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TİCARİ HAYATTA ORTAKLAR ARASI İHTİLAFLAR
Günümüzde ticaret, daha çok belirli kişilerin veya şirketlerin bir araya gelmesi ile sürdürülmektedir. Bu şekilde bir 
araya gelmeler ile ortaklıklar kurulmakta ve sermayeler birleştirilerek daha büyük kârlar hedeflenmektedir. Süreç 
içerisinde, ortaklar arasında fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar ve hatta yargıya taşınan uyuşmazlıklar doğabilmektedir. 
Böyle bir durumda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, süreci en az zararla atlatmayı sağlamaktadır. 

Ticari faaliyet çerçevesinde bir araya gelmeler “adi ortaklık” şeklinde olabileceği gibi “tüzel kişilik” bünyesinde de 
kendini gösterebilmektedir. Her ne şekilde olursa olsun ortaklar, ticari faaliyetlerine yön verirken zaman zaman 
görüş ayrılıklarına düşebilmektedirler. Öyle ki; birlikte çalışılacak firmaların seçimi, ihale süreçlerine katılım veya 
yapılacak olan yatırımlar noktasında ortaklar hemfikir olamayabilirler. Örneklerle çeşitlendirilebilecek bu tür fikir 
ayrılıkları sebebiyle, yargının iş yükünün büyük bir bölümünü de “ortaklar arası ticari uyuşmazlıklar” oluşturmaktadır. 
Bu uyuşmazlıklar ilk etapta, ortaklar tarafından karşılıklı görüşmeler ile çözüme kavuşturulmaya çalışılsa da çoğu 
zaman bu çaba sonuçsuz kalmaktadır. Tam da bu noktada ortakların, profesyonel anlamda hukuki ve finansal 
desteğe ihtiyacı doğmaktadır. Özellikle tüzel kişiliği olan ortaklıklar bakımından, profesyoneller ile çalışılmasında ticari 
anlamda menfaat bulunmaktadır.

Ticari şirketler bakımından uygulanacak mevzuat, genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur (TTK). TTK 
hükümlerinin doğru yorumlanması ve uygulanması halinde, ihtilafın çözümü şirket sermayesine en az zarar verecek 
şekilde sağlanabilecektir. Kanun, özellikle anonim şirketler bakımından detaylı düzenlemeler içermektedir. Yönetim 
kurulu üyelerinin atanması, atama yöntemlerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortakların genel 
kurullarda oy kullanma, toplantılara katılma, bilgi alma ve inceleme hakları, özel denetçi atanmasının şartları, kâr 
payının dağıtımı gibi hususlar bunlardan sadece birkaçıdır. 

Önceki sayılarımızda ele almış olduğumuz “arabuluculuk” kurumuna, “ortaklar arası ihtilaflar” başlığı altında 
değinmekte fayda olacaktır. Arabuluculuk kurumunun hukuk sistemimizdeki yeri, oldukça yakın geçmişe 
dayanmaktadır. 2019 yılında hayatımıza giren ticari uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk müessesesine, 
yalnızca alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce başvurulabilmektedir. Yani artık bu tür 
uyuşmazlıklarda arabuluculuk, dava şartı haline gelmiştir. İhtilafların çözümü noktasında ne kadar etkili olduğunu ise 
süreç gösterecektir.

Uyuşmazlığa düşen ve çözüm bulamayan ortaklar, şartları oluştuğu takdirde TTK hükümleri uyarınca “şirketin haklı 
sebeple feshi” yoluna dahi gidebileceklerdir. Ancak bu tür durumlarda mahkemeler, her zaman ortaklığın feshine karar 
vermeyebilecektir. Özellikle bu ve benzer durumlarda, ortaklar arasındaki görüş ayrılıkları ve çıkar çatışmalarından 
zarar göreceğini düşünen tarafın, mutlaka profesyonel destek alması gerekmektedir. Yanlış stratejiler izlendiği 
takdirde, ticari veya hukuki anlamda haklı olan ortakların dahi zarar görmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


