olan bir ortaklığın süresinin uzatılması
söz konusu olmayacağından, faaliyeti sürdürmek isteyen pay sahipleri
nin imkânı yeni bir ortaklık kurmak olacaktır. Ortaklık malvarlağının
pay sahipleri arasında paylaştmlmasından sonraki süre uzatma yasağı,
kamu y a ra n ve ortaklık alacaklılarının menfaatlerinin korunması
bakımından konulmuşktur. Bu nedenle, buna aykm bir genel kural
k aran Paylı Ortaklıklar Kanunu m.241/b.3 hükmüne göre batıldır. Be
lirtelim ki, Alman anonim ortaklıklar uygulamasında, bir ortaklığın esas
sözleşmesindeki sürenin dolması nedeniyle sona ermesi pek rastlanmamaktadır. (9).
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TTT- HUKUKUMUZDAANONİM ORTAKLIĞIN İNFİSAHI

1. Ticaret Kanunumuzda Öngörülen İnfisah Nedenleri
Ticaret Kanunun m.434 hükmünde anonim ortaklığın infisah ne
denleri sayılmıştır. Buna göre:
- Anonim ortaklığın esas sözleşmesinde öngörülen sürenin dol
ması;
- Anonim ortaklığın amacının elde edilmesi veya elde edilmesinin
imkânsız bir duruma gelmesi;
- Ortaklık sermayesinin üçte ikisinin TK m.324 hükmü gereğince
kaybı halinde genel kurulun kanunda belirtilen tedbirlerden birini al
mamış olması;
•>
- Ortaklığın iflasına karar verilmiş olması;
- Esas sözleşmede bir infisah sebebi gösterilmiş ise bu sebebin
gerçekleşmesidir.
Anılan madde hükmünde, anonim ortaklığın infisahı nedenleri ola
rak yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerin dışında, pay sahiplerinin
beş kişiden aşağıya düşmesi; ortaklık alacaklılarının TK. m.436
hükmüne göre talepte bulunması; TK m.388/2 ve 6 hükümlerine göıe
genel kurulca feshe karar verilmiş olması, birleşme halleri de infisah ne
denleri olarak sayılmıştır. Ancak bu haller, diğer maddelerde açıkça ira
di veya mahkeme karan ile fesih halleri olarak öngörülmüştür. Meselâ,
TK m.436 hükmünde, ortaklık esas sermayesinin üçte ikisinin kaybı
halinde genel kurulun üçte bir ile yetinme ve devam eedebilecekleri an
cak, davacının alacağına karşılık teminat gösterildiği takdirde mahke
mece feshe karar verilemeyeceği belirtilmektedir. Halbuki TK. m. 434
hükmünde ortaklık alacaklılarınım TK. m.436 hükmüne göre talepte
bulunmaları bir infisah nedeni olarak görülmektedir (10).
Yine birleşme hali de Kanunda, ihfisah sebebi olarak sayılmasına
rağmen bu halde bir genel kurul kararı gerekli olduğundan bir infisah
hali bulunmadığı kabul edilmelidir. (11).
2. Anonim Ortaklığın Esas Sözleşmesindeki Sürenin dolması
Nedeni
Ticaret Kanunu m.434/b.l hükmüne göre anonim ortaklıklar
"Akdolundukları müddetin sona ermesi" ile infisah ederler. Burada
"süre" ile belirtilmek istenen, ortaklığın esas sözleşmesinde öngörülen
süredir. Esas sözleşmede bir süre belirtilmemesine rağmen genel kuru
lun, anonim ortaklığın faaliyetini esas sözleşmeyi değiştirmeden bir sirae
ile sınırlaması ortaklığı süreli bir duruma getirmez. Süre yıl ile belli bir
takvim tarihi ile tayin olunabilir (12).
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Sürenin dolmasından sonra anonim ortaklığın faaliyetin devam et
tirmesinin ortaklığı belirsiz süreli bir duruma getirip getirmeyeceği huku
kumuzda tartışmalıdır.
Arslanlı, ister açık ister zınmi olsun, süre bitmeden önce devamınh
karar verilebilir. Sürenin uzatılm ası ile esas sözleşme h ükm i
değiştirilmiş olacağından, bu biri esas sözleşme değişikliği için aranan
nisap ve usûl dairesinde alınmalı ve süre bitmeden önce tescil ve ilan et
tirilmelidir demektedir (13).
An say, sürenin geçmesine rağmen ortaklık faaliyetlerin devam
ederse esas sözleşmede değişiklik yapılmalıdır. Aksi takdirde Ticaret
Bakanlığı tarafından ortaklığın feshi davası açılabilir görüşünü kabul et
mektedir. (TK. m.274/2) (14).
îmregün, kollektif ortaklık olduğu gibi işlere devam sureti ile or
taklığı belli olmayan süreli bir ortaklık haline getirme imkânı yoktur.
Sürenin uzatılması, esas sözleşme değişikliği niteliğinde bir karardır. Bu
nedenle, süre uzatılm ak isteniyorsa, genel kurulca TK. m.386 vd.
hükümleri gereğince ortaklık sözleşmesi değiştirilerek süre uzatılmalıdır.
Sürenin dolması ile anonim ortaklık kendiliğinden infisah ettiği cihetle
her ilgili (pay sahibi, ortaklık alcaklısı, TK. m.274/2 hükmü uyarınca il
gili Bakanlık) ortaklığın infisah etmiş olduğunu tesbiti davasını açabibr
demek suretiyle görüşünü belirtmektedir (15).
Okçuoğlu, TK.m.138 hükmünü Borçlar Kanununa yaptığı yollama
BK. m.536/2 hükmünde yar alan, sözleşmedeki belirli olmayan bir süre
için uzatılmış sayılır cümlesinden hareket ederek, süreli olarak kurul
muş bir anonim ortaklığın süre bittikten sonra süresiz hale gelmesinde
bir hukuki engel görülmemelidir demektedir. (16).
Ünal, TK.m.434/1 hükmüne göre, münfesih sayılan ortaklık tas
fiye haline gireceğinden ve tüzel kişiyiği de henüz devam ettiğinden
süresinin dolmasından sonra da fiilen tasfiye işlenlerine başlanılmadığı
sürece, TK.m.385 ve onu izleyen maddelerine göre usulüne uygun b’r
şekilde alınacak bir genel kurul kararıyla ortaklık süresinin uzatılması
mümkün olmalıdır görüşündedir (17).
Karayalçın, süre ile ilgili hükümlerin pay sahiplerinin menfaati
için konulmuş hükümler olduğu pay sahiplerinin ortaklığın tasfiyesi hu
susunda bir talepte bulunmadıkları sürece ortaklığın varlığına son veril
mesinin doğru olmayacağı ve Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunun
hükümlerinin yorum yolu ile uygulanması gerektiğine işaret etmiştir
(18).
Ancak, Yargıtayın 25.2.1987 tarih ve 1986/11-211/120 sayılı
karan ile bu görüşün dönüdüğü ve anonim ortalıkta sürenin dolması ha
linde ortaklığın infisah etmeyeceği sonucunu kabul ettiği görülmektedir
( 20 ).
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SONUÇ
Yukarıda, TK m .434/b.l hükmünde, anonim ortaklık esas
sözleşmesinde öngörülen sürenin dolmasının ortaklığın infisah nedenle
rinden biri olarak düzenlediğini ancak, sürenin dolmasından sonra
anonim ortaklığın faaliyetini devam ettirmesini ortakılğı belirsiz süreli
bir duruma getirip getirmeyeceği konusunu hukukumuzda tartışm an
olduğunu belirttik.
Görüşümüzce, ortaklık esas sözleşmesinde süre belirtilmesi halirde, sürenin bitiminden sonra anonim ortaklığın faaliyetini devan ettir
mesinin, ortaklığı belirsiz süreli bir duruma getirdiği kabul edilmemek
gerekir. Her ne kadar, TK m. 138 hükmü Borçlar Kanunun 520-541 inci
maddelerinin, her ortaklık nevinin mahiyetine uygun olduğu nisbette ti
caret ortaklıkları hakkında da uygulanacağına işaret etmekte ise da,
T K m. 138 hükmünün yaptığı yollama nedeniyle BK m.536/2 son
cümlesinin yani sözleşmede belirli sürenin sonundan sonra zımnen de
vam etmekte olan ortaklık belirli olmayan bir süre için uzatılmış sayılır
hükmünün, burada uygulanma yeri bulunmamaktadır. Çünkü TK
m.434/b.l, açık bir şekilde, anonim ortaklığın esas sözleşlesinde belirti
len sürenin dolmasını infisah nedeni olarak saymıştır. Sürenin dolması,
ortaklığın kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğuracaktır. Artık,
Borçlar Kanunu hükümlerine başvurularak, anonim ortaklığın süresinin
belirsiz bir süre için uzaltılm ış sayılacağı şeklinde bir yoruma
başvurulmasına gerek yoktur.
Anonim ortaklığın süre ile ilğili hükümlerinin pay sahiplerinin
menfaati için konulmuş olduğu düşüncesi karşısında da, ortaklığın faa
liyetini devam etmesi kendilerinin m enfaatlerini düşünerek esas
sözleşme değişikliğini gerektiren pay sahiplerinin, sürenin bitiminden
önce, menfaatlerini düşünerek esas sözleşme değişikliği gerektiren nisap
ve usullere uymak şartıyla, esas sözleşmede süreye ilişkin hükmü
değiştirmiş olmaları gerektiği söylenebilir.
Sürenin dolması üzerine, açılacak olan dava da, ortalığın infisah
etmiş olduğunun tesbiti davası olacaktır.
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