
 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

 

 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ GEÇİŞİ 

VE GERÇEK DEĞERDEN SATIN ALMA HAKKI 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Göktuğ Can BURUL, LL.M, Esq.  

Partner 

BKA HUKUK BÜROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bka-law.com/


 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

İÇİNDEKİLER 

 

 

I. GİRİŞ ..................................................................................................................................... 5 

II. ESAS SERMAYE PAYI KAVRAMI ................................................................................ 8 

1. Genel Olarak ..................................................................................................................... 8 

2. Esas Sermaye Paylarının Senede Bağlanması ................................................................ 9 

III. ESAS SERMAYE PAYLARININ GEÇİŞİ ................................................................... 10 

A. Genel Olarak .................................................................................................................. 10 

B. Devir Sözleşmesi ............................................................................................................. 12 

1. Yazılı Şekil ve İmzaların Noterce Onanması ............................................................ 12 

2. Sözleşmede Belirtilmesi Gereken Hususlar .............................................................. 14 

3. Genel Kurulun Esas Sözleşme Pay Devrine Onay Vermesi ya da Reddetmesi ..... 16 

4. Pay Devrinin Yasaklanması ....................................................................................... 19 

5. Çıkma Hakkı ............................................................................................................... 20 

B. Esas Sermaye Paylarının Kanun Yoluyla Geçişi ........................................................ 21 

1. Şirketin Reddetme Hakkı ........................................................................................... 22 

2. Esas Sermaye Paylarının Gerçek Değerinin Belirlenmesi ...................................... 24 

IV. SONUÇ ............................................................................................................................. 26 

 

 

  

http://www.bka-law.com/


 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

KISALTMALAR 

 

b. : Bent 

BK : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

bkz. : bakınız 

c. : cümle 

C. : Cilt 

eTTK : 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

f. : Fıkra 

İsv. BK : 2006 Tarihli İsviçre Borçlar Kanunu 

m.  : Madde 

MK : Medeni Kanun 

S. : Sayı 

s. : Sayfa 

TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

  

http://www.bka-law.com/


 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

KAYNAKÇA 

 

ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, 

Örnekli, Seçkin Yayıncılık, 2013 

BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015 

BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014 

GÜRPINAR, Bünyamin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, Y. 2016, S. 2 

KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye 

Payının Devir Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları 

Dergisi, C. 22, S.1 

PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014 

PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku, Temel Esasları, Karahan Kitabevi, 2008 

REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Beta, 2012 

ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, 

TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma, 

Çıkarılma ve Fesih, Yetkin, 2012 

TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Tek Kişi Ortaklığı, Anonim ve 

Limited Ortaklıklar, Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 2015 

TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının 

Esasları, Vedat Kitapçılık, 2011 

TURANLI, Hüsnü, Sermaye Ortaklıklarında Payın Devri, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 

2015 

UZEL, Necdet, Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu 

Olması Halinde Gerçek Değer ve Faizin Tespiti ile Kar Payının Mahsuf Edilmesine Dair 

İlkeler, İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013 

YILDIZ, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, Arıkan, 

İstanbul, 2007 

http://www.bka-law.com/


 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ GEÇİŞİ VE GERÇEK 

DEĞERDEN SATIN ALMA HAKKI 

  

I. GİRİŞ 

 

Kuşkusuz ki limited şirketler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticari hayatta önemli bir 

yere sahiptirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın istatistikleri1 uyarınca Türkiye’de 2014 yılı 

itibari ile 713.861 tane limited şirket bulunmakla birlikte mevcut limited şirket sayısının anonim 

şirket sayısının çok üzerinde olması da limited şirketlerin ticari hayattaki önemini 

göstermektedir. Limited şirketlerin ticari hayatta tercih edilme nedenlerine kuruluş için gereken 

sermayenin düşük olması ve limited şirketlerin hem şahıs hem de sermaye şirketlerine ilişkin 

özellikleri barındıran karma karakteristikleri örnek olarak verilebilir.  

 

Bu bakımdan, ticari hayatta oldukça fazla tercih edilen ve önemli bir yeri olan limited şirketlere 

ilişkin olarak TTK2 ile gerçekleştirilen yeni düzenlemeler de oldukça önem taşımaktadır. 

TTK’da yer verilen bu düzenlemeler ile birlikte limited şirketler anonim şirketlere daha da 

yaklaşmışlar3 ancak şahıs şirketlerine ilişkin bir kısım özelliklerini de korumuşlardır.4 

 

TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte her ne kadar limited şirketler, anonim ortaklıklara 

yaklaştırılmış ve kanunen sermaye ortaklığı olarak nitelendirilmiş5 olsalar dahi, limited 

şirketlerin daha küçük anonim ortaklıklar olarak tanımlanması mümkün değildir. Zira anonim 

şirketlerden oldukça farklı olarak limited şirketlerde esas sermaye payının devri, şirketten 

çıkma ya da çıkarılma gibi hususlarda anonim şirket düzenlemelerine göre çok önemli 

                                                           
1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014 
2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
3 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Tek Kişi Ortaklığı, Anonim ve Limited Ortaklıklar, 

Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, s. 510 
4 YILDIZ, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, Arıkan, İstanbul, 2007, s.56 
5 Bkz. TTK m. 124/2 
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farklılıklar yer almakla birlikte, bu düzenlemeler limited ortaklığın şahıs şirketi özelliklerini 

yansıtan düzenlemeler niteliğindedir.6  

 

Limited şirketlerde esas sermaye payının geçişine ilişkin düzenlemeler, bu düzenlemelerin 

anonim şirketlere ilişkin ilgili düzenlemelerden ayrılması nedeniyle hem doktrin hem de 

uygulama açısından önemli bir konu niteliğini haizdir. Limited şirketlerde de anonim şirketlere 

benzer şekilde kural, esas sermaye payının devredilebilir olması olmakla birlikte limited 

şirketlerin şahıs şirketi özelliği de dikkate alındığında esas sermaye paylarının devri anonim 

şirketlere oranla zorlaştırılmıştır.7 Buna karşılık önemle belirtmek gerekir ki, TTK getirdiği 

düzenlemelerle birlikte eTTK8 kıyasla limited şirketlerde esas sermaye paylarının devrini 

yumuşatan ve kolaylaştıran bir sistem öngörmüş ve bu hususta ortakların iradelerini esas 

almıştır.9 

 

Bu doğrultuda, limited şirketlerde esas sermaye paylarının iktisabı aslen ya da devren 

gerçekleşebilmektedir.10 Payların aslen iktisabı şirket kuruluşunda, sermaye artırımında, tür 

değiştirme ya da birleşme halinde gerçekleşmekteyken bu hallerde ortaklık sıfatı “ilk elden” 

kazanılmaktadır. Diğer yanda, esas sermaye paylarının devren iktisabı, ya payların devir 

sözleşmesi gibi bir hukuki işleme konu olması yoluyla ya da kanunen belirlenen hallerde – 

miras, mal rejimi ya da icra yolu gibi – mümkün olmaktadır. İşbu çalışmada, limited şirketlerde 

esas sermaye paylarının aslen iktisabı üzerinde durulmayacak olup payların bir işleme konu 

olması ya da kanunen belirlenen hallerde geçişine ilişkin inceleme yapılacaktır.  

 

Limited şirketlerde esas sermaye paylarının bir devir sözleşmesine konu olarak geçmesi 

halinde, TTK’da, eTTK’ya benzer şekilde kural olarak hala genel kurulun devre onay vermesi 

şartı korunmuştur. Bu açıdan, limited şirketlerde esas sermaye paylarının geçişine ilişkin kanuni 

                                                           
6 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 333-334 
7 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Tek Kişi Ortaklığı, Anonim ve Limited Ortaklıklar, 

Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, s. 550 
8 Yürürlükten kalkan 6572 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
9 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Tek Kişi Ortaklığı, Anonim ve Limited Ortaklıklar, 

Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, s. 550 
10 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 433 
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bağlam hala geçerliliğini korumaktadır.11 Ne var ki, TTK ile birlikte ortaklara limited şirket 

sözleşmesinde bu kuralın aksini kararlaştırma imkânı verilmiş ve bu düzenleme ile birlikte 

limited şirketler anonim şirketlere biraz daha yaklaştırılmıştır.12 Bu imkana rağmen, limited 

şirketlerde esas sermaye paylarının geçişi anonim şirketlere göre daha zor olmaktadır. TTK 

tarafından her ne kadar esas sermaye paylarının ispat aracı ya da nama yazılı olarak senede 

bağlanma imkânı verilmiş13 olsa da bu senetlerin anonim şirketlerdeki hisse senedi niteliğini 

haiz olmaması ve pay devrinde yazılı sözleşme yapılması ve imzaların noterce tasdik edilmesi 

gibi zorunluluklar bu zorluklara örnek olarak gösterilebilir.14 Bu zorluk karşısında TTK, limited 

şirketlerde pay devri gerçekleştiremeyen ortağa şirketten çıkma hakkı tanımaktadır.15 Ayrıca, 

limited şirketlerde pay devrinin de miras, cebri icra ya da mal paylaşımı gibi yollarla 

gerçekleşmesi halinde de şirkete pay geçişini reddederek payları gerçek değer üzerinden satın 

alma hakkı tanınması da limited şirketin şahıs şirketi özelliklerini yansıtan ve pay geçişini 

zorlaştıran başka bir düzenlemedir. Limited şirketler bu açıdan her ne kadar TTK’da sermaye 

şirketleri arasında gösterilmiş olsa da bu ve benzeri özellikleri ile anonim şirketlerden önemli 

ölçüde ayrılmaktadırlar.16 

 

Yukarıdaki genel açıklamalar ışığında, işbu çalışmada limited şirketlerde öncelikle esas 

sermaye payı kavramı incelenerek, esas sermaye paylarının devir yoluyla ya da kanuni olarak 

geçişi ve şirketin gerçek değerden payları satın alma hakkı incelenecektir.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2215 
12 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 433 
13 Bkz. TTK m. 593/2 
14 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 660 
15 TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma, Çıkarılma ve Fesih, 

Yetkin, 2012, s. 136 
16 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2207-2210 
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II. ESAS SERMAYE PAYI KAVRAMI 

 

1. Genel Olarak 

 

Limited şirketlerde, anonim şirketlerden farklı olarak “pay” kavramı kullanılmamakta ve bunun 

yerine “esas sermaye payı” kavramı tercih edilmektedir.17 Bu bakımdan limited şirketlerde 

“pay” kavramının farklı bir anlamı bulunmaktadır. TTK’da da eTTK’ya benzer şekilde “esas 

sermaye payı” kavramı korunmuştur. TTK’da doğrudan tanımı yapılmamış olmakla birlikte, 

limited şirkette esas sermaye payının, şirket ortağının şirket esas sermayesine katılımını 

gösteren maddi değer olarak tanımlanması mümkündür.18  

 

TTK’nın 576. maddesinde şirket sözleşmesine, esas sermaye itibari değerinin, sermaye 

paylarının sayısının, itibari değerlerinin ve eğer varsa pay gruplarının ve imtiyazların 

yazılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Yine TTK’nın 583. maddesinde limited 

şirketlerde esas sermaye paylarının itibari değerlerinin en az yirmi beş Türk Lirası olabileceği 

ya da itibari değerin bunun katları olarak belirlenebileceği belirtilmektedir. Burada dikkat 

çekilmesi gereken bir husus, TTK’nın 583. maddesinin 3. fıkrasında yer verilen düzenleme ile 

birlikte ortakların birden fazla esas sermaye payına sahip olabileceği kabul edilmiş ve eTTK’da 

yer alan “bir ortak, bir pay” ilkesi geride bırakılmıştır.19 Bu açıdan, TTK m. 583/3 ile birlikte 

limited şirketlerde ortak sayısı kadar pay olması zorunluluğu kaldırılmış olup bir ortağın birden 

fazla esas sermaye payına sahip olması mümkün kılınmıştır.20 

 

Limited şirketlerde esas sermaye paylarının imtiyazlı olması da mümkündür. Kanunda 

imtiyazın konusu bakımından herhangi bir sınırlama bulunmadığı dikkate alındığında imtiyazlı 

                                                           
17 TURANLI, Hüsnü, Sermaye Ortaklıklarında Payın Devri, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2015, s. 35-36 
18 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 368 
19 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 402 
20 ŞENER, Oruç Hami, Teorik Ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, S. 689 
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payların oy hakkı, rüçhan hakkı, müdürlerin seçiminde imtiyaz şeklinde düzenlenmesi 

mümkündür.21  

 

Limited şirketlerin aksine anonim şirketlerde pay kavramının üç farklı anlama geldiği 

söylenebilecektir. Buna göre, pay kavramı öncelikle esas sermayenin bir parçasını ifade 

etmekte kullanılmaktadır. Esas sermaye miktarının pay sayısına bölünmesi ile her bir payın 

itibari değerine ulaşılmaktadır.22 İkinci olarak, anonim şirketlerde pay kavramı, pay senetlerini 

ifade etmekte olup bu senetlerin kıymetli evrak niteliği bulunmaktadır. Son olarak, anonim 

şirketlerde pay kavramının pay sahipliği konumunu, yani ortaklık statüsünü ifade ettiği kabul 

edilmektedir.23 Aşağıda da detaylı olarak açıklanacağı üzere limited şirketlerde payların devri 

kanun tarafından zorlaştırılmışken anonim şirketlerde payların devri serbesttir.24 

 

Bu bakımdan, her ne kadar limited şirketlerde de ortaklık sıfatı esas sermaye payına sahip 

olmaya bağlanmış ve anonim şirketlere benzer bir pay sahipliği durumu oluşturulmuşsa da25 

TTK m. 583’ün gerekçesinde de limited şirketlerdeki pay kavramı ile anonim şirketlerdeki pay 

kavramının farklı olduğu, anonim şirketlerde pay kavramının sermayenin bağımsız bir 

bölümünü oluşturduğunu, bu bölümün serbestçe devredilebildiği, limited şirketlerde ise ortak 

tarafından konulan sermayeyi gösteren ve hakların kullanılması ve belirlenmesi amacıyla 

bölünmüş olduğu belirtilmektedir.26 

 

2. Esas Sermaye Paylarının Senede Bağlanması 

 

TTK ile limited şirketlere ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemelerden biri de eTTK’dan farklı 

olarak limited şirket esas sermaye paylarının senede bağlanmasına imkân tanınmasıdır.27 

TTK’nın 593. maddesinin 2. fıkrası uyarınca limited şirketlerde esas sermaye paylarının i) ispat 

                                                           
21 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Tek Kişi Ortaklığı, Anonim ve Limited Ortaklıklar, 

Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, s. 368 
22 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 502 
23 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 108 
24 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 504 
25 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 639 
26 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 402 
27 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 640-641 
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aracı olarak senede bağlanması ya da ii) nama yazılı bir senede bağlanması mümkündür. Kanun 

ayrıca özel olarak, esas sermaye paylarının yukarıdaki yollardan herhangi biri aracılığı ile 

senede bağlanması halinde eğer varsa, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, kanuni 

düzenlemeden ayrılacak şekilde ağırlaştırılmış ya da bütün ortaklar için uygulanacak bir rekabet 

yasağı düzenlemesinin ve esas sözleşmede öngörüldüyse, önerilmeye muhatap olma, ön alım, 

geri alım ve alım haklarının açıkça senette belirtilmesi gerektiğini düzenlemektedir.28  

 

Bu noktada, önemle belirtmek gerekir ki, esas sermaye payına karşılık olarak ispat aracı ya da 

nama yazılı olarak çıkarılan senetler, ilgili payların devrinde ya da dolaşımında kolaylık 

sağlamamaktadır. Limited şirketlerde eTTK'daki gibi kanuni bağlam varlığını devam 

etmektedir. Bu bakımdan limited şirket esas sermaye paylarının ispat aracı olarak ya da nama 

yazılı şekilde senede bağlanması, bu payları anonim şirket payları niteliğine 

dönüştürmeyecektir.29 Buna göre, limited şirketlerde çıkarılacak senetler, anonim şirketlerden 

farklı kıymetli evrak niteliğine sahip olmayacak ve yalnızca ilgili ortağın pay sahipliğini ispat 

eden bir evrak niteliğinde olacaktır.30 Esas sermaye paylarının devri açısından da paylar senede 

bağlansa dahi devir kolaylığı sağlamayacak ve pay devri için aşağıda açıklanacağı şekilde TTK 

m. 595’te yer verilen düzenlemelere uyulması gerekecektir.31 

 

III. ESAS SERMAYE PAYLARININ GEÇİŞİ 

 

A. Genel Olarak  

 

Limited şirketlerde ortaklık hak ve sıfatının aslen ya da devir yoluyla kazanılması mümkündür. 

Ortaklık sıfatının ve esas sermaye payının aslen kazanılmasında, herhangi bir devir işlemi 

olmayıp paylar ilk elden iktisap edilmektedir. Esas sermaye paylarının aslen kazanılması i) 

şirketin kuruluşu aşamasında, ii) gerçekleştirilecek bir sermaye artırımında, iii) tür değiştirme 

                                                           
28 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 369 
29 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2210 
30 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 641 
31 ŞENER, Oruç Hami, Teorik Ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 691 
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halinde ya da iv) birleşme halinde mümkün olmaktadır. Ortaklık payının aslen iktisap 

edilmesinde ticaret siciline tescil gerekmekle birlikte esas sermaye payları tescil ile birlikte 

aslen kazanılmış olmaktadır.32 

 

Diğer yandan limited şirketlerde esas sermaye payları devir yoluyla, hukuki işlemlere - bir devir 

sözleşmesine - konu olarak ya da kanuni yolla iktisap edilebilmektedir.33 

 

Limited şirketlerde de anonim şirketlere benzer şekilde kural olarak esas sermaye payları 

devredilebilir niteliktedir. Ne var ki, kanun limited şirketlerde esas sermaye paylarının devrini 

anonim şirketlere oranla güçleştirmiştir.34 Ancak TTK, eTTK’dan farklı olarak limited 

şirketlerde esas sermaye paylarının devrinin ortakların iradeleriyle liberal bir düzen belirlenerek 

kolaylaştırılmasına izin vermiştir.35 

 

Esas sermaye paylarının sözleşmeye konu olarak devredilmesi dışında kanundan kaynaklanan 

sebeplerle, yani miras, mal rejimi hükümleri uyarınca ya da icra yoluyla da iktisap edilebilmesi 

de mümkün olmaktadır. Bu hallerde esas sermaye paylarının geçişine ilişkin usul, payların 

sözleşmeye konu olarak iktisap edilmesine göre farklılık göstermekle birlikte kanunda yine 

limited şirketin karma niteliği dikkate alınarak, ortaklığın ruhunu korumak ve uygunsuz 

kişilerin limited şirkete ortak olmasını engellemek amacıyla limited şirkete miras, mal rejimi 

hükümleri ya da icra yoluyla esas sermaye payını iktisap eden kişiyi reddetme imkânı 

tanınmıştır.36 

 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, aşağıda sırasıyla limited şirketlerde esas sermaye payının 

hukuki bir işleme konu olarak devir yoluyla geçişi ile kanundan kaynaklanan sebeplerle (miras, 

mal rejimi hükümleri uyarınca ya da icra yoluyla iktisap) esas sermaye paylarının geçişi 

incelenecektir.  

                                                           
32 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku, Temel Esasları, Karahan Kitabevi, 2008, s. 442 
33 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 433 
34 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, 178 
35 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2015, s. 550 
36 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2015, s. 554 
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B. Devir Sözleşmesi 

 

TTK’nın 593. maddesinde esas sermaye payının ancak kanunda sayılan şartlara uyulması 

halinde devredilebileceği düzenlenmiştir. TTK’nın 595. maddesi ise bir hukuki işleme dayalı 

olarak esas sermaye payının devrine ilişkin söz konusu şartları düzenlemektedir. Kanun, limited 

şirketlerde esas sermaye payının devri halinde aşağıda açıklanacağı şekilde, yazılı şekilde bir 

sözleşme gerçekleştirilmesini, imzaların noter tarafından tasdik edilmesini ve kural olarak daha 

sonra esas sermaye payı devrinin ortaklığa bildirilerek genel kurul tarafından onaylanmasını 

şart koymuştur.37 

 

Aşağıda da, limited şirketlerde esas sermaye payının hukuki işleme dayalı olarak devrine ilişkin 

TTK’da öngörülen bu şartlar incelenmektedir.  

 

1. Yazılı Şekil ve İmzaların Noterce Onanması 

 

TTK’da da eTTK’ya benzer şekilde limited şirketlerde pay devri ya da pay devri vaadine ilişkin 

sözleşmelerin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmelerin noter huzurunda imzalanarak 

imzaların noterce tasdik edilmesini şart koşulmaktadır (TTK. m. 595/1). Limited şirketlerde bu 

zorunluluğun korunmasında yarar olduğu düşünülmüş ve böylece hem ispat hem de işlem 

güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.38 Mehaz kanun olan İsv. BK’da39 ise limited 

şirketlerde esas sermaye payının devrine ilişkin sözleşmenin yazılı olarak yapılması yeterli 

görülmüş resmi bir makamdan onay alınması şart koşulmamıştır.40 

 

                                                           
37 TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma, Çıkarılma ve Fesih, 

Yetkin, 2012, s. 94 
38 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, 179 
39 2006 Tarihli İsviçre Borçlar Kanunu 
40 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2217 
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Doktrinde, esas sermaye payı devrinin yazılı olarak yapılmasının devir sözleşmesinin geçerlilik 

şartı olduğu açıkça kabul edilmektedir.41 Ancak eTTK’nın esas sermaye payı devrinin “yazılı 

olarak yapılmadıkça ve imzaları noterlikçe tasdik edilmedikçe ilgililer arasında dahi hüküm 

doğurmayacağını” düzenleyen 520. maddesinin 5. fıkrasına TTK’da yer verilmemiştir. Bu 

nedenle, esas sermaye payının devrinin yazılı olarak yapılması ancak imzaların noterce tasdik 

edilmemiş olması halinde pay devrinin geçerli olup olmayacağı hususu tartışmalıdır.42 

 

Doktrinde ağırlıklı olarak sözleşmenin hem yazılı olarak yapılması hem de imzalarının noterce 

onanması geçerlilik şartı olarak kabul edilmekte ve sözleşme yazılı olarak yapılsa dahi 

imzalarının noterce onaylanmamış olması halinde esas sermaye payı devrinin geçerli 

olmayacağı belirtilmektedir.43 Tekinalp44 de hem yazılı şekil hem de imzaların noterce 

onaylanmasını, esas sermaye payı devri için geçerlilik şartı olarak kabul etmektedir.  

 

Diğer yandan, imzaların noterce onanmasının geçerlilik şartı olarak değil, ispat şartı olarak 

kabul edilmesi gerektiğini ileri süren yazarlar da bulunmaktadır. Bu görüşün gerekçesi olarak 

TTK’da eTTK’nın yukarıda belirtilen 520/5 maddesine yer verilmemiş olması ve özellikle 

kanunun gerekçesinde yazılı sözleşme ve imzaların noterce onaylanma şartının ispat ve hukuk 

güvenliği yönünden gerekli olduğunun belirtilmiş olması ileri sürülmektedir.45 Örneğin, 

Pulaşlı46 esas sermaye payının yazılı yapılmış olması ve ancak imzaların noterde onaylanmamış 

olması halinde bu duruma genel kurulda itiraz edilmeden pay devrine onay verilirse esas 

sermaye payı devrinin geçerli olması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre imzaların 

noterde onaylanması şartının amacı imzaya gerçekleştirilecek itirazların engellenmesi 

olduğundan noter onayı esas sermaye payı devrinin esas ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde 

bulunmamaktadır.47 

                                                           
41 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 374 
42 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2218 
43 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 374 
44 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2015, s. 552 
45 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 374 
46 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2219 
47 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2218 

http://www.bka-law.com/


 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

 

TBK’nın48 12. maddesinin 2. fıkrası dikkate alındığında, kural olarak kanunda belirtilen şekil 

şartlarının sözleşmeler için geçerlilik şartı olduğunun ve kanunda öngörülen şekil şartlarına 

uyulmaması halinde sözleşmenin hüküm doğurmayacağının kabul edilmesi gerekmektedir. Ne 

var ki, MK’nın49 2. maddesinde yer verilen dürüstlük kuralı çerçevesinde de kanunda öngörülen 

şekil şartlarına uyulmadan gerçekleştirilen bir sözleşme kapsamında öngörülen 

yükümlülüklerin halihazırda ifa edilmiş olması halinde taraflarca sözleşmenin geçersizliğinin 

ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği kabul edilmektedir.50 Bu kural 

dikkate alındığında, esas sermaye payının devri sözleşmesinin noterce tasdik edilmemiş olması 

ve ancak sözleşmede yer alan edimlerin yerine getirilmiş olması halinde daha sonradan şekil 

şartına dayanarak sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır.51 

Dolayısıyla kanımca da, yazılı olarak gerçekleştirilen bir esas sermaye payının devri 

sözleşmesinin noterce tasdik edilmemesi halinde ve pay devrinin limited şirket genel kurulunca 

kabulü halinde artık yalnızca imzaların noterce tasdik edilmemiş olması nedeniyle sözleşmenin 

geçersizliğinden bahsedilmemesi gerekmektedir.  

 

Burada dikkat çekilmesi gereken başka bir husus ise, esas sermaye payının devri 

sözleşmesindeki imzaların noterce tasdik edilmemiş olması halinde limited şirket genel 

kurulunca sadece bu nedenle pay devrine onay vermekten kaçınılabileceğidir. Bu halde, genel 

kurulun ret kararına karşı mahkeme yoluna başvurulması halinde de talebin mahkemece 

reddinin gerekeceği ileri sürülmektedir.52  

 

2. Sözleşmede Belirtilmesi Gereken Hususlar 

 

Taraflarca noter huzurunda imzalanacak sözleşmede devredilecek olan payın açık bir şekilde 

belirtilmiş olması ve ayrıca açık bir devir iradesinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, 

                                                           
48 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
49 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
50 REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Beta, 2012, 82-83 
51 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 375 
52 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2219 
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devir sözleşmesinin kurucu şartı olarak kabul edilen bu unsurların bulunmaması halinde devir 

işleminin oluşmayacağı açıktır.53 Yine TTK’nın 595. maddesinin 1. fıkrasında devir 

sözleşmesinde varsa ön alım, geri alım, önerilmeye muhatap olma ve cezai şarta ilişkin koşullar 

ile ağırlaştırılmış ya da tüm ortakları kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan rekabet yasağı, ek 

ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerine de yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.54 

 

TTK’nın 595. maddesinin 1. fıkrasında yer alan bu hususlara esas sermaye payının devri 

sözleşmesinde yer verilmemesi halinde uygulanacak yaptırıma ilişkin olarak TTK’da herhangi 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Doktrinde, sözleşmede TTK m. 595/1’de belirtilen hususlara 

yer verilmemesi halinde sözleşmenin geçersiz olarak kabul edilmesi gerektiği 

savunulmaktadır.55 Tekinalp56 de benzer şekilde bu koşulların esas sermaye payı devri 

sözleşmesinin içeriğinde tamamen ya da kısmen yer almaması halinde sözleşmenin geçersiz 

kabul edileceğini belirtmektedir. Ancak bu görüşün aksine doktrinde, devir sözleşmesinde TTK 

m. 595/1’de sayılan unsurların yer almaması halinde sözleşmenin geçersiz kabul edilmemesi 

gerektiği ve bu durumda devralanın söz konusu koşullara sözleşmede yer verilmemesi 

nedeniyle uğrayacağı zararı devredenden talep edebileceği yönünde görüşler de 

bulunmaktadır.57 

 

Kanaatimce de TTK’nın 595/1. maddesindeki unsurlara esas sermaye payı devri sözleşmesinin 

içeriğinde yer verilmemesi halinde sözleşmenin geçersiz sayılmaması daha uygun olacaktır. 

Zira, ilgili maddenin gerekçesinden söz konusu şartların konulmasının emredici nitelikte 

olmadığı anlaşılmaktadır.58 Kaldı ki, ilgili hüküm ile sağlanmak istenen menfaat, devralanın 

yükümlülüklerinin bilincinde olmasını sağlamaktan ibarettir. Ancak bu bilgilendirmenin 

                                                           
53 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 372 
54 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 373 
55 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 695 
56 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015, s. 552 
57 Bkz. KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 372-373 ve ALTAŞ, 

Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin Yayıncılık, 

2013, s. 179-180 
58 Bkz. TTK m. 595 Gerekçesi 
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devreden tarafından gerçekleştirilmemesi halinde devralan ortağın, uğrayacağı zararlardan 

dolayı devredene başvurma imkânı her zaman bulunacaktır.59 

 

3. Genel Kurulun Esas Sözleşme Pay Devrine Onay Vermesi ya da Reddetmesi 

 

TTK uyarınca limited şirketlerde esas sermaye payı devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi 

için genel kurul tarafından devre onay verilmesi kural olarak şart koşulmuştur.60 Ancak 

TTK’nın 595/2 hükmü ile birlikte, eTTK'nın aksine, şirket sözleşmesinde kanundaki bu 

düzenlemenin kaldırabileceği ya da hafifletilebileceği öngörülmektedir. Bu halde, TTK 

uyarınca limited şirket sözleşmesinde pay devri halinde genel kurul onayının aranmayacağı 

yönünde bir düzenleme yapılması mümkün olmaktadır.61 

 

Limited şirket sözleşmesinde TTK’nun 595/2 hükmünün aksine bir düzenleme yapılmamış 

olması halinde ise pay devrinin geçerli olabilmesi için genel kurul tarafından onaylanması 

şarttır.62 Ortaklık payının devri halinde devralan ya da devreden tarafından şirkete bildirim 

yapılması gerekecektir. TTK m. 595/7 hükmünden de benzer şekilde şirkete başvuru 

gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Kanunda bildirimin şekline ilişkin herhangi bir düzenleme 

yer almasa da TTK m. 595/7 hükmü uyarınca bildirimden itibaren genel kurul tarafından pay 

devrinin üç ay içinde reddedilmemesi halinde pay devrinin onaylanmış sayılacağı düzenlenmiş 

olduğundan üç aylık sürenin tespiti bakımından bildirimin yazılı olarak ve noter kanalı ile 

gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.63 Gerçekleştirilecek bildirim bir irade beyanı niteliğinde 

olmakla beraber söz konusu bildirimin kurucu bir niteliği bulunmamaktadır. Bu nedenle, pay 

devrinin gerçekleşme anı bildirim yapıldığı ya da ortaklığa ulaştığı an olmayacaktır.64  

 

                                                           
59 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 180 
60 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 180 
61 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 660 
62 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2220 
63 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 695 
64 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 376 
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Burada önemle belirtmek gerekir ki, pay devrine onay verme yetkisi yalnızca genel kurulun 

yetkisinde olmakla birlikte bu yetki devredilemez yetkilerdendir.65 TTK m. 616’da da esas 

sermaye paylarının devirlerinin onaylanması da açıkça genel kurulun devredilemez yetkilerinin 

arasında sayılmıştır. Bu bakımdan, şirket sözleşmesi ile birlikte esas sermaye payı devirlerine 

onay verme yetkisinin müdürler kuruluna verilmesi mümkün değildir.66 

 

TTK’da genel kurulun esas sermaye payı devrini onaylanmasında uygulanacak nisaplara ilişkin 

olarak herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Bu açıdan esas sermaye payı devrinin 

onayına ilişkin olarak TTK m. 620’de düzenlenen olağan nisaplar uygulanacaktır. Ancak şirket 

sözleşmesinde bu onayın verilmesi için daha ağır bir nisap öngörülmesi de mümkündür.67 Şirket 

sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediği hallerde ise TTK m. 620 gereğince esas 

sermaye payının devrine ilişkin onay kararı, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile 

alınacaktır. Bu durumda da iki ortaklı bir limited şirkette genel kurul tarafından pay devrinin 

onaylanmasının oy birliği ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Devreden ortak genel kurul 

onayı gerçekleşmeden önce hala limited şirkete ortak sıfatını haiz olduğundan dolayı devreden 

ortağın bu toplantıya katılması ve oy kullanması mümkündür. Ancak devreden ortağın 

toplantıya katılmaması halinde dahi, TTK m. 620 uyarınca toplantı nisabı öngörülmediğinden 

dolayı, diğer ortağın tek başına karar alarak esas sermaye payı devrini onaylamasının mümkün 

olduğu kabul edilmelidir.68 

 

Limited şirket genel kurulu tarafından esas sermaye payı devrinin onaylanması ile birlikte devir 

işlemi şirket pay defterine kayıt edilecektir. Bu kayıt işleminin kurucu nitelikte olmadığı ve 

yalnızca açıklayıcı ve bilgi verici nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Müdürler tarafından 

resen yapılması gereken bir işlem olan pay defterine kaydın gerçekleştirilmemesi halinde 

devralan ya da devreden ortak pay defterine kaydın gerçekleştirilmesini şirketten talep 

edebilecektir.69  

                                                           
65 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2220 
66 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 695 
67 TURANLI, Hüsnü, Sermaye Ortaklıklarında Payın Devri, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2015, s. 37 
68 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 379 
69 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2225 
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Yine esas sermaye payı devrinin onaylanmasından sonra pay geçişinin tescili amacıyla ticaret 

siciline başvurulması gerekmektedir. Şirket müdürleri tarafından sicile başvurunun otuz gün 

içinde gerçekleştirilmemesi halinde devreden ortak tarafından ticaret siciline başvurularak 

adının silinmesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak devralan ortak tarafından bu şekilde bir 

başvuru yapılmasına kanun tarafından imkân tanınmamıştır.70 Yine önemle belirtmek gerekir 

ki, pay defterine kayıtta olduğu gibi ticaret sicilinde gerçekleştirilecek tescil de açıklayıcı 

niteliktedir.71 Bu açıdan, pay geçişi genel kurulun onayı ile birlikte tamamlanmakta ve sonuç 

doğurmaktadır.72 

 

Genel kurul tarafından esas sermaye payının devrine onay verilebileceği gibi şirket 

sözleşmesinde herhangi bir özel düzenleme bulunmaması halinde esas sermaye payının devri 

genel kurul tarafından herhangi bir sebep göstermeden de reddedilebilir.73 TTK m. 595/3’te 

“şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin 

pay devrinin onayını reddedebilir.” denilerek genel kurula oldukça geniş bir yetki verilmiştir.74 

Bu düzenlemeden şirket sözleşmesinde genel kurulun esas sermaye payı devrini hangi hallerde 

reddedebileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

düzenlemelere örnek olarak da payı devralan kişinin aile üyesi olması ya da belirli başka 

özelliklere sahip olmasının şart koşulması gösterilebilecektir.75 

 

Genel kurul tarafından esas sermaye payı devrinin reddine karar verilmesi için yetersayılar 

hakkında yine TTK’nın 620. maddesi uygulama alanı bulacaktır. İlgili düzenleme uyarınca, 

yukarıda da belirtildiği gibi şirket sözleşmesinde aksine bir düzenleme bulunmaması halinde 

ret kararı toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınacaktır.76 Pay geçişinin genel 

                                                           
70 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 662 
71 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 697 
72 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 436 
73 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 379 
74 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015, s. 435 
75 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 697 
76 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 182 
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kurul onayı ile sağlandığı ve devir sözleşmesinin de geçerliliğini bu onaydan itibaren kazandığı 

dikkate alındığında77, genel kurul tarafından esas sermaye payının reddine karar verilmesi 

halinde esas sermaye paylarının mülkiyeti devreden ortakta kalacak ve devralana geçmiş 

sayılmayacaktır.78  

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, TTK m. 595/7 ile birlikte şirketin, esas sözleşme payı devrine 

örtülü olarak onay verme imkânı da bulunmaktadır. Düzenleme uyarınca genel kurul tarafından 

pay devrine ilişkin olarak şirkete gerçekleştirilen bildirimden itibaren üç ay içinde pay devrinin 

reddine karar verilmez ise söz konusu pay devri genel kurul tarafından onaylanmış sayılacak 

ve devralan, ortak sıfatını elde edecektir.79 TTK m. 595/6’da yer alan düzenleme uyarınca şirket 

sözleşmesinde yan edim ya da ek edim yükümlülükleri bulunması halinde, şirket tarafından 

devralandan teminat göstermesinin talep edilebileceği düzenlenmekle birlikte şirket genel 

kurulu tarafından teminat istenmiş olmasına rağmen üç aylık süre içinde teminat verilmemiş ise 

TTK m. 595/7 hükmüne dayanılarak genel kurulun zımni olarak onay verdiğinin ileri sürülmesi 

mümkün olmayacaktır.80 

 

 

 

4. Pay Devrinin Yasaklanması 

 

TTK’nın 595. maddesinin 4. fıkrası uyarınca limited şirketlerde esas sözleşme ile birlikte esas 

sermaye payının devrinin tamamen yasaklanması mümkündür.81 Söz konusu bu yasağın 

genellikle kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmesine konulması ile uygulandığı 

görülmektedir. Zira kuruluştan sonra esas sermaye payının devrinin yasaklanması limited şirket 

açısından önemli bir karar niteliğinde olup TTK’nın 621. maddesinin 1. fıkrasında esas sermaye 

                                                           
77 TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma, Çıkarılma ve Fesih, 

Yetkin, 2012, s. 105 
78 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 696 
79 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 696 
80 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 373 
81 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 182 
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payının devrinin yasaklanması için ortaklar kurulunda temsil edilen oyların üçte ikisinin ve oy 

hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir.82 

 

TTK’da, eTTK’dan farklı olarak ayni sermayenin karşılığında çıkarılan esas sermaye paylarının 

devri için öngörülen yasağa yer verilmemiştir. Bu bakımdan, eTTK’nın 520. maddesinin 3. 

fıkrasındaki düzenleme ile ayın sermaye karşılığında çıkarılan esas sermaye paylarının devrinin 

limited şirketin kurulmasından sonra üç yıl boyunca devredilmesi yasaklanmışken TTK’da bu 

yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle ayın karşılığı çıkarılan esas sermaye payları da 

diğer paylar gibi kanunda ve esas sözleşmede öngörülen şartlara uygun şekilde devredilebilir.83 

 

Bu açıdan, limited şirket esas sözleşmesinde, esas sermaye paylarının devrinin yasaklanması 

halinde, ortaklar tarafından esas sermaye payının devri mümkün olmayacaktır. Bu durumda, 

aşağıda açıklanacağı şekilde payını devretmek isteyen ortağın belirli hallerde şirketten çıkma 

imkânı bulunmaktadır.  

 

5. Çıkma Hakkı 

 

TTK m. 595/5 uyarınca limited şirketlerde şirket sözleşmesinde pay devri yasaklanmış ise ya 

da genel kurul tarafından pay devrinin reddedilmesi halinde ortağın şirketten haklı sebep ile 

çıkma imkânı bulunmaktadır.84 Bu kuralın emredici nitelikte olduğu dikkate alındığında, şirket 

sözleşmesinde aksi düzenlenerek ortağa kanunla verilen bu çıkma hakkının ortadan kaldırılması 

mümkün değildir.85 

 

Çıkma kavramı, ortağın şirkete yönlendirdiği tek taraflı bir irade beyanı olup ortak bu irade 

beyanı ile şirketteki ortaklık durumunu sona erdirmesi anlamında kullanılmaktadır.86 Bu 

                                                           
82 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 371 
83 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 371 
84 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 182 - 183 
85 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 697 
86 GÜRPINAR, Bünyamin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, Y. 2016, S. 2, s. 77 
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bakımdan, yenilik doğuran bir hak niteliğinde olan çıkma hakkı, limited şirketlerde ortağı 

korumayı amaçlayan kişisel bir hak niteliğini haizdir.87 

 

Her ne kadar TTK m. 595/5 uyarınca, ortağa pay devrinin reddi halinde çıkma hakkı tanınmış 

olsa da ortak tarafından şirketten çıkmayı gerektirecek haklı sebeplerin varlığının gösterilmesi 

gerekecektir. Bu bakımdan, pay devrinin imkânsız olması her durumda haklı neden teşkil 

etmeyecek ve ortak tarafından ortaklık ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin gösterilmesi 

gerekecektir.88 Ne var ki, TTK’da haklı sebeplerin neler olduğuna dair herhangi bir sınırlama 

bulunmadığından çıkma hakkını kullanmak isteyen ortağın ileri sürdüğü sebebin haklı bir sebep 

oluşturup oluşturmadığı mahkeme tarafından değerlendirilecektir.89 

 

B. Esas Sermaye Paylarının Kanun Yoluyla Geçişi 

 

Limited şirketlerde esas sermaye paylarının kanuni olarak yani herhangi bir işleme konu 

olmadan devir ve iktisabı miras, eşler arasındaki mal rejimi ya da cebri icra yolları ile 

gerçekleşebilmektedir.90 

 

Kanun tarafından kural olarak bu üç halde de genel kurulun onayı aranmamış ve esas sermaye 

payının mülkiyetinin genel kurulun onay vermesi beklenmeden iktisap eden kişiye geçeceği 

kabul edilmiştir.91 Esas sermaye paylarının bu yollar ile geçişinde paylar herhangi bir hukuki 

işleme konu olmamakta ve doğrudan kanun gereğince iktisap edilmektedir.92 

 

                                                           
87 TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma, Çıkarılma ve Fesih, 

Yetkin, 2012, s. 85-86 
88 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 697 
89 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 668 
90 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 182 - 183 
91 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 374 
92 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 185 
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TTK’nın esas sermaye paylarının miras, eşler arasındaki mal rejimi ya da cebri icra yolu ile 

geçişini düzenleyen 596. maddesinde de esas sermaye payının bu yollar ile genel kurul onayı 

aranmaksızın iktisap eden kişiye geçeceği düzenlenmiştir.93  

 

1. Şirketin Reddetme Hakkı 

 

Her ne kadar kanun tarafından miras, mal rejimi ya da cebri icra hallerinde payların genel kurul 

onayına ihtiyaç kalmadan iktisap edileceği hükme bağlanmış olsa da limited şirketin şahıs 

şirketi özellikleri de dikkate alınarak TTK m. 596/2’de limited ortaklığa uygunsuz ve 

istenmeyen kişilerin girişini engellemek amacıyla şirkete, miras, mal rejimi ya da cebri icra 

yolu ile pay geçişlerinde payın geçtiği üçüncü kişiyi onaylamama imkânı tanınmıştır.94 Bu 

düzenlemeye göre, şirket tarafından iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç aylık süre içerisinde 

payı iktisap eden kişinin onaylanmasının reddedilmesi mümkündür. Ancak düzenleme uyarınca 

bu halde, devre konu payların şirketin kendisi, ortağı ya da şirket tarafından gösterilecek üçüncü 

bir kişi tarafından gerçek değeri üzerinden satın alınmasının önerilmesi gerekmektedir. Burada 

dikkate edilmesi gereken nokta, üç aylık sürenin şirket tarafından iktisabın öğrenildiği tarihten 

itibaren başlayacak olmasıdır. Bu bakımından büyük ihtimalle payları iktisap eden kişi 

tarafından pay defterine kayıt olunmak üzere yapılacak başvuru ile birlikte bu süre 

başlayacaktır.95 TTK’da öngörülen bu üç aylık süre hak düşürücü nitelikte bir süre olup payların 

iktisabının reddine yönelik genel kurul kararının bu üç aylık süre içinde alınmış olması 

gerekmektedir. Genel kurulun ret kararı, üç aylık sürenin bitiminden sonra dahi payları iktisap 

edene ulaşsa da iktisabın genel kurul tarafından geçerli bir şekilde reddedildiğinin kabulü 

gerekmektedir.96  

 

                                                           
93 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 185 
94 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 374 
95 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 185 
96 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Adalet Yayınevi, 2014, s. 2236 
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TTK’nın 596. maddesi ile getirilen düzenlemeyle birlikte mehaz kanun olan İsv. BK’dan farklı 

bir düzenleme öngörülmüştür. Zira, TTK’da genel kurula verilen ret hakkı geriye etkili olarak 

sonuç doğurmakla birlikte payları miras, mal rejimi ya da cebri icra yoluyla iktisap eden üçüncü 

kişinin ret kararı verilene kadar geçen süre içinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında 

oy kullanabileceği kabul edilmektedir.97 Şirket tarafından daha sonradan üç aylık süre içerisinde 

iktisabın reddedilmesi halinde dahi bu süre içerisinde alınan genel kurul kararları geçerliliğini 

koruyacaktır.98 Ne var ki İsv. BK’da iktisabın onaylanmasına kadar geçen süre içerisinde iktisap 

edenin ilgili paylara ilişkin oy hakkının askıda kaldığı ve bu süre içerisindeki genel kurullara 

katılamayacağı düzenlenmiştir.99 

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, esas sermaye paylarının miras, eşler arasındaki mal rejimi ya da 

cebri icra yolu ile geçişi halinde söz konusu geçişi engellenmesi için genel kurul tarafından 

geçişin üç ay içinde reddedilmesi yeterli olmamaktadır. TTK m. 596/3 uyarınca ret kararı ile 

birlikte şirketin paylarını kendi, ortağı ya da şirket tarafından gösterilecek üçüncü bir kişi 

hesabına gerçek değeri üzerinden devralmanın teklif edilmesi gerekmektedir.100 Aksi takdirde, 

ret kararı geçerli kabul edilmeyecektir.101 

 

Ret kararının şirketin hangi organı tarafından verileceğine ilişkin TTK’da herhangi bir 

düzenleme bulunmasa da söz konusu kararın genel kurul tarafından alınacağının kabulü 

gerekmektedir. Zira, TTK m. 595 hükmü ve ayrıca genel kurulun devredilemez yetkilerini 

düzenleyen m. 616 hükmü dikkate alındığında da bu sonuca ulaşılması yerinde olacaktır.102 

Yine TTK’nın m. 595 hükmüne benzer şekilde genel kurul tarafından alınacak ret kararında 

TTK m. 620’de öngörülen olağan yeter sayılar uygulanacaktır. Buna göre de genel kurul 

tarafından ret kararının toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınması 

                                                           
97 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 375 
98 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 186 
99 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 375 
100 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 701 
101 BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Dersleri, Dora, 2012, s. 663 
102 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 702 
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gerekecektir.103 Ne var ki, söz konusu kararın önemli bir karar olarak nitelendirilebileceğini ve 

bu nedenle, TTK m. 621/1’in (c)104 bendi kapsamında ele alınması gerektiğini ileri süren 

yazalar da bulunmaktadır.105 Ancak, kanaatimce bu görüşün kabulü mümkün olmayıp genel 

kurul tarafından alınacak ret kararı, genel olarak esas sermaye paylarının devrinin 

sınırlandırılmasına, yasaklanmasına neden olmamakta yalnızca söz konusu pay geçişi için 

sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle de söz konusu genel kurul kararının TTK m. 620 uyarınca 

olağan nisaplar ile alınacağının kabulü yerindedir.  

 

Şirket genel kurulu tarafından ret kararı verilmesi üzerine payın gerçek değeri üzerinden 

alınmasının teklif edilmesi gerekmesi nedeniyle şirket esas sermaye paylarının gerçek 

değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Esas sermaye paylarının gerçek değerlerinin nasıl 

tespit edileceği aşağıda incelenmektedir.  

 

2. Esas Sermaye Paylarının Gerçek Değerinin Belirlenmesi  

 

TTK’nın 597. maddesi uyarınca tarafların esas sermaye paylarının gerçek değeri üzerinde 

anlaşamamaları halinde payları devralan kişinin ya da şirketin, şirket merkezindeki asliye 

ticaret mahkemesinden payların gerçek değerinin belirlenmesini talep hakkı bulunmaktadır.106 

İlgili düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, tarafların gerçek değerin belirlenmesi için 

mahkemeye başvurmaları mutlak bir zorunluluk olmayıp payların gerçek değeri üzerinde 

anlaşmaları halinde mahkemeye başvurmadan payların gerçek değerinin belirlenmesi de 

mümkündür.107 

 

                                                           
103 ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 701-702 
104 TTK m. 621/1, c bendi uyarınca esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da 

kolaylaştırılmasına ilişkin kararlar önemli kararlardan olup temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı 

bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması ile alınabileceği düzenlenmektedir. 
105 TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma, Çıkarılma ve Fesih, 

Yetkin, 2012, s. 131 
106 YILDIZ, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, Arıkan, İstanbul, 2007, s.147 
107 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 186 

http://www.bka-law.com/


 
 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 

+90 212 806 43 69 

www.bka-law.com  

TTK’nın ilgili hükmünde payların gerçek değerinin belirlenmesinde hangi esasların dikkate 

alınacağı ya da hangi tarihin esas alınacağı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Gerçek 

değerin belirlenmesinde esas alınacak tarihin, hakkın kullanılacağı tarih olduğu kabul 

edilmektedir.108 Bu bakımdan, gerçek değer, payları iktisap eden kişinin şirkete payların kaydı 

için başvurduğu tarihe göre hesaplanmalıdır.109 

 

Mahkeme tarafından gerçekleştirilecek değerlemenin bilirkişilerce yapılması gerekecek olup 

bilirkişiler tarafından limited şirketin bilançosu, varlıkları, good-will ve ortaklığın borçları da 

dikkate alınacaktır.110 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 26.07.1994 tarihli bir kararında da gerçek 

değerin aynı zamanda ticari değer anlamına geldiği ve bu değerin işletmenin tüm değerinin 

yansıtması gerektiği, tasfiye değerinin işletmenin ekonomik değerinin belirlenmesinde dikkate 

alınacağı ancak doğrudan payların değerinin alt sınırı olarak kabul edilemeyeceği 

belirtilmiştir.111  

 

TTK’da taraflardan biri tarafından gerçek değerin belirlenmesi amacıyla mahkemeye 

başvurulması halinde yargılama giderlerinin hangi taraf üzerinde bırakılacağı hakkında 

düzenleme yapılmamış ve TTK m. 576/2 uyarınca bu konu mahkemenin takdirine bırakılmıştır. 

Yine aynı hüküm uyarınca mahkemece verilen karar kesin nitelikte olacak olup tarafların itiraz 

imkânı bulunmamaktadır.112 

 

 

 

 

                                                           
108 YILDIZ, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, Arıkan, İstanbul, 2007, s.147 
109 UZEL, Necdet, Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek 

Değer ve Faizin Tespiti ile Kar Payının Mahsuf Edilmesine Dair İlkeler, İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013, s. 559 
110 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat 

Kitapçılık, 2011, s. 376 
111 UZEL, Necdet, Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek 

Değer ve Faizin Tespiti ile Kar Payının Mahsuf Edilmesine Dair İlkeler, İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013, s. 557 
112 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Seçkin 

Yayıncılık, 2013, s. 186 
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IV. SONUÇ 

 

Limited şirketler ticari hayatın en önemli aktörlerinden biri olmakla beraber yine ticari hayatta 

en sık rastlanan şirket türüdür.113 Ticari hayattaki aktif rolleri dolayısıyla, uygulamada da 

limited şirketlerde pay devri ve bundan doğan sorunlara sıkça rastlanılmaktadır. Şahıs ve 

sermaye şirketlerine özel karma nitelikleri dolayısıyla belirli konularda anonim şirketlerden 

önemli ölçüde farklılaşmasına rağmen limited şirketler TTK’nın yürürlüğe girmesi ile anonim 

şirketlere biraz daha yakınlaştırılmışlardır. Limited şirketlerde “bir ortak-bir pay” kuralının terk 

edilmesi, ispat aracı ya da nama yazılı olarak pay senetlerinin düzenlenmesine imkan tanınması 

ve pay devrinin kolaylaştırılması yönünde ortaklara takdir hakkı bırakılması bu yakınlaşmaya 

neden olan önemli düzenlemelerdendir.  

 

Tüm bunlara rağmen, limited şirketlerde pay devirlerinin yazılı olarak yapılması ve imzaların 

noterce onaylanmasının zorunlu tutulması ve aksi kararlaştırılmamışsa genel kurul onayının 

gerekmesi gibi kurallar limited şirketlerde pay devri gerçekleştirilmesini anonim şirketlere 

kıyasla oldukça güç hale getirmektedir. Zira, genel kurul tarafından herhangi bir neden 

gösterilmeksizin pay devrinin reddine olanak tanınması, şahıs şirketi özellikleri de bulunan 

limited şirketin ruhunu korumak ve istenmeyen kişilerin şirkete ortak olmasını engellemeye 

yönelik düzenlemelerdir. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve cebri icra yolu ile pay iktisabı 

halinde şirket tarafından iktisap eden üçüncü kişinin reddedilerek payların şirketin kendisi, 

ortağı ya da şirket tarafından gösterilecek üçüncü bir kişi tarafından gerçek değeri üzerinden 

satın alınmasını yöneltme hakkının bulunması da limited şirketin bu karma özelliğinden 

kaynaklanan bir düzenleme niteliğindedir. Bu hallerde, gerçek değerin nasıl hesaplanacağı, 

payların hangi tarihteki değerinin esas alınması gerektiği ve mahkemece değerin 

hesaplanmasında hangi unsurlara dikkat edileceği de önem arz eden bir konudur.  

Limited şirketlerin şahıs şirketi özelliklerine rağmen eTTK’ya oranla pay geçişleri daha da 

kolaylaştırılmış ve ortaklar tarafından kanuni bağlamın aksi yönünde şirket sözleşmesinde 

                                                           
113 KOŞUT, Hanife Doğrusöz, Limited Şirkette Nama Yazılı Senede Bağlanmış Esas Sermaye Payının Devir 

Şartları, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S.1, s. 383 
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düzenleme yapılmasına imkân tanınmıştır. Ticari hayatın bu denli önemli aktörlerinden bir olan 

limited şirketlerde kanımızca bu kolaylığın sağlanması önemli ve olumlu bir gelişmedir.  
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