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PAYDAŞLARIN ASLİ BORCU

Tek borç ilkesinin 1 geçerli olduğu anonim şirketlerde paydaşın ş irk et tüzel
ki ş iliğine karşı asli borcu, t~ahhüt etti ğ i payların itibari değerinin karşıl ı ğın ı
ödemesidir (TTK md 405). Kuruluşta veya sermaye art ırımınd a nakdi sermaye
taahhüdü söz konusu ise, taahhüt ed ilen nakdi sermaye koyma borcunun kura l
olarak W ünün ödenmiş olması ya da, ş irketin tüzel kişilik k aza nm asın ı müteakiben
veya sermaye artırımının tescilinden itibaren ilk üç ay içeri sinde, geri kalan 1'.ı ' ünün
2
ise en geç Uç yıl içerisinde ödeneceğini n esas sözleşmede belirtilmesi gerek ir . Ayni
sermaye taahhüdünde ise borcun, ş irketin kuruluşunun veya sermaye artı rımının
tescilinden sonraki ilk üç ay içerisinde yerine getirilmes i gereklidir3.
pay veya payların itibari değerini ödeyerek borcunu y~r in e
getiren payd aş ın anonim ş irket tüzel kişili ği n e karşı olan tek borcu da böylelikle ifa
edilmiş olur 4 . Tek borç ilkesi gereği pay sahiplerine sözl eş m e ile veya genel ku rul
kararı il e, sermaye koyma borcundan başka bir yüküm getiril emez. Anoni m ş irket l er
hukukundaki tek borç ilkes inin iki yasa l istisnası kabul ed ilm ekted ir. Bu nlardan ilki
pay 'senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde bir bede lle çıkarılm a l arı hal inde, başka
bir deyişle agiolu payların varlı ğı halinde, pay senedinin itibari değer i il e yüksek
bedel arasındaki farkın (agionun) da paydaş tarafından taahüt edi lm esi
zorunluluğudur. Agiolu pay sened i çıkarabilmek için esas söz l eşmede bu hususta
Taahhüt
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hüküm bu lunm ası veya gene l kurulun sermaye artırımına ilişkin kararı ile bu
5
hususun da ayrıca karar altına alınmış olması gerekmekted i~ (TTK md 286/If) . Tek
borç ilkesinin bir diğer i stisnas ı ise, bu makaleye konu olan ve TTK md 405/III'te
öngörülen tali yükümd ür. Gerçi bu gün tali yüküm lere ano nim şirket l er
uygulamasında pek rastlanılm asa da6• hukuk formasyo nu ve anonim ş irketler
hukukunun tarih i gel i şim i aç ı sından önem li bir konu olarak ele a lın ma lıdırl ar.
Ancak tal i yükümlü anonim ş irket l erin ülkem iz aç ıs ından, özellikl e karma
holdiı?gler ve GAP bö lgesindeki tarım üreticileri için uygun bir model teşk il edeceğ i
in anc ınday ı z. Çünkü tali yüküm ler, anon im ş irketlerin faa li yetleri için gerekl i olan
hammaddelerin teminini garanti a ltın a a lırken, be lirli meslek grubuna dahil olanlara
organize olabilecekleri, kooperatifse l nitelik de taşıyan farkl ı bir anonim şirket'
modeli teşk i 'I ederler.

PAYDAŞLARIN TALİ YÜKÜMLERİ

Genel Olarak .
Yukarıda da değindiğimiz gibi, pay sah iplerinin esas ve asli borçları taahhüt
ett ikleri sermayeyi ödeme borcudur. Bu boçlarının yanında esas sözl eşme ile,
konusu para. olmayan ve belirli zamanlarda tekerrür eden, dönemsel eda lard a
bu lunm a yüküm leri öngörülebilir (TTK md 405/IH). Bu tür yükümler Kanun
metn inde "tali mükellefiyetler" olarak, öğret id e ise, "ek", "ikincil" yüküm ler gibi
dey iml erle ifade ed ilmektedir. Ancak tali yüküml er borçlar hukuku anl amında "tali
borç" değildirl er. Onl ara talilik s ı fatı, paydaşın as li borcu olan sermaye koyma
borcunu yerine getirip getirmemes ine bağlı bir borç . o ldu k l arıhdan değil , paydaşlık
sıfatına bağ lı . o lm a l arınd an dolayı verilm ektedir. Sermaye koyma borcundan
tamamen bağ ı m s ı zdır l ar. Sermaye koyma borcu yerine geti çilmi ş olsa bile, paydaşın
ta li yükü mü devam edebi 1ir.

Ancak ta li yükümler anonim ş irketl eri n bünyesine kura l olarak aykırılık
teşkil eder l er~ Çünkü paydaşın anon im şirketin faaliyetler ine dolaylı veya dolaysız
olarak. kat ılm as ı son ucunu doğururmaktadırl ar . Tali yüküm pay se~e~lerinin
devirl eri ş i rket onayına bağ lı o ldu ğundan , "kiş i sellik" sermayenin ön üne

Kay ıtlı sermaye sistemini ben imsemi ş anonim şirketl erde itibari değe~inin üzerinde agio lu pay sened i
ç ı karına yetki si esas sözl eş me i le yönetim kuruluna veril eb ili r (SerPK md 12/5).

5

İtibari değerinin Ozerin de pay senedi çı karm ak nıOnıkün ise de, payl arın itbari değerl eri nin top lamı esas
ser ıııayeye denk dü ş mes i gere kti ğ inden , itibari d eğe rinin altında pay sened i ç ı karm ak münıklln değ ildir.

r, B u gün uygu lamada tal i yükü m benzeri borçlar hukuku yüküml erine özellikle j oi nt venture'lerde, ortak
. g iri ş im in i s t ikrarı nı ve başarı il e so nu ç l an m as ını garanti a ltın a almak için s ık ça ra stlanmaktadır; örııeğ in
petrol boru h at lı veya ene~ji sa ntral ı in şa etmek Uzere kurulan bir ortak g irişimin t arafları. ortak g iri ş iııı 'e
ham madd e satma, now-k now transferi gibi tali yüküm ler a ltın a g irııı ekted i r l er, Kastner-Dora lt-Nowotny,
202.

348

T. C. 'nin 75.

Kuruluş Yıldönümiine Armağan

e şirketi niteliğinde
geçmek tedir7. Ancak saf kişisel nitelikt e yüküml erle, sermay
6
ıdır . Hiç bir
olmaınal
caiz
de
bulunan anonim şirketi, şahıs şirketine çevirme k
ve onun yerini alacak ' şekilde
şekilde paydaşların asli borçlarının önüne geçecek
geçmiş olurlar ki,
düzenle nmeleri mümkü n değildir. Aksi halde, esas borcun yerine
9
i gibi, esas
böyle bir sonuç, tali yüküml erin "ikincil"liğine aykırı düşeceğ
10
. Bu sebeple ticaret
sermay enin karşılıksız kalması sonucu nu da doğurabilecektir
tescil talebini TTK
iğinin
sicili memur unun esas sözleşmenin veya sözleşme değişikl
md 34/II gereğince reddetm esi gerekir.
dolayı esas
Ta li yüküml er sermay e koyma borcund an bağımsız olduklarından
etmezle r.
teşkil
teminat
sermay eye de dahil değildirler, şirket alacaklıları için bir
ı,
yardımc
ada
bulunm
Şirket amacının gerçekleşmesi yolunda iktisadi faa liyette
sermaye nin bir parçasını
şirket malvarlığını · artırıcı eda niteliğindedirler. Esas
ilişkin hüküml er
oluşturmadıkları için, esas sermay enin korunmasına ve güvenliğine
11
e borcunu
Sermay
.
lanmaz
(TTK md 324, 407 ve 408, 470) tali yüküml ere uygÜ
faaliyetini
in
şirket
ifaya ilişkin kurallar a tabi değildirler. Bununl a birlikte anonim
getirilm esinden
sürdüre bilmesi için arzettik leri önem, sermay e taahhüd ünün yerine
n hukuki
emesini
getirilm
yerine
borcun
iki
her
daha fazla olabilir . Buna rağmen

'·

müeyyi desi ayni değildir.

paydaşlar
Ticaret Kanunu nda tali yüküml erin eşit işle.m ilkesi gereği bütün
ğine
emeyece
öngörül
üp
öngörül
an
için mi yoksa, sadece bazı grup paydaşlar açısınd
grup
bazı
ile
senedi
dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kanaati mizce imtiyazlı hisse
esi
lm
paydaşlara imtiyaz lar yaratılabildiği gibi, bazı paydaşlara da tali yüküm getiri
12
ta li yüküm lerin
mümkü ndür . Hatta b.ir anonim şirketteki bazı pay gruplarına farklı
i diğer paylara
senetler
pay
yüküm
tali
öngörü lebilme si de mümkü ndür. Bu hallerde
ine göre
diğerler
inin
göre ayrı bir grup oluştururlar. Ancak tali yüküm pay senetler
da imtiyazlı pay
üstün bir hakları mevcut olmadığından, TTK md 401 anlamın
13
senedi sayılmazlar .
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Tekinalp , Poroy-Tekinalp-Çaıııotı lu , 1076

GıııbH-Rccht, Dissertalion, 1995
"Ayn ı yönde limi ted şirket hakkında bkn Berger, Nebenvertreage imdeği
l , halka açık anonim şiı:ket/er
e
şirketlerd
anonim
kapalı
sadece
yllk!lnıler
tali
Keza
Mllnster, 52.

(TTK ınd 281 vd, 304; SerPK ind 3g, 11/JI) için de mümkündür.
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Jaborııegg-Strasscr, §
11
Anın
Gadow-Heinichen, § 55 Anm 3; Gel3Jer-Heferınehl , § 55
401
1
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Başlangıç

ve tarihçesi

Tali yüküm ler Almanya'da öğretide ve içtihatlarda reddedilmekle beraber
1897 tarih li A lnı Ticaret Kanunu'nda (HGB) 1900 yılında yapılan bir değişikli
kle
212. madde 'ye dahil edilmiş, daha sonra 1937 tarihli Anonim Şirketler Kanunu
nıd
50'de ve halen yürür!Ukte olan 1965 tarihli Anonim Şirketler Kanunu md
55'de
muhafaza edilmiştir. Ancak 55. madenin birinci fıkrasına, anonim şirkete sonradan
pay sahibi olarak girebilecek o lası paydaşları korumak amacıyla 14 , ikinci
cümle
eklenerek, tali yükümlerin ivazlı veya ivazsız o ldu klarının · esas sözleşm
ede
belirtilm esi gerekti ğ i hükmü getiri lmi ştir.
Uygulam ada tali yükümlere ilk olarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısında,
gene llikle şeker pancarı üreticisi olan "şeker pancarı ' anonim
şirketleri" nd e rastl anmaktadır. Bu tür anonim şirketl erin paydaşla
rı , ürettikleri
mahsull erden sahip o ldukl arı paya oran la belirli miktarda şeker pancarını anonim
ş irkete satma yükümü a l tına girmekteyd il er. Öğreti ve yargı içtihatlarında
ise tali
yükümlere, anonim şi rketlerin sermayeyi temel alarak yapılandırılmış
olan
bünyelerine uygun olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılmaktaydı. 1900'
deki
değişiklikten önce bu tür yükümİer anon im şirketler hukuku açısından geçersiz
kabu l edildiklerinden , uygulamada çözüm, şirket esas sözleşmesi dışında borçlar
hukuku akitl eri olarak yorumlanmaları ile bulunmaktaydı 15 . Kanun değişikliğinden
so nra da öğretide ve içtihatlardaki görüşler değişmemiş, ta)i yükümlerin anonim
şirketlerde kişiselfik ve kooperatifsel liği öne çıkardığı, pratik olarak payların devrini
neredeyse olanaksız hale getirdiği gerekçes iyle, bu tür şirketlerin anonim şirketler
hukuku sistemine ayk ırı o ldu ğu savunulmuştur 16 .
payd aş ları

Ta li yüküm, sadece şeker üretimi yapan anon im şi rketler l e sınırlı kalmamış,
süt ürünleri sa nay i, şarap sanayi , sebze-meyve ürünleri işleme sanayi gibi
diğer
dallarda da uygulama a lanı bulmuştur. Ancak kooperatif ve limited şirketler
in
yanında faz la bir önem kazanamamış, Alm an ekonom isinde tarımın etkisinin
giderek aza lm asına paralel olarak da tali yüküm-anonim şirketlerinin önemi gittikçe
17
azalmıştır . Lutter 18 , Almanya'da halen büyük çoğunluğu Sch leswig-Holstein ve
Niedersachsen Eya letlerind e olmak üzere 32 "şeker pancarı anonim şirketi"
bulundu ğ unu belirtmektedir.

İ sv içı:e' de tali yükümler içtihatlarda reddedilmekte, fakat son zaman larda

öğretide , istisnai olarak esas söz leşmeyle düzenlenmeleri ve bütün paydaşla
rın rıza

*55 Rz 2; Gadow-Heini chen, ~ 55 Aıını 1
Konınıeııtar zunı Akticııgesetz, Band ı 2. Licferııııg, *55 Rz 2
'" Lutıcr in Kölııer Konııııentar zum Akticııgesctz, *55 Rz 2
'·' Hlilfor, Ak tiengesctz,

ı.< Sclııııidt, 780

'

1

vd KöJncr

Sclınıidt. 781

'" L uttcr in Kö lıı cr Konınıentar zunı Aktieııgesetz,
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göstermeleri halinde, paydaşlar arasında bir değişiklik olmadığı sürece, tali
yükümlerin borçlar hukuku veya adi şirket sözleşmesinden doğan yükümlülükler
olarak yorumlanabilecekleri ve bu anlamda geçerli olacakları fikri
19
savunulmaktadır .
Ülkemizde ise tali yükümler 1926 tarihli Ticaret Kanunu'muzda yer
almamakta idi. Tali yükümler anonim şirketler hukukumuza ilk olarak halen
yürürlükte olan 6762 sayılı TTK' nun md 405/lll ile 1957 yılında girmiş, bir tarım
ülkesi olmamıza rağmen yaygın bir uygulama alanı bulamamışlardır.

TALİ YÜKÜMLERİN GEÇERLİK KOŞULLARI

Tali yükümlerin geçerlik koşulları TTK md 405/IIl'te yer almaktadırlar.
Buna göte tali yükümün geçerli olabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması,
bağlı nama yazılı pay senetlerine ilişkin olmaları, pay senetlerinin üzerlerinde
belirtilmeleri, konularının paradan başka bir şey olması ve edalarının muayyen
zamanlarda tekerrür eden edalardan olması gereklidir. Bu koşullar şekle ve
kapsamlarına dair olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Ancak hemen
belirtmek gerekir ki, tali yükümlerin geçerlik koşullarına aykırılık ne şirketin
kuruluşunun butlanı sonucunu doğurmakta, ne de paydaşlık sıfatını olumsuz yönde
etkilemektedir.
Şekle İlişkin Geçerlik Koşulları

1-)

Sözleşmede

Hüküm

Bulunması

Kural olarak ortaklık sıfat ile ilgili bütün düzenlemeler, ortaklığııı dışıııda
hüküm doğuramazlar. Ortaklığa karşı hüküm doğurabilmeleri için de mutlaka
ortaklık esas sözleşmesinde gösterilmeleri gerekir. TTK md 405/lfl ' ün açık hükmü
bu fikri teyit eder; tali yükümlerin ortaksa! nitelik kazanabilmeleri için esas
sözleşmede belirtilmeleri gereklidir. Esas sözleşmede yer almayan yükümler, TTK
md 405/Ill anlamında tali yüküm olarak doğmazlar.
Tali yükümlerin esas sözleşmede en ince ayrıntılarına kadar belirtilmelerine
20
ise gerek yoktur, kapsamlarının anlaşılabilir olması kafidir . Bu halde tali yükümün
kapsamının belirlenmesi yetkisinin paydaşlar arasında eşit işlem ilkesine ve MK nıd
2'ye uygun olarak kullanılmak üzere yönetim kuruluna, denetçilere veya üçüncü bir
kişiye dahi bırakılması mümkündür. Ancak söz konusu yetkinin objektif iyiniyet

19

211

Bkn Forsııııoser - Meicr-Hayoz - Nobel, Schweizerisches Aktieıırcclıı, 1996 Berıı, 539
Gadow-Heinichen, § 54 Annı 4; GeBler-Heferıııelıl , § 55 Anın 5, 9
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kurallarına

da

şartt ır

21

uygun o larak

kullanılıp kullanılmadığını yargısal

denetime

açık olması

.

Tali yÜkümlerin sonradan getiri lmek istenmesi halinde, nisaplar hakkında
kıyasen TTK md 388/l'in uygulanmas ı gerekeceğinden, gene l kurulun oybirli ği ile

alacağı bir karar aranmalıdır 22 . Keza mevcut tali yükümün ağırlaştırılmasını da

genel kurulun oybirliği ile karara bağlaması gerekir. Tali yüküm eğer sadece bazı
paydaşlar için öngörülecek veya ağır laştırıl acak ise bunun için ilgili paydaşların
onayı gereklidir.

Tali yükümün ağ ı r l aştırılm ası doğrudan kapsamlarındaki değişikliklerle
olab il eceği gibi , ivazlı ise bu ivazın indirilmesi, sonradan cezai şart getiri lmesi veya
mevc ut cezai şart ın yükselti lmes i, keza yine sonradan esas sözleşmeye TTK md
418/11 'ye göre şirketin sebep göstermeks iz in payın devrine onay verm iye bil eceği ne
ili ş kin bir hükmün konulması ile de olabilir. Pay senetle~·inin itibari değerini
yükse lterek esas sermayenin art ırılması yoluna g idilmek istenmesi halinde, eğer
mevcut tali yüküm ediminin kapsamı pay senetlerinin nominal değerine göre
belirlenmişse, hisse senetlerinin itibari değerlerinin yükseltilm esi aynı zamanda tali
yi.iküın l erin de ağırlaşmas ı , artmas ı sonucunu doğuracağından 23 , genel kurulun bu
yöndeki sermaye art ırımı kararını oybirli ğ i ile alması gereklidir.
Anon im ş irket pay senetleri çeşitli gruplara ayrılmış, sözleşme değişikliği ile
bunlardan sadece bazı grup pay senetleri için tali yüküm ler öngörülecekse, genel
kurulun · sözl eşme değişikliğini TTK md 388/Ill-TV'teki nisaplara uyarak karara
bağ l amas ı gereklidir. Söz konusu kararın "infaz" ed ilebilmes i için ise, ilg.ili grup
hi sse senedi sahiplerinin TTK md 389'a uygun olarak topl anıp bu kararı onamaları
lazımdır. Gruba dahil olan paydaşlar için ek bir yüküm söz konusu olduğundan
onama kararının, TTK md 388/J'in kıyasen uygulanarak oybirliği ile alınması
gerek ir. Başka bir deyişle, burada sahip o lunan_bir hakkın ihlali değil , bilakis ilgili
paydaşlar için ek bir yüküm lülüğün getiri lmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle
genel kurulun TTK md 388/IIl-IV' teki nisaplara göre karar alması , bu kararın ise
söz konusu gruba dahil paydaşlardan o lu şacak bir kurul tarafından TTK md 388/ I'e
göre kıyasen oybirliği ile onanmas ı şarttır. Ticaret sici line yapılacak olan esas
söz l eş me d eğ işikliğinin tesciline dair müracaatta, karar nisaplarına uyulduğunu
21
22

GeB l er-Heferınelıl , !i 55 Anııı 5
Ars l anlı , 208 ; Ansay, 23 1; Birsel, 42 ; Poroy-Tekinalp-Çamoğl u, J 083 ; AlıııAŞK md 180/l ' de ve

Av AŞK ıııd 147'de oyb irli ğ i değil, "Zustiııımung all er betroffenen Aktionare" deni lerek, tali yllkl\me tabi
olaca k "bütllıı ilgili paydaşların rızas ı "nın zorunlu o lduğu belirtilmi ştir, GeB ler-Hefermeh l, !i 55 Anm 8;
1-Jo l zlı aııımer, 105; dol ayı sıyl a ilgili bütün paydaş ların onayına kadar genci kurul kararının geçerliliği
ask ıd a ka lııı aktad ı r, Ga dow-1-l e iniclı e n , § 55 Anm 7, !i 180 Abs J und Eri dazu.
ıJ A l m AŞK ıııd 2 16 Abs 3'te tali yüküııı l erin iktisadi kapsam l arıııııı pay senetlerinin nominal değerlerine
göre b e lirl en mi ş o lm as ı halinde, yedek akçe lerin esas sermayeye eklenmesi ile sermaye art ırımı yolun a
gidilmesinin tali y üküıııl e rin mikt arıııın etk ilenıııi yeceğ i lıll kıne bağ lanmıştır.
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1

tevsik eden gene l kuru l ve ilgi li paydaşların TTK md 389'a göre
onama kararına ilişkin tutanakların da eklenmesi şaıttır.

a lmı ş o ldukl arı

2-) Pay Senedinin Türü: Bağlı Nama Yazılı Pay Senedi

Tali yü.kümler ancak, devirleri anon im ş i rketin muvafakatına bağlı olan pay
405/III). Söz
senetlerine veya ilmühaberlere bağlı olarak öngörül eb ilirl~r (TTK md
24
konusu edi len TTK md 4 1 8'de~i bağlı nama yazılı hisse senetleridir . Ş irket henüz
hi sse senedi veya ilmühaber çıkarmam ı ş olsa bile, tali yüküm payın devrinin
hu kuken geçerli olabilmesi için ş irket in o nay ı şa rttır. Devirlerinin anonim ş irketin
onay ı ile gerçek l eşebi l eceği koşu lu il e ta li yüküm paylarının serbestçe el
değiştirmesinin önüne geçilmiş olunur. Bu yo ll a ta li yüküme tabi olan paydaş,
anonim ş irket ile daİıa sık ı bir bağ içerisine girmiş bulunmakta, böy lece paydaşın
kişiliği ön plana ç ı kmaktad ır. Anon im şirket de tali yükümün borçlusunun kim
o lduğunu, ifayı kimden ta lep edeceğini tereddüde yer vermeyecek şeki ld e bilecek
25
durumda olmaktad ır .
Paydaşla üçüncü kiş i aras ında yapı l an devir i ş l emi BK ınd 149 a nl amınd a
geciktirici şarta bağlı bir akittir. Anonim şirketin payın devrine onay vermesi, devir .
işlemine katı lnı a an l amına gelm ekte, böy le olunca onayın yok lu ğu nda devrin
26
taraflar arasında geçerlili ği de mümkün bu lunmamaktad ır . Hükmün amac ı da bu .
sonucu güç lendi rir. Çünkü bu hü kümle anon im şirkete, yeni 'malikin tali yükümü ifa
edemiyeceği hallerde payın el değiştirmesini reddetme imkanı verilmek istenmiştir.
Anon im ş irket payın devrine onay vermiyebi l eceğ i gibi, payı devredenden veya yeni
malikten ta li yüküme karşı lı k teminat göstermesini isteyebilir, veya payın devrine
27
onayını bu teminata bağlayabilir . Örneğin devredenin payı devralana kefil o lm as ı
veya, bir şeke r pancarı şirketinin , devre (\ncak şeker pancarı üretilen taşınmazın
mülkiyetin'in de payın yeni malikine devredilmesi, devralanın, tali yükümden doğan
Bağlı nama yazılı hi sse senedi kavram ı için bkn Teki nalp, Poroy-Tekinalp-Çamoğlu, 1145 .vd;
Yönetim Kuru lu, SPK md 14/A gereği nce çıkarıl acak olan oydan yoksun kar payı imtiyazlı hısse
sentleri nin devirlerini, Sermeye Piyasası Kurulu 'nun Seri 1, No: · 15 Sayı lı "Oydan Yoksun Hisse
Senetleri ne ili şk in Esas lar Tebliği "nin 5. Maddes i uyarınca (31.7. 1992 tari h ve mükerrer 21301 sayıl ı
Resmi Gazete) kayıttan imtina edem i yeceğind en, bu ıor pay senetleri için tali yükümler öngörülemez.
24

25

Gadow-Hei ni chen, §' 55 Anm 2
Tekinalp, Poroy-Teki n alp-Çamoğlu, 1080. Bağlı nama yazılı hi sse senetl eri dOzeıı l eyen TTK md
4 18'de devre onayııı hangi organ tarafından veril eceği belirtilmemiştir. Öğretide , (Tekinalp, PoroyTekinalp-Çamoğlu, 1170; Ars l an lı , 208; Kastner-Doralt-Nowotny, 197), esas sözleşme ile genel kurulun,
yönetim kuru lunun, hatta murahhas oyelerin dah i yetkil end iril ebi l eceği , esas sözleşmede hüküm yoksa
yetkinin yönet im kurulunda o lduğu görüşü savunulmaktad ı r. Devre onay sözl eşme ile bir paydaşa,
örneğin belirli oranda bir paya sahip paydaşa, veya üçilncil kişi l e re b ı rak ıl amaz.
Anoni m ş irketi n onay vermemes i halinde payın mülkiycıi taraflar arasıııda da geçe meyeceği içi n,
bölünme teorisinin uygul anm a a l ımı bulması da mümkün değildir.
27
Gadow-He ini clı eıı, § 55 Anm 2, 17; Gelller-Heferme lıl , § 55 Atım 26
26
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muaccel
gibi.

borçların sorumluluğunu

üstlenmesi halinde onay

verebileceği koşulları

Tali yükümlü payların rehnedilmesi halinde rehne anonim şirketin onay
26
vermesine gerek yoktur . Tali yüküm de rehnalana geçmez, rehin veren paydaşın
şirkete karşı sorumluluğu devam eder. Payların külli hal efıyet yolu ile kanundan
dolayı devrolunması halinde şirketin onayına gerek yoktur. Bu durumda şirket devre
onay verme yetkisini kullanamayacağı için, tali yüküm sona erecektir. Çünkü daha
evvel de belirttiğimiz gibi, devre onayın zorunlu olmasının sebebi, Yasa Koyucunun
şirkete tali yükümden sorumlu olacak yeni paydaşın şahsen belirlenmesinde söz
sahibi olma yetkisini vermek istemesidir29 .
Hüküm, pay, senetlerinin devirlerinin açıkça, şirketin onayına bağlı olması
gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle tali yüküm pay senetlerinin devirlerinin

şirketin onayına bağlı olmayacağına dair esas sözleşme hükmü, tali yükümün ölü
doğmasına yol açar. Esas sözleşmede yapılacak bir değişiklik ile şirketin payın
devrine onayının sonradan bertaraf edi lmesi halinde ise, payı aslen veya şirketin
onay ı ile usulüne uygun bir şekilde iktisap etmiş olan paydaşın tali yükümü sona
ermez. Ancak payın şirketin muvafakatı olmaksızın üçüncü kişilerce iktisabı, tali
yükümü kendi li ğinden sona erdirecektir.

3-) Pay Senedi üzerinde Gösterilmesi Zorunluluğu
Tali yüküm ler pay senetleri ve ilmühaberler üzerinde beli'rtilirler. Böylelikle
tali yüküm pay senetlerini devren iktisap eden yeni paydaşlar sürprizlerden
korunmuş o lurlar. Pay senetlerinin şekil şartlarına 30 aykırı olarak ihraç edilmeleri bu
senetlerin hükümsüzlüğü sonucunu doğururken, tali yükümün pay sened i üzerinde
gösteri lmemesi pay senedinin kıymetli evrak olarak hükümsüzlüğüne neden olmaz.

Payı kuruluşta veya sermaye artırımında aslen kazanan ilk malik açısından
hisse senedi çıkarı lmamış olmasının, çıkarı lmışsa ta li yükümün hisse senedinin
üzerinde belirti lip belirtilmemesinin bir önemi yoktur. Paydaş bu nedenle tal i
yükümün geçersizliğini iddia edemez 31 . Ancak hisse senedi üzerinde hiç yer
almayan veya yeterince aç ı klı k bulunmayan hallerde tali yüküm ler, pay senedini
devralan iyi niyetli üçüncü kim se lere karşı yerine getir il mesi gereken bir talep hakkı
2
"

Kastner-Doralt-Nowotny, 197,

olduğu gör!lşll ndedirler.
29

balllı

nam a

yazılı

hisse senetlerinin

relıninin

de

ş irketin onayına

tabi

Hllffer, md 55 Rz 2

Pay senetlerinin
20204-23.6. 1989
Jo

şek il şartları ile ilgili olarak bakınız TTK md 413; SPK Tebliği , Seri I, No 5, RG

J ı Domaniç, 1265; Tek in alp, Poroy-Tekinalp-Çamoğlu , 1079; Lutter in Kölner Koınnıentar, ~ 55 Rz 24;

G.e Bler- Hefcrnıeh l ,
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olarak ileri sürülemezler. Tali yükümün pay senedi üzerinde yer almaması iyiniyetli
müktesibe, kendisinden tali yükümün ifası talep edildiğinde, bunu şahsi defi olarak
ileri sürmesini sağlar. Her halükarda payı devredenin paydaşlık sıfatı sona
erdiğinden, tali yükümden sorumluluk da sona erer. Ancak devredenin anonim
şirketin bilerek zararına hareket etmiş olması halinde BK md 41 gereğince tazminat
sorumluluğu bulunabilir.
32

zaten pay senetlerinde gösterilmesi
zorunluluğunun bulunmasından dolayı, bu tür pay senetlerinin devirlerinin şirketin
rızasına bağlı olmasının bir anlamı kalmadığı görüşündedir. Ancak birincisi, şirketin
muvafakatı zorunluluğu, payın yeni malikinin belirlenmesine yaramaktadır. İkincisi,
anonim şirketin payın devrine onay vermesi gereği, tali yükümün mevcudiyetinin
anlaşılır biçimde pay senedi üzerinde belirtilmemesi halinde şirketin iyiniyetli
müktesibe karşı korunmasını sağlayacaktır. Tali yükümün geçerli olması için payı
aslen kazanan ilk malik açısından hisse senedi üzerinde herhangi bir kaydın bulunup
. bulunmamasının bir önemi yoktur. Bu husus payı devren kazanan yeni malik
açısından önem arzetmektedir. Payı iktisap ·eden kimsenin pay senedi üzerinde
belirtilmemiş olsa bile, tali yükümün varlığından haberdar olması veya
olmamasında ağır kusurunun bulunması hallerinde tali yükümden kurtuluşu
mümkün değildir 33 . İyi niyetli müktesip açısından ise durum farklı olduğundan
şirket hisse senedi üzerinde yer almayan tali yükümlü bir payın devrine onayını, pay
senedine tali yükümün varlığına dair bir kaydın düşülmesi şartına bağlayabilir.
Böyle bir kaydın pay senedine yazılmadan devre onay verilmesi hali ise onay için
yetkili organ veya kişinin , hatta koşulları mevcutsa denetçilerin (TTK md 359)
sorumluluklarını gerektirebilir34 . Dolayısı ile şirketin muvafakatı, üzerinde tali
yüküm gösterilmemiş olan pay senedini ilk malikten devren iktisap eden iyiniyetli
üçüncü kimselere karşı tali yükümün geçerli hale getirilmesini sağlamış olacaktır.
Anonim şirket, payın devrini bir kere onayladıktan sonra iyi niyetli yeni malike
karşı artık, pay senedi üzerinde bu yönde değişiklik yapma talebine sahip değildir.
Çünkü hisse senedi üzerine sonradan düşülecek böyle bir kayıt pratik olarak hisse
senedinin devir kolaylığını ortadan kaldıracağı gibi, payın değerini de
düşüreceğinden, iyi niyetli müktesibin korunması dolaylı olarak bertaraf edilmesi
sonucunu doğrur 35 .
Domaniç,

tali

yükümlerin

n Domaniç, 1265
J.ı Lutter in Kölner Ko~ıneııtar, § 55 Rz 24; Ge!ller-Hefernıehl, § 55 Annı 38
·" Aynı yönde Gııdow-He inicheıı , § 55 Anın 18 ; Lutter in Kölner Koııımeııtar, § 55 Rz 24; Ge!llerHefernıelıl , § 55 Arını 37
u Lutter in Kölner Kommentar, § 55 Rz 24
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Kapsamlarına İlişkin Geçerlik KoŞuııarı
1-)

Edaların

dönemsel

olması

Tali yükümlerden doğan edaların, örneğin hasat zamanlarında bir miktar
mahsulü şirkete teslim etmek gibi, belirli ·zamanlarda tekerrür eden edalardan
o lm aları gerekli dir. Tali yükümlerin belirli zamanlarda tekerrür etmesi koşulunu ise
geniş yorumlamak , tekerrürden , sadece belirli dönemlerde ve düzenli olarak
yinelenen eda l arı an lamamak gerekir. Sürek li o lm aması koşulu ile düzensiz
36
aralıkl arla tekerrür eden edalar da bu anlamda kabul edilmelidir .
nitelikte olan veya bir defada ifa edilmekle son bulan borçlar tali
37
yüküm olarak kabul edilemez . Sürekli li k niteliği taşıdığından belirli bir paıii ,
dernek, siyasi veya dini guruba üye olma zorun lul uğu paydaşlara tali yüküm olarak
38
ısetirilemez . Süreklilik . acental ığın unsurlarından .birisi old1:1ğundan (TTK md
11 6/1), tali yüküm olarak şirketin acenta l ı ğını yapma veya şirkete acentalık verme
zorun lulu ğu da tali yüküme konu olamaz. Bir taşınmazı şirkete temlik etme borcu
ise bir defaya mahsus ifa ile sona ereceğinde'n do layı tali yüküm olarak kabul
edi lemez. Ancak böyle bir borcun, bir aynı sermaye olarak koyma taahhüdü
şek lind e öngürülmesi mümkündür.
Devamlı

Dönemsel nitelik taş ı yorlarsa hizmet edimi şeklindeki taahhütler, örneğin
belirli zaman1"1rda bizzat anonim şirket işlerinde çalışarak katkı sağlamak, tali
39
yüküm olarak paya bağ lanabilil' . Ancak devamlı olması gereğiyle, yönetim kurulu
üyeliği veya denetçilik, yahut ta anonim şirkette işçi , memur gibi sıfatlarla çalışmak
40
ise uzmanlaşmış ve takım çalışması yapabilecek
yükümü getirilemez. Birseı
kişilerin aralarında kuracakları anonim şirkette, paydaşların şirkette fiilen
çal ı şmalarının tali yüküm olarak getirilmesini geçerli saymaktadır.
Dönemsel nitelik taşıyorsa bir şeyi yapmama edim leri de ta li yüküm lere
41
konu olabilirler (karşılaştırınız BK md 97/IJ) . Bu anlamda örneğin , şeker pancarı
üretilen tarlanın elden çıkarılmayacağına veya şeker pancarından başka bir şey
üretilmeyeceğine veyahut ta anonim şirketle aynı konuda faa liyet gösteren başka bir

Jc.

Gef3 ler-Hefermehl, § 55 Anm 14 ·

Birsel, 42; Ansay, 231; Arslanlı, 208 ; Tekinalp, Poroy-Tek.inalp-Çanıoğlu, 1084; Gadow-Heiniclı en, §
55 A nın 8; Lutter in Kölner Koınnıentar, § 55 Rz 6
3
" Lutter in Kölner Koınınentar, § 55 Rz 6; Gef3 1 er-Heferıııeh l , § 55 Atını 14
9
§ 55 Rz 6; Gef3 lerJ Birsel, 42; Tekinalp, Poroy-Tekinalp-Çamoğlu, 1085 ; Lutter in Köln er Kommentar,
Heferıneh l , § 5 5 Anm 14
'"Birsel, 50
" Alın Medeni Kanunu md 24 1'e göre bir borç ilişki sinden doğan edalar, bir şeyi yapmamayı da
içerebilir. Ancak yapmama edalarının da tali yokum olabi lmesi için devamlı nitelikte olmamal arı gerekir,
Gadow-1-leini clıen, § 55 Anm 8; yapmama ed imleri ise genellikle devamlı nitelik taşıdıklarından, tali
yükülne konu olmaları oldukça sını rlıdır, Gell ler-1-Jefermeh l, § 55 Anın 15.
37
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ortak olunmayacağına dair yükümler
42
olarak geçerli olmazlar .
şirkete
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devamlılık

arzettiklerinden tali yüküm

Rekabet yasağında, paydaşın anonim şirketle paydaşlık bağlantısı devam
ettiği sürece, devamlı ve aralıksız olarak kendi veya başkası namına ş irketin konusu
ile aynı konuda bir işle iştigal edememes i ve böyle bir şirkete sın ırs ı z sorumlu ortak
43
olarak girmeme yükümü vardır. Öğretideki hakim göri.iş de, devamlı nitelikte bir
şey yapmama borcu içerdiği gerekçesiyle rekabet yasağın ın tali yüküm olarak
44
öngörü l ebileceğini kabul etmez. Birsel , dönemsel olarak öngörü lmü ş olsa bile
rekabet yasağının , şirket evrak ve defterlerinin tetkiki yoluy la bilgi alma hakkı zaten
yürütme organının karar veya genel kurulun açık iznine bağlı olan pay sah ibinin,
kişinin ticaret yapma özgürlüğünün kanuna aykırı olarak kısıtlanmasi demek
o ldu ğunu, bunun da MK 23 ve BK 19 'daki iyi niyet esas l arına aykırılık teşkil
edeceğini, bu nedenle de rekabet yasağının tali yüküm olarak düzenlenemeyeceği '
45
görüşünded ir. Buna karşılık Tekinalp ise, rekabet yasağının istisnaen ai le anonim
şirketlerinde tali yükümün kapsamı içine a lınabileceği fikrindedir.
Ancak tali yüki.imlerin anonim şirket l erin temel yap ıl arına aykırı o lmaması
gereği ve tali yükümlerin açıkça "dönemse l" nitelik taşıma l arı zorunlu luğundan, ai le ·
tipi anonim şirketler için bir istisna yaratmanın yerinde olmadığı kanaatindeyiz.
Aksi takdirde tali yüküm anonim şirketleri , bir nevi şah ı s şirketin "tip" ine dönüşmüş
olacaktır ki bu, "aslan payı " na sahip paydaşlar açısından bile sadakat ve rekabet
etmeme borcunun taıt ı şma lı olduğu anonim şirketlerin raito /egis' ine tezat teşkil
edecektir. Tali yükümün tarihsel geliş imi içinde, özellikle şeker pancarı
üreticilerinin kurmuş oldukları anonim şirketlerin uygulamadaki ihtiyaçlarını
karşı l amak amacıyla doğdukları , ai le tipi anonim şirket l erin temel a lırim ad ıkl arın ı
yukar ıd a da izah etmiştik. Elbette rekabet yasağı , paydaşların kendi aralarında
düzenleyecekleri veya şirketle paydaşlar arasında düzenlenecek olan özel
söz l eşme l ere konu olabilir. Fakat burada rekabet yasağının tali yüküm olarak
öngörülmesinin, her şeyden öte 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ·
hükümlerine aykırılık teş kil ed ebileceği hususunun da, özellikle paydaşların anan im
şirket l e gösteren gerçek veya tüze l kişi tac ir o lm aları halinde, gözden ırak
tutulmaması

gerekmektedir.

1-lüffer, § 55 Rz 4: Luttcr in Köln er Koııııııeııtar, § 55 Rz 6; Gadow- 1-Jeiniclıen , ' § 55 Anın 8
<> Lutler in Kö l ııcr K oııınıc ntar, § 55 Rz 6; G adow-Heiııiclıcıı, § 55 Anııı 8: GeBler-J-Jefcrıııelıl , § 55 Aııııı

"
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""Birsel, 47 vd
.ı ; Tekinalp, Poroy-Tck in alp- Çamoğ lu , 1084
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2-) Konularının Paradan Başka Bir'Şey Olması
Paydaşları doğrudan ya da dolaylı yönden anonim şirkete para ö.d emeye

mecbur eden edalar tali yükümlere konu olamazlar. Paydaşların kefalet veya teminat
borcu üstlenmeleri gibi, belirli vakıaların gerçekleşmesi halinde para ödenmesi
46
sonucunu doğuran mükellefiyetler de tali yükümlere konu olamazlar . Para
kavramını geniş yorumlayarak çek, havale, poliçe, bono gibi belirli bir meblağın
ödenmesini içeren kıymetli evrakı da buna dahil etmek gerekir. Anonim şirkete
karşılıksız olarak yapılan veya sermaye gibi tasfiyede geri alınabilecek ödemeler de
para kavramına daqil olmalıdırlar. Şirkete verilebilecek haklar para ile
değerlendirilebiliyorla;sa bunların da, şirkete bir · bedel karşılığı olarak
verilmemeleri halinde para. taahhüdü yasağına tabi olmaları gerekir47 . Anonim
şirketin ürettiği malları satın alma veya ürettiği hizmetlerden bedel karşılığı
yararlanma borcu, paydaşların şirkete belirli bir para ödemeleri sonucunu
doğuracağından, tali mükellefiyet olarak öngörülemez48 .
Şirketin taşınmazlarını kiralama gibi pay,sahibini az veya çok para ödemeye
mecbur eden diğer . edimler de tali yüküm olamazlar. Buna karşılık Birse1 49 , "kabul
yükümleri"ni de, örneğin her hangi bir ürünün pazarlaması için kurulan bir anonim
şirketin aynı konuda toptancılık yapan ortaklarının "taahhüt ettikleri esas
sermayenin on misli tutuarında bir ciro ile yıl . içinde şirketten mal satın almaları"
şeklindeki borçlarında tali yüküm olarak paya bağlanabileceğini savunmaktadır.

Tali yükümün şirket açısından ekonomik bir değer taşıması, maddi bir

değerinin bulunması zorunlu değildir. İfasında şirketin hukuk ve ahlak düzenine
aykırı olmayan, korunmaya değer bir rhenfaatinin bulunması yeterlidir. TTK md
271 'e uygun olarak, anonim şirketin konusuyla ilgili kanunerı yasak olmayan her
türlü iktisadi edaları kapsayabilirler. Tali yüküm anonim şirketin konusu içerisinde
bulunmalı, en azından konusunu gerçekleştirmeye hizmet edecek nitelikte olmalıdır.
Anonim şirketin birden fazla konusu bulunması halinde, fiilen iştigal edilen konu
esas alınmalıdır. Şeklen geçerli olsalar bile fiilen iştigal edilmeyen konuyla ilgili
olan tali yükümlerin yerine getirilmesi talep edilemez.

Paydaşların oylarını belirli yönde kullanacaklarına dair hususlar anonim
şirketin kendisinin paydaşlarının oy kullanma iradelerine sınırlama getirmesi
anlamına geleceğinden, esas sözleşme ile tali yüküm olarak öngörülemezler. Ancak
oy sözleşmeleri ile düzenlenmeleri mümkündür.

4

r.

47

Gef31e.r-Hefernıehl , ~ 55 Anm 13
Domaniç, 1265

" Arslanlı, 207 vd; Tekinalp, Poroy-Tekinalp-Çamoğl u , 108'5; Gadow- Heiııiclıen , § 55 Anın 8; Lutter
in Kölner Kommentar, § 55 Rz 6; Gef31er-Hefermelıl , § 55 Anm 13
49
Birsel, 42.
4
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TALİ YÜKÜMLERİN YAPTIRIMI: CEZAİ ŞART

TTK riıd 405/III son cümlesi uyarınca esas sözleşme ile cezai şaıt
öngörülmesi mümkündiir. Cezai şartın geçerli olabilmesi için mutlaka· sözleşmede
yer alması ve miktarının da belirlenmiş olması gereklidir. Cezai şarttan başka, tali
yükümlerin ifasını garanti altına almak için esas sözleşme ile paydaşlardan, teminat
·
göstermeleri de istenebilir.
Ceazai şart, tali yükümün hiç ifa edilmemesi için öngörülebileceği gibi,
gibi yerine getirilmemesi veya temerrüde düşülmesi halleri için de
öngörülebilir. Cezai şart ile tali yükümün ifa edilmesi garanti altına alınır. Şirketin
50
uğrayabileceği zararların tazmin edilmesine yarar . Bu nedenle cezai şartlar, tali
yükümün konusunun şirkete para ödenmesi olamayacağı kuralına aykırılık teşkil
etmezler. Sadece ifayı garanti eden tedbir niteliğindedirler. Tali yükümlerin ihlali
halinde cezai şartın uygulanmasının yanında TTK md 407-408 hükümleri de
işletilerek paydaşlık sıfatı ıskat edilemez51 . Iskat müessesi ancak paydaşın sermaye
koyma borcunu yerine getirmemesi halinde başvurulabilecek bir müessese olduğu
için , tali yükümün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması mümkün değildir.
52
İmregün , ıskatın esas sözleşmede ayrıca ve özellikle öngörülmesi halinde, tali
53
yükümünü yerine getirmeyen paydaşın ortaklıktan çıkarılabileceği görüşündedir .
Fakat sebebi TTK md 407'de açıkça sadece sermaye koyma borcunun yerine
getirilmesinde temerriide düşülmesi hali için öngöriildüğü anlaşılan ıskat g ibi ağır
bir sonuç, esas sözleşme ile de olsa tali yükümün temerrüdüne teşmil
54
edilmemelidir .
gereği

Ticaret şirketleri tacir sayıldıklarından (TTK 18) ve ticaret şirketlerinin ticari
işletmeleri dışında bir mal varlıkları olmadığından, eğer pay sahibi bir ticaret şirketi
511
Şirket cezai şartı aşan miktarda bir zarara uğramış ise dava ve cebri icra yolu ile bu zararın .tazminini
(BK md 96) isteyebilir, Domaniç, 1265; lmregil n, 290; Ansay, 231; Arslanlı , 209; Jabonıegg ııı
Schieıner-.laborııegg-Strasser, § 50 Rz 3; Gadow-Heinichen, § 55 Anm 12; Ge!ller-Hefermehl, § 55 Anm
22
51
Arslanlı, 209; Tekinalp, Poroy-Tekinalp-Çaınoğlu, 1087; Domaniç, 1265; Ansay 231; Birsel, 44; aynı
yönde Jaborııegg in Schiemer-Jaborııegg-Strasser, § 50 Rz 3; Gadow-Heinichen, § 55 Anın 14, 29;
Lutter in Kölner Konımentar, § 55 Rz 14-15 ; Hüffer, § 55 Rz 6; GeBler-Hefermehl, § 55 Anm 25

52

İmregon , 290
-'' Limited ş ir~etlerde tali yükümün yerine getirilmemesi, özellikle tali yllkllııı şirketin varlığıııı
sllrdllrebilnıesi için gerek liyse. ortaklıktan çıkarılma için haklı bir sebep teşk il edebilir, Berger, 48.
Hemen belirtmek gerekir ki , limited ş irket ortakları açısıııdan TTK 'da tali yllkilııılcre ilişkin bir hllkllm
yoktur (Avusturya için bakıııız §§ 8, 82 Abs 4 GmbHG). Ancak anonim şirkete göre kişisçllik niteliği
daha ağir basan limited ş irketlerd e de, tali ytıkOmler limited şirketlerin bünyesine daha az aykırılık teşkil
edeceğinden 'rTK ıııd 405/111 ' deki şart lara uygun olarak esas sözleşm ey le düzenlenebileceği ve bu
durumda müeyyide olarak " çıkarılma"nııı da öngörUlebileceği kanaatindeyiz.
5
' Aynı yönde Sclılegelberger-Quassowski , § 50 Anm 14; Godin-Wilhelnıi , § 55 Anın 6; Lutter in Kölner
Kommentar, § 55 Rz 15; GeBler-Heferıııehl , § 55 Anın 25
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(TTK ~d
24). Ancak pay sahibinin gerçek kişi tacir olması halinde, pay senedinin ticari
. işlı;:tmesine dahil olmaması koşulu ile, mahkemeden fahiş gördüğü cezai şartın
indirilmesini istemesi mümkündür (BK 161 son fıkra) .

i~e, ~ahkemeden fahiş ~ördükleri cezc;ıi şartın indirilm~sini isteyemezler

55

. .YARDIMCI YÜKÜMLE R 56
1
, Tali yükümlerin ifasını temin ve garanti altına almak için öngörülen
"yardımcı yükümler"i tali yükümlerden ayırt etmek lazımdır. Yardımcı yükümler
"tali · yilküm" olmadıklarından TTK md 405/Tll'e tabi değildirler. Yardımcı
yükümlerin amacı, tali yükümlerin' milşterek bir standartta ifasını temin etmektir.
Örneğin şeker pancarı üretic.isi paydaşlarının şirkete satacakları mahsullerde ortak
bir kaliteyi tutturmak amacıyla, Şirketten her dönem bir ivaz karşılığı belirli bir
miktarda gübre ve tohum alınmasında olduğu gibi. Ancak, şirketten alınan tohum
için ödenmesi gereken ivaz kadar, tali yüküme karşılık şirketten alınacak ivazda
azalma meydana gelecektir. Dolayısıyla yardımc; yükümler, paydaşın şirkete
doğrudan bir bedel ödemesi söz konusu olmadığından, · tali yükümü~ konusunun
57
paradan başka bir şey olması koşuluna da aykırılık teşkil etmezler . ·

TALİ YÜKÜMLE R İÇİN İV AZ
TTK'nda tali yüküme karşılık bir· ivaz ödenip öden·meyeceğine dair bir
hüküm bulunmamaktadır. Tali yükümler için yıllık bilançoya göre net kar elde
58
edilip edilmediğine bakılmaksızın bir ivaz ödenebilir . Öğretide de genel olarak tali
59
yüküme karşılık bir ivaz ödenmesi gerektig i kabul edilir . Aksi takdirde P?Ydaşın
ortaklığın. konusunun gerçekleşmesine karşılıksız olar.ak "malen iştiraki" ,oıtaya
çıkar ki , bu da TTK md 405/l'e sı.ykırılık teşkil eder. Anonim şirket konusunu
gerçekl!;)ştirmek amacıyla üçüncü kişilerden aldığı hizmet veya şeye karşı nasıl bir
60
bedel ödemek zorunda ise, tali yükümler de karşılıksız bırakılmamalıdır . Ancak
bütün paydaşlar aynı miktarda ve nitelikte tali yükUme tabi iseler, tali yükümün
. ivazlı olması pek lüzümlu olmamaktadır. Çünkü paydaşların hepsi bu takdirde aynı
miktarda şirketin artan malvarlığına iştirak etmektedirler. Keza bu nedenle de

Birsel, 45 ; aynı yönde Gadow-Heinichen, § 55 Anm 29; Lutter in Kölner Kommentar § 55 Rz 15
Gadow-Heinichen, § 55 Anm 28 'e
sı HUft'er, § 55 Rz 4; Gefller-1-lefermehl, § 55 Annı 13
sK Bu husus AlmAŞK § 61 (Av AŞK§ 55) de açıkça hllkme bağlanmı ştır.
59
Tekinalp, Poroy-Tekinalp-Çamoğhı , ı 086; imreglln, 290, Anonim Ortaklıklar, 4. Bası, 1989 İstanbul
r~ı Ars lanlı , 209
55

56
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olsalar bile tali yükümler, ortaklık sıfatına bağlı olduklarından, BK md 234
ve BK'nun bağışlamaya ilişkin hükümleri uygulanma z.

anlamında bağış sayılmazlar

Tali yükümle güdülen amaç, ortaklığa yeni bir sermaye yatırımı yapmak
gereksinim duyduğu hammaddeyi sağlamaktır. Şirkete teslim edilen
hammadde lere karşılık bir ivaz ödenirken, bunlarla bağlantısı bulunan bazı hizmet
edimlerinin karşılıksız olarak yerine getirilmesi mümkündür. Tali yüktlmlerin asıl
uygulama alanı buldukları şeker pancarı anonim şirketlerinde şeker pancarının
teslimi ivaz karşılığında olmakta iken, çöp ve atıkların taşınması genellikle ivazsız
yapılmaktaydı 61 . Bunlar gibi kısa süreli dönemsel görevler veya dönemsel teftişlere
katılmalar gibi hizmet edimlerinin karşılıksız olması da düşünülebilir.
değil, ortaklığın

Tali yüküm eğer ivazlı ise, miktarını esas sözleşme ile tespit etmek
geı:ekmez. İvazın miktarını tespit yetkisi yönetim kuruluna veya genel kurula

bırakılabilir62 . Bu yetkinin konuyla ilgili yeterli bilgiye ~ahip üçüncü kişilere

bırakılması

da mümkündilr.

Esas sözleşmeye, anonim şirket hiç veya yeterli net kar elde etmemiş ise, tali
yükümün tamamen veya kısmen ivazsız olacağına dair hüküm konulması
mümkündü r63 • Kar payının dağıtımı, özellikle ivazlı olan tali yilkümlerin ifa
edilmesine bağlanabilir. Tali yüküme karşılık ivaz ödenmesi ise kar dağıtımı
anlamına gelmez. Bu nedenle ivazın tali yükümün gerçek değerinden fazla
olması halinde, fazlalık kadar kısım sermayenin iadesi anlamına gelecektir b,
bu husus sermayeni n korunması ilkesine aykırılık teşkil eder.

TALİ YÜKÜMLERİN HUKUKİ NİTELİGİ
Tali yilkümler payın . her malikine karşı ileri sürülebilir. Bunun sebebi tali
yükümün ayni bir hak 64 olmasından değil, kıymetli bir evrak olan nama yazılı hisse
senedine bağlı olmaları ve üzerlerinde bir kayıtla belirtilınelerinden dolayıdır.
Tekinalp tali yükümlerin , eğer pay senedi veya ilmühaber çıkarılmış ise "bir tür
eşyaya bağlı borç" 65 , niteliğine büründüklerini, "bir tür" diye tereddüt edilmesinin

"' Lutter in kölner Kommentar § 55 Anm 9; GeBler-Hefermchl, § 55 Anm 16
Gadow-Hein ichen, § 55 Anm 9; Lutter in K<ılncr Komnıentar, § 55 Rz 9; GeBler-Hefermehl, § 55
Anm 7, ivazın miktarının tespitinin doğrudan şirket ile paydaşları arasındaki bir ilişkiyi ilgilendirdiği
nden
ve şirketin sevk ve idaresiyle dolaylı yoldan ilgili olduğundan, ivazın 'ıniktarının tespiti yetkisinin genel
kurula bırakılmasında hukuki bir engel görmemektedirler; Jabornegg in Schiemer-Jab ornegg-Stras
ser,
§ 50 Rz, yetkili olarak sadece yönetim kurulunu kabul eder.
"' Ga'cıow-Heinichen, § 55 Anm 9; GeBler-Hefermehl, § 55 Anm 17
<..ı Ayni hak kavramı için bkn Oğuzınan-Seliçi, Eşya Hukuku, 7. Bası , 1997 İstanbul. 2 vd .
"~ Eşyaya bağlı, borç öğretide; "Bir' kimseyi bir mala malik olduğu için nıOkellefiyet altına sokan
borçlardır" şeklinde tanı".llanmakta (Oğuzman-Sel içi, 17) ve bu boçlarııı, bir akdin ,~ııcak akde ıar~f
olanları borç altına sokacağı prensibine istisna teşkil etmekte oldukları , bir kimse borçlanma yolunda
bır
"2
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sebebinin ise, pay senedine veya ilmühabere bağlanmış _9lması halinde bile "pay"a
66
demenin güç !Uğü olduğunu bel irtmekted ir. Ancak eşyaya bağlı borçta
malikin değişmesi eşyaya bağlı borcu sona erdirmez iken, pay senedinin malikinin
değişmesi aşağıda incelemiş o l duğumuz bazı koşullarda tali yüki,imü sona erdirici
bir etki yapmaktadır. Özellikle payın iktisabında anonim şirketin rızasının gerekli
olmadığı miras, cebri icra gibi hallerde tali yüküm sona ermektedir.

"eşya"

Tali yükümler paydaşlık sıfatın a sıkı sıkıya bağlıdırlar ve paydaşlık sıfatının
ile ipso iure yüklen ilirler. Paydaş lık sıfat ının kaybı ile de sona ererler.
Kuruluşta payın iktisabı, sermaye artırımında i ştirak taahhütn~mesinin iınzalanması
kazanı lm as ı

irade beyanında bul~nmadığı halde sırf bir malın maliki olduğu için bir borçla mükellef olduğu kabul
edilmekted ir. Do l ayı sıy l a eşyaya bağlı borçlar, borcun bağlı olduğu eşyanııı her malikine karş ı ileri
sUrlllebil mektedi rler. Ancak bu durum eşyaya l)ağlı borcu ayni hak durumuna sokmamakta, zira eşya
llzerinde gene de vas ıtası z hakimiyet bulunmamaktadır. Alacak hakkı alacaklı ile borçlu aras ıııd a bir bağ
olarak kalmakta, herkese karşı kabili dermeyan olmadığından üçüncü şahıs ları ~l gi lendirmemektedir.
"'' Tekinalp, Po roy-Tekinalp-Çam oğlu , 1078. TTK md 557'ye göre kıymetli evrak bir senettir. Öğretide
senet kavramıııı açı kl ayan modern anl ay ışa göre senet, tecessllm edecek hakka ili şkin irade beyanının
tekn ik bazı ci hazlarla ortaya konabi ldiği bilgisayar disketi, mikrofilm, manyetik bant gibi kağıtsı z beyan
"taşıyı c ıl ar" ını da kapsamaktad ı r (Ôztan, 14 vd, 327 vd; Turanboy, Varakasız Kıymetli Evrak, 1998
Ankara, 47 vd). Fakat uygulamada en sık rastlanan şüphes i z ki, klasik senet anlay ı ş ına göre bağı msız
madd i bir varlığ ı olan ve "yazı lı bir cisim" olarak karşım ıza çıkan kağıt senettir. Dolayısıyla gerek
modern anlayışa göre, gerekse klas ik anl ayışa göre üzerinde bir hakkııı mündemiç ol duğu senedin maddi
varl ığı , eşya hu kuku anl amınd a da menkul eşya teşkil eder. Keza hisse senetl eri İcra ve İflas Kanunu
bakınııııdan da menkul eşya say ıldı kl arından md 94 'e göre değil, md 88/I'e göre haczed ilirler. Bir senet
olarak k1yınetl i evrak da menkul eşya old u ğundan, kısmen de olsa eşya hukuku prensipleri uygulan abi lir
(Ôttan, 336; örıı bir kıymetli evrakın alacaklısı elindeki senedi, senedi ihraz yolu ile eline geçirebilecek
b ır kımsenin senetteki mündem iç haktan her hangi bir şekilde yararlanmak üzere kullanabileceğini
hesaba .katarak terketse, gerek senet gerekse senetteki mündemiç hak terk fiiliyle "sahipsiz " hale
gel eceğınden, MK nıd 691 'e göre iktisaba kon u olabilir; üzerinde s ınırlı ayni hakla!' tesis edilebir, Öztan
82 ve 87). Fakat kı ymetli evrakın değerinden söz edildiğinde, senedin "yazılı bir cisim" olarak maddi
varı ı ğına verj.Jen değerden ziyade, o senette mündemiç olan hakkın değeri, yani sened in gayri maddi
muhtevas ın a veri len değer anlaşı lmalıdı q senet, üzerinde gayri maddi bir hak mündemiç olduğu için
kıymctlı evrak olarak huk\ık sah as ınd a doğmaktadır. Senedin "yazılı bir cisim" olarak niaddi varlığın ı n
da, genelli kle pek bir değeri zaten bulunmaz. Nitekim bedeli ödendikten sonra senedi n kıymetl i evrak
hukuku alan ında bir değeri kalmamakta, yalnızca maddi varlığı bir "şey" olarak eşya hukuku alanında
mevcut ol.maya devam emektedir ki, bu maddi varlı ğa pek bir değer de izafe ed ilemez. Elbette senet
l\zerınd ekı ı rade beyanını içeren yazının sanatsal bir değerinin bulunması , bu irade beyanının çok değerli
bır tab lo llzerine yazılmı ş ol m as ı gibi hallerde,.senedin cismani varlığının da, üzerinde mllndemiç haktan
ayrı olarak bir değeri bulun abilir. Kural olarak senedin maddi varlığı üzerindeki mülkiyet h akkı ile
senette mlindcmiç bulunan hak daima aynı kimseye aittir. Ancak senedin maddi varlı ğının bağıms ız bir
değer taş ı mas ı hallerinde, ôztan (Ôztan, 78 vd) müşterek mlllkiyetin varlığını, örneğin tab lonun
mali kinin ve tabl o üzerindeki irade beyanında ifade edilen hakkın sahibinin ayrı ki mseler o labileceğini
kabu l ~tmekte ve meselenin müşterek mlllkiyete ilişkin hükümlere göre (MK md 623 vd) çözülmesi
gerekti ğini savunmaktad ır. Bu gibi istisnai haller bif yana, bir pay senedinin mülkiyetinden bahsedilince
kasdedilen husus, pay senedinde yer alan paydaş lı k haklarının değil de, senedi n maddi varlığı üzerindeki
ml\ lkiyet h akk ı an l aş ılm amal ı , her ikisi birlikte dikkate alınmalıdır (Ôztan, 77).
Menku l k ıymetlerin depo edilmeleri ve toplu saklama ihtiyac ı karşısında, kıymetli evrak kavramında da
geliş me ler olmuş, "varakasız k ıymetli evrak" ve buna bağlı olarak menkul bir eşya olan senette tecessüm
etmeyen, fakat kı ymetli evrak hukukuna konu ·olan "kıymet hakkı " kavraml arı doğmuştur (ayrıntı için
bkıı , Turanboy, Varakas ı z K ıymetli Evrak, 1998 Ankara, özellikle 41 .;y,d' ,ôztan, 309 vd; Yı lmaz, L., bu
a rm ağand a yer alan " .... ." ba ş lıklı ya z ı s ı) .
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ve, sonradan sözleşme değişikliği ile getirilmişler ise genel kurul kararı ile aslen,
pay senetlerinin ilçilncü kişilerce iktisabı ile de devren yüklenilmiş olurlar.
Tali yükümler sıkı sıkıya paydaşlık sıfatına bağlı olduklarından, oıtaksal
Bu anlamda, tali yilkümler ivazlı iseler tam karşılıklı bir borç ilişkisi
niteliğine bürünsefer de, ne satım, ne istisna, ne de hizmet akdinden doğan borç
niteliği taşırlar. Borçlar Kanununun bu sözleşme tiplerine ilişkin olan hükümleri tali
yilkümlere doğrudan uygulanamaz. Ancak tali yükümlerin hukuki mahiyetine aykırı
düşmediği sürece böyle bir husus mümkündür. Örneğin tali yükümün konusu
anonim şirkete semen karşılığı bir ilrün satımı ise, BK'nun satım akdine ilişkin
hükümlerinin uygulanabildiği oranda, anonim şirket, satıcının ayıba karşı tekeffül
borcundan alıcı lehine doğan hakları kullanabilir, semenin (ivazın) indirilmesini
(BK md 202), ayıplı eşyanın değiştirilmesini (BK md 203) isteyebilir.
nitelik

taşırlar.

Paydaş açıs·ından tali yilkilm, esas sözleşmeden doğan, şirkete karşı,

silreklilik arz eden bir borç niteliği taşır. Şirket tüzel kişiliği açısından ise bir talep
hakkı niteliğindedir 67 . Ortaksa! bir nitelik taşıdığından ve aksi hükmün amacına ters
düşeceğinden dolayı tali yükümden doğan alacak hakkının üçüncü kişilere temliki
paydaşın rızası yoksa mümkün değildir (karşılaştırınız BK md 162). Tali yükümden
doğan alacağın temliki, varsa cezai şartın temlikini de kapsayacaktır.
Bazı durumlarda tali yükümün yerine getirilmesi, sadece paydaşlar

açısından olumlu sonuç doğuracak, anonim şirket açısından ise ekonomik
güçlük arzedecek şekilde gelişim gösterebilir., Burada, özellik)e ivazlı olması
halinde,, tali yUkümün paydaş açısından bir müktesep hak niteliğine sahip olup
olamayacağının tartışılması gerekmektedir. Anonim şirketin bilhassa ekonomik bir
krizde bulunmasından, üretimi yavaşlatmasından veya yeterince stoğunun
bulunması gibi her hangi bir sebepten . dolayı tali yükümün ifasının yerine
getirilmesinde borçlunun temerrüdüne düşüp düşmeyeceğinin tespiti için önem
arzetmektedir. Tali yilkümlerin Kanuna alınmasında anonim şirketlerin varlıklarının
devam etmesi, an0nim şirketlerin menfaatleri dikkate alınmıştır. Bu nedenle tali
yükilmler paydaşlar için kazanılmış hak teşkil etmezler, şirket haklı sebeplerle ifayı
kabulden imtina edebilir68 .
Genel kurul TTK md 400/fl gereğince tali yüküm pay senetlerinin bir
birleri ile veya iali yilkilm payların diğer pay senetleri ile birleştirilmesine karar
verebilir. TTK md 400/TI açıkça pay senetlerinin birleştirilmesinin her pay
sahibinin 'onayı şartına bağlamıştır. Tali yüküme tabi olmayan payın maliki
açısından bu onay, eğer birleşme sonucu tali yüküm pay senedi mevcudiyetini

67

Bu nedenle tali yllkllmden doğan alacaklar bilançoda agio gibi kanuni yedek akç~ler kaleminde değil ,

şirketin alacakları kaleminde gösterilirler, karş Tekinalp, Poroy-Tekinalp-Çamoğlu , 1484.
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devam ettirecek ise, aynı zamanda tali yükümden de sorumlu olmayı kabül
etmesini kapsar.
Tali yüküm pay senedinin mülkiyetinden doğan paydaŞlık sıfatı gerçek veya
tüzel kişi olsun tek bir kişiye ait ise, şirkete karşı · o kişi sorumludur. Pay
senet'ıerini'n bölünmezliği ilkesi sonucu bir payda toplanmış haklar ve borçlar bütün
69
teşkil ettiklerinden , eğer bir tali yüküm paya birden fazla kişi malik ise, bu
takdirde şirkete karşı tali yükümden müştereken sorumlu olacaklardır. Sorumluluk
iç ilişkide, mülkiyetin müşterek mülkiyet (MK md 623 vd) veya iştirak halinde
mülkiyet (Mk md 629 vd .) olmasına göre çözülecektir.

TALİ YÜKÜMLERİN SONA ERMESİ
Sürenin Bitmesi

Sözleşmede tali yükümler ıçın bir süre öngörülebilir, Bütün tali yüküm
paylar için belirli bir süre öngörülebileceği gibi sadece bir grup paylar için _de
öngörülmüş olabilir. Tali yüküm bir süreye bağlı olarak öngörülmüş ise, bu sürenin
bitmesiyle kendiliğinden · sona erer. Sürenin uzatılmasına ilişkin genel kurul
kararının sözleşme değişikliğine dair yeter sayılarla alınması ve bu kararı ilgili
paydaşların onaması gerekir.
/

Sözleşme Değişikliği

Tali yükümler sözleşmede yer aldıklarından, eğer süre ile bağlı değillerse,
devam eden bir anonim şirkette ancak genel kurulun sözleşme değişikliği kararı ile
sona erebilirler. Tali yükümler kısmen de sona erdirilebilecekleri gibi, sadece
hafifletilebilirler de. Eğer eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil etmiyecekse, tali
yükümün bir kısım paydaşlar için ·sona erdirilmesi dahi mümkündür70 . Genel
kurulun tali yükümleriıi sona erdirilmesine ilişkin sözleşme değişikliği kararını TTK
md 388/IIJ-JV'teki nisaplara uygun olarak alması gerekir. Tali yüküm~n ivazlı
olması halinde, ilgili paydaşların genel kurul kararını ayrıca onamaları
gerekecektir71 .

69
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Değiştirilmesi

Tali yUküme tabi olan payları temsilen çıkarılan pay senetlerinin bağlı nama
hisse senedi olması gerektiğini yukarıda açıklamıştık. Tali yüküm pay
senetlerinin TTK md 41 O gereğince türünde değişiklik yaparak bunları hamiline
yazılı pay senedine veya devre şirketin onayı zorunluluğunu kaldırarak "adi" nama
yazılı pay senedine dönüştürmek tali yükümü sona erdirici hukuki sonuç doğurur.

yazılı

Şirketin

Konusunda

Değişiklik

Tali yükümlerin .genellikle anonim şirketin faaliyetlerini sürdürmeleri için
ihtiyaç duydukları hammaddeleri kolayca temin edebilmeleri amacıyla
öngörüldüklerini belirtmiştik. Bu nedenle ' anonim şirketin konusunu değiştirmesi
halinde yapılacak usulüne uygun sözleşme değişikliği, tali yükümü de sona
erdirecektir. Şirketin tali yükümle doğrudan bağlantılı olan konuda artık faaliyet
göstermekten çekilmesi halinde ise tali yüküm hukuken sona ermemekle birlikte, o
konuda faaliyet gösterilmediği sürece kanaatimizce tali yüküm askıya alınmış kabul
edilmelidir. Ancak şirketin tali yükümle bağlantılı olan konusunun gerçekleşmiş
olması

tali yükümü de sona erdirir.

/

Paydaşlık Sıfatının Kaybı

Bakiye esas sermaye borcu gibi, pay senedinin veya ilmühaberin devri ile
tali yüküm de devralana geçer. Bu sonuç için payın devri sözleşmesinden başka
ayrı bir borcun nakli sözleşmesi (BK md 174) yapılmasına gerek yoktur. Tali
yükümün paydaşlık sıfatına bağlı olmasının hukuki . bir sonucudur bu. Taraflar
arasındaki payın devrinin tali yükümün devrini kapsamadığına dair bir anlaşma,
şirkete karşı geçerli değildir. Hatta bu anlaşmaya anonim şirketin rıza göstermiş
olması dahi sonucu değiştirmez 72 • Çünkü böyle bir anlaşma, diğer tali yükümlü
paylara göre ayrı bir pay grubunun oluşması sonucunu doğuracaktır. Bu da
ancak, koşulları mevcutsa genel kurul kararı ile mümkün olabilir.
Şirketin, payı yeni devralana karşı tali yükümü öne sürebilmesi için öncelikle
payın devrine onay vermiş olması gerekir. Anonim şirket payın devrine onay

vermediği sürece, şirkete karşı tali yükümün borçlusu yine eski ·paydaştır. Anonim
şirketin, pay senedinin devrine onay vermesi halinde ise devralanın sorumluluğu,
devre onay tarihinden itibaren değil, devir sözleşmesinin _ yapıldığı tarihten itibaren
başlar. Tali yüküm ortaklık sıfatına bağlı olmakla birlikte tali yükümden doğan

borçlar muaccel olduktan sonra, ortaksa! niteliğini kaybederler ve şirket açısından

72
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borçlar hukuku alacağına dönüşürler. Bu nedenle aksi taraflarca kararlaştırılabilir
olmakla beraber, devirden önceki muaccel olmuş tali yükümlerd en doğan
borçlardan , eski maliğin sorumluluğu devam eder. Muaccel tali yükii.'"n borçları
takas, ibra, feragat ve sulh yolu ile sona erebilirler. Bu konuda yetkili organ yönetim
kuruludur. Ancak bu takdirde tali yüküm ancak muaccel olduğu dönemler için sona
erer, genel olarak ex nunc sona erdirilmesi mümkün değildir.
Payın

rehne veya intifa hakkına konu olması hallerinde paydaşlık sıfatı

kazanılmış olmadığı için tali yüküm rehin veya intifa hakkı sahibine geçmez, paydaş

sorumluluk tan kurtulmuş olmaz73 . Paydaşın tek taraflı olarak payını terk (abandon)
.etmesi veya pay senedi üzerindeki mülkiyetten feragat etmesi ile de tali yükümün
sona ermesi mümkün değildir 74
Eğer tali yükümler hisse senedi veya ilmühaberl er üzerinde .yer
almamişlarsa, iyiniyetli ınüktesip tali yükümden sorumlu olmaz. Bu halde tali
yüküm , daha sonraki malikler için de, payı iktisaplarında iyiniyetli olup
olmadıklarına bakılmaksızın bütünüyle sona erer7 5 , meğer ki anonim şirket payın
devrine onayını, pay senedi üzerinde tali yükümün varlığına dair kayıt düşülmesine
müsaade edilmesi şartına bağlamış olsun.

Tali yüküm payının payda.şın iradesi dışında devri halinde ise tali yüküm

kendiliğinden sona erecektir. Çünkü TTK md 418/IV'ün açık hükmü karşısında tali
yüküm payların miras, karı-koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra
yoluyla iktisap edilmesi hallerinde anonim şirket, payın devrini kayıttan imtina
edem' iyeceği için onaya da gerek yoktur. Paydaşların tali yüküm hisse senetlerini bu
hallerde borsa rayici , borsa rayici bulunmadığı takdirde kayıt için başvuru
tarihindeki hakiki değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde anonim şirketin
devre onay vermeyerek kayıttan imtina edebileceğine dair sözleşmeye hüküı:n
konulabilir . Payın külli halefıyet yolu ile özellikle miras ile devri halinde, devre
şirketin onayına gerek olmamakla birlikte 76 , tali yükümün. şirketin devamı için

hayati önem arzetnıesi halinde, sözleşmeye konulacak bir hükümle bu hisseleri TTK
md 329 gereğince anonim şirketin iktisap etmesi öngörülebi lir.

Paydaşın iflası halinde tali yüküm sona ermez, ancak 'tali yüküme ilişkin
müeccel borçlar da muacceliye t kesbetmez, iiK md 195/1 uygulanmasına olanak

Tekinalp, Poroy-Tekina l p-Çaınoğlu ı 089 · Lutter in .Kölner Koınınentar § 55 Rz 25 ı
.
,
'
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Lutter ın Kölner Koınınentar, R 55 Rz 12· Gadow-Heinichen R 55 Anın 26· Ge!ller-Hefermehl R 55
Anın 40
"
'
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n Ge!ller-Hefernıehl, § 55 Anııı 39; aksi görüşte Lutter in Kölner Kommentar § 55 Rz 24
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.
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. rııeğııı MK _nıd _597' deki tarım arazilerinin çiftçi lik yapan varislere öncelikle kalacağı hükmünce
~ı_rasçılardan bırı s ınm şeker pancarı üretimi yap ı lan t_aşınmazı , diğerinin ise tali yokonı pay senedini
kazanmasına anoıııııı şırketi n her hangi bir müdahalesi söz konusu olmayacaktır .
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77 .
cel olmuş olan tali yüküm borçları
yoktur . iflas eden paydaşın daha evvel muac
an alacakların paraya çevri lmes (
ise, anonim şirket tarafından "mevzu para olmıy
ğına çevrilerek iflas masasına
usulünce (İİK md 198) eşdeğer bir para alaca
masa s ı , tali yükümü aynen yeri ne
kaydettirilir (İİK md 219/I I b 2). Fakat iflas
örneğin üç ton şeker pancarının
getirmeyi üzerine alabilir (İİK md 198/1 c 2),
lerin ifa s ını veya eşd eğer para
teslimini üs'tlenebilir. İflas masasının tali yüküm
halinde anonim şirket iflas masas ınd an, bu
alacağının ödenmesini reddetmes i
edebileceği gibi , sözl eşmeyle
yüzden uğramış olduğu zararın tazminini talep
lcektir.
öngörülmüşse cezai şartı da talep edebi

Payın Şirket Tarafından İktisabı
tarafından iktisap edi lm es i
Tali yüküm pay senetlerinin şirketin kendisi
ı birleş miş olmasına rağmen tali
halinde (TTK md 329) alacaklı ve borçlu s ıfatlar
senedi geç ici olarak tedavülden
yüküm sona ermez (BK. md 116/I ll) . Sadece pay
ertelenmiş olur. Çünk ü. TTK md 329/11
çekilmiş olduğundan , tali yükümün ifası
ta · elden çıkarılmasinı emretmektedir.
açıkça devralınan pay senetlerinin ilk fırsat
malik , tali yükümü de devren
Böyle bir pay senedini şirketten devra lan yeni
üstlenmiş

olur.

İfanın İmkansız Hale Gelmesi

olarak tali yükümü sona
Tali yükümün ifasının imkansız hal e ge lmesi kural
imkan s ı zlık geç ici ise, sadece
erdirir. Ancak tali yükümün sona ermesi, eğer
sızlı ğın ortandan kalması il e tali yükü\TI
imkansızlı ğın sürdüğü dönem içindir. İmkan
ın , üretim yap ılan tarlanın
borcu yeniden doğar. Tali yükümün ifasın
şeker pancarı üretiminin yasak
kamulaştırılması veya yasalarla o bölge de
an tarlanın doğal afetler sonuc u
edilmesinde olduğu gibi hukuken, üretim yapıl
fiilen imkansız hale gelm es i ta li
üretime elverişliliğini yitirmesinde olduğu gibi
paylara göre ayrı bir pay grubu
yükümü sona erdirir. Bu takdirde di ğer tali yüküm
oluşmuş olacakt;r.
devri ile;: tali yüküm yeni malik
İmkansızlık subjektif ise, pay senedinin
k objektif bir imkansı z lı k ni te li ğind e ise,
açısından yeniden doğar. Ancak imkansızlı
Bunun için ayrıca bir söz l eşme
bu takdirde tali yüküm kesin olara8 k sona erer.
değişikliğine gitmeye gerek yokt u/ .
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Tali yükümün konusu misli bir malın teslim
i ise, paydaşın tali yükü m
edimini yerine getirdiği unsurları veya taşınmazın
ı, mese la şeker pancarı tarlasını
elinden çıkarması tali yükümden kurtulabilm
esine imkan verm ez 79 . Anca k bazr
hallerde edimini yerine getirmesi güçlü k arzed
ebilir. Örneğin konusu sadec e belirli
bir yörede üretilen üzümlerden şarap üretm ek
olan bir anonim şirkete, o yöred e
üretilen belirli mikta;da üzümün teslimini içeren
tali yükü m paydaşının, sahip
olduğu bağını satması üzerine, anonim şirket
e teslim etme k üzere o yöred e üretilen
üzümlerden hiç bir şekilde temin edememes
i gibi . Bu takdirde paydaş kusurlu
olacağından BK md 96'ya göre şirketin uğram
ış olduğu zararı tazm ine mecb urdur .
Eğer ifada imkansızlık meyd ana gelmiş ise
buna pay sahibi kendi ihmal veya kusur u
ile sebebiyet vermemiş olmalıdır, aksi takdi
rde şirketin zararını· tazm inle
80
mükelleftir . Paydaş kusursuzluğunu ispatl
ayarak tazm inat sorumluluğundan
kurtulabilir. Pay sahibi tacir sıfatına ~ahipse ve
hissesi ticari işletmesine dahil ise,
tali yükümün ivazlı olması halinde TTK md
20/II gereğince basiretli ta~ir gibi
hareket etmeli, imkansızlığın meyd ana
gelmesindeki. kusur buna göre
değerlendiri)melid
ir.

İptal ve Fesih

Alman hukunda pay sahibine tali yilkilmü
feshi ihbar yolu ile sona
. b"I
erdıre
ı me hakkı tanınması hususu tartışmalıdır.
Luttera1 paydaşa, diğer sürekli
borç ilişkilerinde olduğu gibi, tali yükilmlerd
e de feshi ihbar hakkının tanıması
gerektiği görilşilndedir. Bizim de taraftar olduğumu
z hakim görüş bunu redde der82 .
Tali yilkümü fesih hakkın.ın tanınması, anon im
şirketlerin sermayeyi temel alarak
oluşturulan hukuki bünyelerine uygun düşmeyeceği
gibi 83 , tali yükü m paydaşlık
sıfatına bağlı olduğu için pay sahibinin feshi ihbar
ile tek yanlı olara k paydaşlık
sıfatının hukuki koşullarında diğer paydaşlara göre
ayrıcalık yaratılması da eşitlik
ilkesine aykırılık teşkil eder. Aksi takdirde pay
sahibinin tek yanlı feshi ihbarı ile,
diğer paylara göre yeni bir pay grubu yaratılmış olaca
ktır ki, bu ancak genel kurulun
sözleşme değişikliği kararı ile mümkündür.
Tali yilkümün mahkeme kararıyla iptal edileb
ilmesi husus una gelin ce hakim
görüş, "kişisellik" niteliğininin ve payların devir
lerine şitketin onay zorunluluğunun
da göz önünde bulundurulduğunda, haklı sebep
ler mevc utsa tali yükümiln iptal

Lutİer in Kölner Komnıentar, § 55 Rz 12
"" Gadow-Heinichen, § 55 Annı 13; Lutter in Kölner
Kommentar, § 55 Rz 14; Huffer, § 55 Rz 6
"' Lutter in Kölner Kommentar, § 55 Rz ı ı ; ayrıca
Gadow-l-leinichen, § 55 Anm 27
2
" Atfen Lutter in Kölner Kommentar,
§ 55 Rz 11'de anılanlar.
"' Schlegelberger-Quassowski, Kommentar zum Aktien
gesetz, 3 Autl, Berlin 1939, § 50 Annı 7
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edilebilece. ği yönündedi r84 . Tali yükümün iptal edilmesi, ifasının, paydaşın bireysel
koşullarına göre haklı sebeplerde n dolayı katlanılamaz hale gelmesi durumµnda
paydaşın başvurabileceği tek hukuki çözüm yoludur. Fakat iptal için
gerekçe
gösterileni haklı sebebin oldukça dar yorumlanması, tali yüktımünden dolayı artık
anonim şirkette paydaş olmanın paydaş açısından ağır külfet teşkil ettiği hallere
hasredilmesi gerekmektedir. Ancak tali yükümün iptal edilebilmesi yoluna son çare
olarak başvurulmalı , tali yükümlü payın üçüncü kişilere devredilmesi gibi başka
çözüm yolları mevcut değilse veya devredilmesi halind~ bedelin paydaşın
beklentisinden çok düşük olması durumunda iptal yoluna gidilmelidir. Payı alacak
üçüncü kişinin bulunması gerektiği hallerde, bunu, masrafı kendisine ait olmak
üzere anonim şirketin kendisinin üstlenmesi gerekir 85 . Çünkü bu halde şirketin
menfaati, tali yükümün devam etmesinden yanadır. Tali yükümün iptalinin etkisi ex
nunc olacaktır. Dolayısıyla muaccel tali yüküm borçlardan bu yolla kurtulunamaz.
Tali yüküm anonim şirketin konusunu gerçekleştirmeye hizmet ettiğinden ve
paydaşlık sıfatına bağlı olduğundan dolayı, anonim şirketin tali yükümden doğan

talebinin üçüncü bir kişiye nakli geçerli değildir. Tali yüküm borçlusu paydaşın
nakle onay vermesi halinde ise, naklin hukuken geçerli olması gereklidir.

Şirketin

Sona Ermesi

Anonim şirketin TTK md 274/II ve 434-436 . gereğince sona ermesi ile tasfiye
haline gireceğinde şirketin kazanç paylaşma gayesi, yerini tasfiye gayesine bırakır
(TTK md 439). Bu nedenle şirketin sona ermesi tali yükümü de sona erdirecektir.
Tasfiyenin ilanı ile tali yükümün sona ermesi kural olmakla birlikte, ortaya çıkan
somut durumlarda, özellikle şirketin faaliyetlerine geçici olarak devam etmesi veya
tasfiyenin amacına uygun düşeceği hallerde tali yükümün devamı söz konusu
olabilir86 .
Şirket tasfiye haline girince, muaccel tali yüküm borçlarının yeri.ne
getirilmesini tasfiye memurları, ş~rket iflas halinde ise İİK md 229/I gereğince iflas
masası talep eder. Şirketin tali yüküme karşılık ödeyeceği ivaz, iflas alacağı
niteliğindedir ve koşulları mevcutsa İİK md 200-201 gereğince takasa konu olabilir.
Şirketin konkordato ilan etmesi tali yükümü kendiliğinden sona erdirmemekle
birlikte, aksinin sözleşme ile öngörülmesi mümkündür .
... Alman doktrini için bkn Lutter in Kölner Kommentar, § 55 R;ı: 13 ve orada anılanlar; ayrıca GeBlerHefermehl, § 55 Anm 43 ; Avusturya için bkn Jabornegg in Schiemer-Jab ornegg-Stras ser, §.50 Rz 19
Ks Lutter in Kölner Kommentar, § 55 Rz 13 .
"" Jabornegg in Sohiemer-Jab ornegg-Stras ser, § 50 Rz 15 ; HUffer, § 55 Rz 8; Gadow-Heinichen, §
5'5
Anm 23; örneğin , tasfiye şeker pancarı hasat zamanından çok kısa bir sure önce ilan edilmiş ve hasat
tasfiye esanasında da devam etmiş ise, Lutter in Kölııer Komnıentar, § 55 Rz 27; GeBler-Hefermehl, § 55
Anm 32
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Anonim şirket devralma veya birleşme hallerinde tasfiyesiz sona erdiğinden
kural olarak tali yüküm sona ermez, külli halefıyet prensibi gereğince yeni kurulan
87
şirket tali yüküme ilişkin talep hakkını iktisap eder . Ancak sözleşmede aksinin
88
kararlaştırılmış olmaması ve yeni kurulan anonim şirketin fiilen iştigal ettiği
konunun tali yükümle ilgisinin bulunması şarttır.
Sona ermiş bir anonim şirketin devam ettirilmesi durumunda ise artık sakıt
olmuş bulunan tali yükümlerin yeniden geçerli olabilmeleri için tali yüküm
paydaşlarının ayrıca rızası gereklidir. Belirli süreli şirketin süresinin uzatılmasına
ilişkin genel kurul kararının oybirliği ile alınmasına gerek yoktur. Fakat tali yüküm
paydaşların sürenin uzatılmasını oybirliği ile onamaları gereklidir. Bu halde karara
muhalif kalan tali yüküm paydaşa, mahkemeden haklı sebeplerle şirketin feshini
89
isteme hakkını tanımak gerekir .

87
~

Gadow-H~inichen,

§ 55 Anm 23; GeBler-Hefermehl, § 55 Anm 33

Lutter in Kölner Kommentar, § 55 Rz 28
89
Gadow-Heinichen, § 55 Anın 6
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SONUÇ
Pay sahibine, asli borcu olan sermaye koyma borcu dışında yüklenebilecek
yükümler için geçerli olan tek yöntem tali yüküm müessesesidir. Tali yükümlerin
dönemsel nitelikte ve konusu para olmayan edaları kapsaması gereklidir. Pay
senedi, pay senedi çıkarılmamışsa ilmühaberler Uzerinde gösterilmeleri ve böyle
payların devirlerinin şirketin rızasına bağlı olması şarttır. Şirketler hukundan doğan
bir yükilm olan tali yükilmün, bu koşulları yerine getirilmiş 0lsa bile esas sözleşme
dışında dilzenlenmeşi ona ortaklık sıfatından doğan bir borç sıfatını kazandırmaz.
Paydaşlarla şirket tilzel kişiliği arasındaki veya paydaşların · kendi aralarında pay
sahipli ği sıfatına bağlı olarak düzenleyebilecekleri muhtemel borçlar hukuku
ilişkisinden doğan yükümler, TTK md 405/III anlamında tali yüküm , olarak
doğmazlar. Bu tilr yükilmler payın devri ile doğrudan devralana geçmezler, ayrı bir
devir sözleşmesinin yapılması gereklidir.
Bağlanmış oldukları payların devri pratik olarak oldukça zor olduğundan , ve
nispeten pay sahibinin kişiliğinin ön plana çıkması sonucunu doğurduklarından tali
yilkümler, anonim şirketlerin bünyelerine aykırılık teşkil ederler. Bu nedenle

uygulamada pek rastlanılmamaktadırlar. Fakat TTK'da dilzenlenmiş olan bu
müessesenin bilhassa başka şirketlerin yönetiminde söz sahibi olma amacının
yanında ticari faaliyetlerde de . bulunan karma holdingler ve tarımın sürekli
gelişmekte olduğu GAP bölge'sindeki üreticiler için istihsal kooperatiflerine ihtiyaca
göre değişik bir alternatif olarak yararlanabilec~kleri anonim şirket türevi olduğunu
savunmaktayız. Her ne kadar hukukun 'uygulamada her tilrlil ihtiyacı tatmin edici
miktarda şirket türü yaratma Iilksü bulunmasa da, mevzuatta yer alan hukuki
müesseselerden faydalınalarak bu ihtiyaçların bazıları pekala karşılanılabilirler.
Bunun için ise, mevzuatta yer alan bütün düzenlemelerin en ince ayrıntısına kadar
incelenerek, faydalanmak isteyenlerin bilgisine sunulmaları gerekmektedir. Bu
makale ile, Cumhuriyetimiz in 75. Kuruluş Yıldönümünde ülkemiz hukuk hayatına
böyle bir

katkıda bulunduğumuz

ümidüni

taşımaktayız.
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