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 LİMİTED ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI VE SONRASI 

Konu Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinden yola çıkılarak tartışılmıştır. Şöyle ki: 

SERMAYE: 

    Madde 507 - (Değişik madde: 24/06/1995 - KHK - 559/9 md.) 

    Limited şirketin esas sermayesinin en az beşmilyar Türk lirası olması şarttır. 

    Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak, ortakların koyacakları 
sermayenin en az yirmibeşmilyon Türk lirası veya bunun katları olması lazımdır. 

    Devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç olmak üzere ortağın sermayesi bölünmez bir 
bütündür. 

    Bu maddede yazılı miktarlar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. 

Yeni alınacak ortaklara, hali hazırdaki ortakların hisselerinden pay verilebileceği gibi, 
sermaye artışı yoluyla ilave hisse de tayin edilebilir. Buna bilançonun durumuna bakarak 
karar verilebilir. Şirketin sermaye artırmaya ihtiyacı varsa bu yönteme gidilebilir. 

    MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 

    Madde 513 - (Değişik madde: 24/06/1995 - KHK - 559/10 md.) 

    Mukavelede daha yüksek bir nisap öngörülmemiş ise mukavele, sermayenin üçte ikisini 
temsil eden ortakların kararıyle değiştirilebilir. 

    Ortakların mesuliyetini genişletme hakkındaki kararların, her halde ittifakla verilmesi 
gerekir. 

    ESAS SERMAYENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 

    ARTIRILMASI: 

    Madde 516 - Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve hususiyle sermayenin ayın olarak 
konması ve mali kıymetlerin devralınmasına dair kaidelere riayet şartiyle esas sermaye 
artırılabilir. 

    Artırılan kısım için yeni ortaklar alınabilir. Şu kadar ki; mukavelede veya artırma kararında 
aksine hüküm olmadıkça her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin artırılmasına 
iştirak etmeyi istemek hakkını haizdir. 

    ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI  

    DEVİR: 



 

 

    Madde 520 - Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine 
kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder. 

    Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün 
devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması 
şarttır. 

    Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi yukarıki fıkralarda derpiş 
edilenlerden daha ağır şartlara da bağlı tutabilir. 

    Payın devri veya devir vadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce 
tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez. 

Ana sözleşmeye devrin öncelikle ortaklardan birine yapılmasına yönelik bir söylem 
konulabilir. Ancak dörtte üç oranı dikkate alınarak bunun gerekli olup olmadığına 
bakılmalıdır.         

    PAYIN DİĞER BİR ORTAK TARAFINDAN İKTİSABI: 

    Madde 525 - Payın intikali hakkındaki hükümler, payın diğer bir ortak tarafından iktisabı 
halinde de tatbik olunur. 

    Bir ortak diğer bir ortağın payını kısmen veya tamamen elde ederse koyduğu sermayenin 
itibari değeri o nispette artar. 

    SERMAYE KOYMA BORCU: 

    ÖDEME: 

    Madde 528 - Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadıkça ortaklar; koymayı taahhüt 
ettikleri sermayeleri itibari değerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar. Ayın 
nevinden sermaye hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

    Esas sermayenin azaltılması hali müstesna olmak üzere, ortakların koymayı taahhüt 
ettikleri sermayenin ödenmesi tecil olunamayacağı gibi ortakların bu borçtan ibra edilmeleri 
de caiz değildir. 

    TEMERRÜT: 

    ŞİRKETTEN ÇIKARMA: 

    Madde 529 - Sermaye koyma borcunu tayin edilen müddet içinde yerine getirmeyen ortak, 
temerrüt faizini ve şirket mukavelesine cezai bir şart konmuşsa bunu da ödemekle 
mükelleftir. 

    Noter marifetiyle ve on beş günden aşağı olmamak üzere tayin edilecek müddetlerle iki 
defa yapılan ihtara rağmen sermaye koyma borcunu ödemeyen ortak şirketten çıkarılabilir. 
Çıkarılan ortağın ödemediği borçtan dolayı mesuliyeti eskisi gibi devam eder. 

Limited ortaklık, temerrüde düşen ortak için ya icra takibi yaparak ortaktan borcunu ister 
veya noter aracılığıyla on beş günden aşağı olmamak üzere ki bu süre kısaltılamaz, tayin 
edilecek sürelerle iki kez yapılan duyuruya karşın sermaye koyma borcunu ödemeyen ortağı 
ortaklıktan çıkarır. Yani, Limited ortaklığın seçim hakkı vardır. Ortaklık ya borcu tahsil eder 



 

 

ya da ortağı çıkarır. Ancak ortaklık her iki olanağı birlikte kullanamaz. Borçlu ortağın 
temerrüdü üzerine gönderilen iki ihtara karşın ortak ödeme yapmaz ise, kısmen yapması 
önemli değildir. Bu ortak, ortaklıktan çıkarılır. Çıkarmaya ilişkin karar, TTK.m.536’ nın 
öngördüğü karar yetersayısı (ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısından fazlasını 
temsil eden ortaklar) ile alınır. Çıkarma işlemi alacaklılar yararınadır. Çünkü, çıkan ortağın 
yerine alınacak ortak veya çıkarılmaya karşın eski ortak borcunu yine ödemek zorundadır. 
Ortaklık sermayesinin tam olarak ödenmesi amacı öngörüldüğünden, bu çıkarma işlemi 
buyurucu bir kuraldır. Bunun sonucu olarak, bu kuralın aksine ortaklık anasözleşmesine 
hükümler konulamaz. 

    KARA İŞTİRAK: 

    Madde 533 - Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadıkça ortaklar, sermaye koyma 
borçlarını yerine getirdikleri nispette, yıllık bilançoya göre, elde edilmiş olan safi kardan pay 
alırlar. 

    Ortaklara, koydukları sermaye için faiz verilemez. 

Limited ortaklıkta karın dağıtımına ortaklar kurulu karar verir. Bunun için yasada özel bir 
karar nisabı yoktur. Olağan toplantıya ilişkin karar nisabı yeterlidir (TTK.m.336). bu kararda, 
kar dağıtımının yapılacağı tarih belirtilebileceği gibi, dağıtımın yapılacağı tarihin saptanması 
ortaklık müdürlerine de bırakılabilir. Ortaklar, karın dağıtımı için saptanan bu tarihten itibaren 
karı isteyebilirler ve zamanaşımı da belirlenen bu tarihten itibaren başlar. Kar istemi beş yıllık 
zamanaşımına tabidir (BK.m.126/4). 

    ORTAKLAR UMUMİ HEYETİ: 

    KARARLAR: 

    Madde 536 - Anonim şirketin umumi heyet toplantılarına ait hükümler, ortaklarının sayısı 
yirmiden fazla olan limitet şirketlerin umumi heyet toplantıları hakkında da tatbik olunur. 

    Ortak sayısı yirmi ve daha az olan şirketlerde kararlar, ortakların yazılı reyleriyle verilebilir. 

    Her iki halde ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısından fazlasını temsil eden 
ortakların müzakere edilen husus lehine rey vermiş olması gerekir; aksi takdirde karar 
hükümsüzdür. 

    Anonim şirket umumi heyet kararlarının iptali hakkındaki hükümler burada dahi tatbik 
olunur. 

    REY HAKKI: 

    Madde 537 - (Değişik fıkra: 24/06/1995-KHK-559/12 md.) Şirket mukavelesinde aksine 
hüküm olmadıkça her ortağın rey hakkı koyduğu sermaye miktarına göre hesaplanır. Her 
yirmibeşmilyon Türk lirası bir rey hakkı verir. 

    Rey hakkından mahrumiyete dair mukaveleye konan kayıtlar hükümsüzdür. 

    Hakkında ibra kararı verilecek ortak, bu kararın ittihazında rey hakkını kullanamaz. 

   Ortaklık sözleşmesinde oy hakkı bazı koşullara bağlanabilir. Örneğin, oy hakkı sermaye 
tutarına göre değil, ortak sayısına bağlanma kuralı getirilebilir. Fakat, ortak oy hakkından 



 

 

hiçbir zaman mahrum edilemez. Böyle bir hüküm ortaklık sözleşmesine konmuş ise, 
sözleşmenin bu hükümleri geçersizdir. 

     TOPLANTIYA ÇAĞIRMA: 

    Madde 538 - Ortaklar umumi heyeti müdürler tarafından her yılda bir defa ve iş yılının 
sona ermesini takibeden üç ay içinde toplantıya çağırılacağı gibi, şirket mukavelesi 
hükümlerince veya şirketin menfaatleri gerektirdikçe dahi çağırılır. 

    Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar, toplantının maksadını 
göstermek suretiyle, umumi heyetin toplantıya çağırılmasını yazılı olarak istiyebilir. 

Bu anlamda gerekiyorsa yeni pay ondabirin altında tutulabilir. 

    Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getirmedikleri takdirde mahkeme teklif 
sahiplerinin talebi üzerine umumi heyetin toplantıya çağırılmasına karar verir. 

    Toplantıya ve yazılı olarak rey vermeye davet şirket mukavelesinde gösterilen şekilde ve 
eğer mukavelede bu hususta hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az beş gün 
önce ve gündemi bildirmek suretiyle yapılır. 

    Bütün ortaklar; aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde toplantıya çağırma 
hakkındaki merasime riayet etmeksizin de umumi heyet halinde toplanabilirler. Böyle bir 
toplantıda bütün ortaklar hazır olmak şartiyle, umumi heyetin salahiyetine dahil olan hususlar 
müzakere edilerek karara bağlanabilir. 

    SALAHİYETLER: 

    Madde 539 - Umumi heyet aşağıdaki salahiyetleri haiz olup bunları başka bir organa 
devredemez: 

    1. Şirket mukavelesini değiştirmek; 

    2. Müdürleri tayin ve azletmek; 

    3. Müdür olmayan ortaklara bahşedilen kontrol hakları mahfuz kalmak şartiyle 

    murakıpları tayin ve azletmek; 

    4. Kar ve zarar hesabını ve bilançoyu tasdik ve safi karın kullanma şeklini tayin etmek; 

    5. Müdürleri ibra etmek; 

    6. Payların bölünmesi hakkında karar vermek; 

    7. Kuruluş veya idare işlerinden dolayı şirketin kendi organlarına veya münferit ortaklara 
karşı haiz olduğu tazminat taleplerini dermeyan etmek. 

    Şirket mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça umumi heyet, ortakların koymayı taahhüt 
ettikleri sermayeye mahsuben ödeyecekleri paraların ödeme gününü tespit ve ticari 
mümessillerle, bütün ticari işletmeyi idare hakkı verilen ticari vekilleri tayine salahiyetlidir. 



 

 

Ortaklık sözleşmesi ile idare ve temsil yetkisi verilmişse, bu yetkinin kaldırılması ortaklar 
kurulu tarafından geri alınamaz. Ancak, haklı nedenlerin varlığı iddia ve ispat edilmek 
koşuluyla, ortaklardan biri veya birkaçı dava açar ve bu davada mahkemeden yetkinin 
sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması istenebilir. İdare ve temsil yetkisinin 
kullanılmasında basiretsizlik, ağır ihmal ve benzeri haller haklı neden sayılır. İdare ve temsil 
yetkisi genel kurulca verilmişse, bu durumda genel kurul söz konusu yetkiyi sınırlandırabilir 
veya tamamen ortadan kaldırabilir. Genel kurul çoğunluk sağlayarak bir karar veremediği 
takdirde, ortaklardan herhangi birinin başvurusu üzerine azil için mahkeme gerekli inceleme 
yapar ve karar verir. 
         

    REKABET YASAĞI: 

    Madde 547 - Müdür olan bir ortak, diğer ortakların muvafakati olmadan şirketin uğraştığı 
ticaret dalında ne kendi ve ne de başkası hesabına iş göremiyeceği gibi başka bir işletmeye 
mesuliyeti tahdidedilmemiş ortak, komanditer ortak veya limitet şirketin azası sıfatiyle iştirak 
dahi edemez. Bu yasak, mukaveleye konacak hükümle bütün ortaklara teşmil edilebilir. 

Rekabet yasağı gerekli görülüyorsa uygulanabilir. Ancak yaptırımına yönelik bir uygulama 
örneğine rastlanamamıştır. 

    ŞİRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: 

    Madde 551 - Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı verilebileceği gibi bu 
hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir. 

    Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartiyle şirketten çıkmasına müsaade edilmesini 
veya şirketin feshini mahkemeden talebedebilir. 

    Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti 
tarafından muvafakat edilmek şartiyle şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten 
çıkarılmasını mahkemeden istiyebilir. 

    Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas sermayenin azaltılması 
hakkındaki hükümlere riayet şartiyle muteberdir. Şu kadar ki, ayrılan ortağın hakları, şirketin 
esas sermayesinin itibari miktarını geçen mallarından ödenir veya payı sermaye koyma 
borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki hükümler gereğince paraya çevrilirse yahut başka 
bir ortak tarafından devralınırsa esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet 
etmeye lüzum yoktur. 

 


