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LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ KAR PAYI ALACAĞININ 

TESPİTİNDE TAHKİM ŞARTI 

Tahkim, gün geçtikçe ülkemizde uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Sermaye şirketleri 

gerek üçüncü kişilerle olan ticari uyuşmazlıklarında gerekse de şirket ortakları ile şirket 

arasındaki uyuşmazlıklarda ki özellikle kar payının dağıtımı konusunda kar payı alacağının 

tespiti noktasında sıklıkla yaşanan uyuşmazlıklarda çözümü adli yargıdan tahkime doğru 

yönlendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Kısa sürede çözüme ulaşmak adına esas 

sözleşmelerinde tadil yaparak tahkim şartına yer vermek ile ve iç yönergelerine tahkim şartı 

eklemek suretiyle şirket ve ortakları arasındaki sorunları sulha erdirerek ticari faaliyetlerine 

devam etmek istemektedirler. Bazı şirket esas sözleşmelerinin amaç ve konu başlıklı 

maddesinde “….konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel 

resmi ve özel kuruluşlar ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, 

tahkim nameler ve beyannameler düzenler……” şeklinde değişiklik yapıldığı da 

gözlenmektedir. Şirket ortakları arasındaki hisse devirlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümüne bu çalışmada yer verilmemiştir. 

Şirket esas sözleşmelerinde şirketin temsili maddesinde seçilen şirket müdürü ya da 

müdürlerinin görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Yetkileri arasında “…..Şirketi Bankalar ve 

Özel İdarelerde Temsil Etmeye, bankalara hesaplar açtırmaya hesapları kapatmaya, paraları 

bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya/ahzu kabza, çek ve senetleri imzalamaya 

resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye 

katılmaya şirket adına ipotek veya ipoteksiz gayrimenkuller almaya satmaya,   şirketin üçüncü 

kişilerle olan alacakları, hakları ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermeye, şirket 

adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, 

iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir; kambiyo 

taahhüdünde bulunabilir,……..” şeklinde düzenlenmekte ya da özellikle “tahkim” ibaresini 

eklemek için esas sözleşme tadili yapmaktadırlar. Aynı şekilde karın dağıtımında yaşanan 

uyuşmazlıklar için de İç Yönergede Madde 10/1-e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve 

kazanç payları oranlarının belirlenmesi fıkrasına “tahkim” şartını ekleyerek, Madde 18 İç 

Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler  bağlamında genel kurulun onayına sunularak değişikliği 

gerçekleştirmektedirler.  
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6102 sayılı TTK Yönetimin Kapsamı kenar başlıklı Madde 223/1’de; “Şirketin yönetimi 

kapsamındaki hususlar, şirketin amacını ve konusunu elde etmek için yapılması gereken 

olağan işlem ve işler ile sınırlıdır. Şirketi yönetenler, şirket menfaatine uygun gördükleri 

işlerde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak şartıyla, sulh, feragat ve kabul ile tahkime de 

yetkilidirler. Şu kadar ki, bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, 

ticari mümessil tayin etmek ve şirket konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, 

teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya 

ticari işletme rehni kurmak gibi olağan iş ve işlemler dışında kalan hususlarda ortakların 

oybirliği şarttır.” hükmünde şirketin amaç ve konusunu elde etmek için yapılan olağan işlem 

ve işler için yönetime “tahkim” yetkisi vermektedir. Yine Madde 280/2’de; “Tasfiye 

memurları şirket için yararlı gördükleri takdirde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak 

koşuluyla, sulhe, feragata, kabule, tahkime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; 

gereklilik hâlinde yeni işlemler de yapabilirler.” hükmünde de şirketlerin olağan işlem ve 

işleriyle sınırlı olmak kaydıyla tasfiye memurlarının da tahkime ve hakem seçmeye yetkili 

oldukları ifade edilmektedir. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 412 kapsamında tahkim sözleşmesinin 

tanımı ve şekli açıklanmıştır. Fıkra 1’de; “Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya 

sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir 

kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları 

anlaşmadır.” hükmünden hareketle limited şirketlerin genel kurullarında esas sözleşmede ve 

iç yönergede değişikliğe gidilerek şirketin 3. kişilerle ticari uyuşmazlıklarında, şirketin 

ortakları ile ve ortaklar arasındaki uyuşmazlıklarda tahkim sözleşmesi ya da tahkim şartı 

değişikliği yapabilecekleri yönünde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Yargıtay 11. HD, S. 2008/9429 E. 2010/1648 K., 15.02.2010 Kararı 

aşağıdaki gibidir; 

“… dava konusu limited şirketin ana sözleşmesinde hissedarlar arasında ve hissedarlarla 

şirket arasında çıkacak ihtilafların tahkim yoluyla halledileceği hükmü nedeniyle davalılar 

vekilinin süresinde yaptığı tahkim itirazının kabulüne…”1 

Fıkra 2’de; “Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir 

sözleşme şeklinde yapılabilir.” hükmü ile Fıkra 3’de “Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde 

 
1 www.erdem-erdem.av.tr/yayınlar/hukuk-postası/sirketler-hukuku-uyusmazlıklarında-tahkim/ Erişim Tarihi: 08.10.2019 

http://www.erdem-erdem.av.tr/yayınlar/hukuk-postası/sirketler-hukuku-uyusmazlıklarında-tahkim/
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yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca 

imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks 

gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde 

yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap 

dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek 

amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi 

yapılmış sayılır.” açıklanan hüküm birlikte değerlendirildiğinde limited şirket esas 

sözleşmesinde ve iç yönergede tadil değişiklik bildirimleri, genel kurulda yapılan gündem ile  

ilgili görüşmeler, genel kurul tutanağı ve Ticaret Sicil Tescili ortağın/ortakların kar payı 

alacağı ve tespiti konusunda adli yargı yerine tahkime gidilmesinde engel teşkil etmeyeceği 

anlaşılmaktadır. 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Madde 4’de; “Tahkim anlaşması, tarafların, 

sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden 

doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla 

çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır.” şeklindeki tanımıyla 6102 sayılı Kanunu Madde 

412/1 ile paralellik arz etmektedir. İlgili mevzuat sözleşme hukuku bağlamında özel hukuktan 

kaynaklanan uyuşmazlıkların en kısa sürede, ekonomik faaliyetlerin aksamasına izin 

verilmeyecek şekilde tarafların sulh bulmasına ya da tarafların hak ihlalleri olmadan karar 

verildiğine ikna edildiği bir sistemdir. 

Ülkemizde uygulanan Milli (İç) Tahkim davalarının yer aldığı birçok tahkim yeri 

bulunmaktadır. Önceki dönemlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul 

Ticaret Odası (İTO), İzmir Ticaret Odası (IZTO) nezdinde tahkim merkezleri kurulmuş ve 

kurumsal tahkim kuralları belirlenmiştir. Ancak bu kurumlar, milletlerarası bir tahkim 

kurumu olmaktan ziyade kendi üyelerinin taraf oldukları uyuşmazlıkların etkin şekilde 

çözüme kavuşturulması amacını taşımaktadır. Nitekim İTO ve IZTO tarafından belirlenen 

tahkim kurallarına göre, bu odalara tahkim başvurusunda bulunmak için uyuşmazlığın 

taraflarından en az birinin ilgili odanın üyesi olması gerekmektedir. Bu kurumlar arasında 

İTO tarafından kurulan İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) 

aktif bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Milletlerarası Tahkim Kurumu olarak kurulan 

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu’nun 1 Ocak 2015’te yürürlüğe girmesi ile 30 Nisan 2015’te 

toplanan ilk Genel Kurul’da Yönetim Kurulu seçimi sonrasında ISTAC Yönetiminin ilk 

görevi, merkezin faaliyete geçebilmesi için gerekli kurumsal altyapıyı ve mevzuatı 

oluşturmak olduğu açıklanmaktadır. ISTAC tarafından yapılan açıklamada; 26 Ekim 2015’te 
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toplanan 2. Genel Kurul’da “ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları” nın kabul edilip 

onaylandığı, böylece Merkezin dava kabulüne hazır hale geldiğini, dolayısıyla 26 Ekim 2015 

– 1 Mart 2018 tarihleri arasında ISTAC’a dava başvurularının değerlendirildiğinde; ISTAC 

davalarının yüzde 53’ünü uluslararası, yüzde 47’sini yerli uyuşmazlıklar oluşturuyor ve genel 

anlamda uyuşmazlık değer aralığı 15.000 Türk Lirası ile 800.000.000 Türk Lirası arasında 

değişiyor. Davaların yüzde 47’sinde uyuşmazlık değeri 2.000.000 Türk Lirası’nın üzerinde 

görünüyor. ISTAC davalarına konu olan uyuşmazlıklarda ise yüzde 32 ile satım sözleşmeleri, 

yüzde 20’şer oranla hizmet ve inşaat sözleşmeleri ilk sıralarda yer alıyor. İstatistikler, tahkim 

dili olarak davaların yüzde 87’sinde Türkçe, yüzde 13’ünde İngilizce tercih edildiğini ve dava 

konusu uyuşmazlıkların yüzde 87’sini özel sektör şirketlerinin oluşturduğunu gösteriyor.  

Görüldüğü üzere ISTAC salt Milletlerarası Tahkim Merkezi olmadığı, İç (Milli) Tahkim 

Merkezi de olduğunu istatistiki olarak da açıklamaktadır. 

 

ABC Ltd. Şti. esas sözleşmesinde amaç ve konu madde 3’te ve iç yönergesinde tadile giderek 

şirketin 3. Kişilerle şirket esas faaliyeti kapsamındaki ticari uyuşmazlıklarında ve şirket ile 

pay sahipleri arasındaki uyuşmazlıklarda “tahkim” şartını eklemiştir. Ortaklar Kurulu, şirket 

uyuşmazlıklarında kurumsal tahkimi tercih ettiklerine dair karar almışlardır. Bu nedenle de; 

“Şirketin 3. Kişilerle şirket esas faaliyeti kapsamındaki ticari uyuşmazlıklarında ve şirket ile 

pay sahipleri arasındaki uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca 

nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.” şeklindeki tahkim şartını kabul etmişlerdir. 

Şirket 15.03.2017 tarihinde kabul ederek, tescil ettirmiş olduğu değişiklikleri ticari 

muhataplarına ve şirket pay sahiplerine resmi tebligat ile bildirimde bulunmuştur. 

ABC Ltd. Şti. ortaklarından %10 pay sahibi olan Şemsi Güner, 2015 yılından itibaren 

şirketten hiçbir ödeme almadığı gerekçesiyle vekili tarafından 16.10.2017 tarihli dilekçe ile 

İstanbul Tahkim Merkezine başvurmuştur. Tahkim Talebi ISTAC web sitesi üzerinden 

elektronik ortamda https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/istac-tahkim-talebi/  adresi 

üzerinden oluşturulmaktadır. Davacının ad-soyad/unvan/adres/telefon-fax/e-mail bilgilerinden 

sonra, davacının vekili tarafından tahkim talebinin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Sonrasında 

davalının ad-soyad/unvan/adres/telefon-fax/e-mail bilgilerine yer verilmektedir. 

Uyuşmazlığın konusu, niteliği ve özelliklerine ilişkin özet açıklamalar bölümüne davacı 

vekilinin aşağıdaki maddeleri eklediği görülmektedir.  

https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/istac-tahkim-talebi/
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Tüm gider ve masraflardan sonra, aylık net 50.000 TL gelir elde edilen otopark işletmeciliği 

nedeniyle, müvekkilimin şirketteki payına göre ödeme yapılmaması nedeniyle, müvekkilimin 

ortağı bulunduğu şirkete, Beyoğlu 1. Noterliği'nin 08.08.2017 günlü, 07002 sayılı ihtarname 

keşide edilmiştir. Davalı şirket tarafından verilen, Beyoğlu 26. Noterliği'nin 17.08.2017 günlü 

09560 sayılı cevabi ihtarnamede, şirketin çalıştırmakta olduğu otoparkın, kira personel ve 

asansör sistemi ile çalışan otopark olmasından dolayı, normal otoparklara göre, gelirlerinin 

giderlerini karşılayamadığı açıklanmıştır. Davalı şirketin beyan ve açıklamaları, gerçeğe ve 

fiili duruma uygun bulunmamaktadır. Davalı şirketin çalıştırmakta olduğu otoparkın, 2015 

yılından itibaren gelir ve giderlerinin bilirkişi marifeti ile tespit edilerek, fazlaya ilişkin 

haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik müvekkilimin şirketteki payına göre 30.000.-TL 

alacak talep etmek için, işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. 09.10.2019 
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