
KOOPERATİFLER KANUNU DEGİŞİKLİGİ VE YENİ ÖRNEK 
ANASÖZLEŞMELER KARŞlSlNDA TÜRK BORÇLAR VE TİCARET 

HUKUKU AÇlSINDAN KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE 
ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKi ÖDEMELERiN NİTELİGİ İLE 
BU BORÇLARDA TEMERRÜDÜN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

Y. Doç. Dr. E. Saha ÖZMEN(*) 

I - KONUNUN T ANlTIMI VE SINIRLANDIRILMASI 

A- GENEL OLARAK 

Kooperatifler Kanununa (bundan böyle KK. olarak kısaltıla

caktır) dayalı olarak tüzel kişilik çatısı aliında ve bir amaç etra· 
fında toplanmış ortakların bu ilişki içerisinde çeşitli borçlarla yü
kümlü olacakları kuşkusuzdur. Örneğin, :Sermayeyi oluşturan or
taklık payının ödenmesi ilk akla gelendir (KK. m. 191). Ancak, aşa
ğıda ayrıntısı ile değineceğimiz gibi uygulamada yapı ve diğer bazı 
kooperatİf türlerinde sermaye unsuru yalnızca sembolik bir fonk
siyon görür hale gelmiştir. 

Bu gün anılan türele kooperatifierde önemli hale gelen ve öne 
çıkan KK. deyimi ile «sair ödemeler»dir (KK. m. 27). Ayrıca, or
taklık payı katılım borcu ile ilgisi bulunmayan diğer bir borç «ek 
ödeme yüklemi>> olarak kanunda ifadesini bulmaktadır (KK. m. 
31). Anılan bu iki borç yükümü bilgisizlik nedeni ile karıştırılabil
mektedir. 

Sermayeye katılım borcu bazı tür kooperatifierde tüm önem
sizliğine rağmen ayrıntılı hükümlerle (KK. m. 4, 19, 20, 21, 27) dü
zenlenmiş iken <<sair ödemeler>>C yalnızca tek maddeele hüküm ve 
sonuçları ile ilgili olarak değinilmiş bulunmaktadır. 

Araştırmanın amacı, belirttiğimiz nedenlerle gereken ilgiyi ka
nuni düzenleme olarak görmeyen ortaklık payı dışındaki ödeme
ler konusuna, öncelikle niteliğini ve geçerlilik koşullarını sapta
mak suretiyle açıklık getirmektir. 

(*) Gazi Üniversitesi İkt. İd. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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B- KANUNi DÜZENLEME 

Konut yapı kooperatiflerinde ve diğer bazı kooperatifierde 
önem taşıyan ortaklık payı dışındaki ödemelere KK. m. 27'de «sair 
ödemeler» terimi ile değinilmiş ve sermaye katılım borcu ile bir
likte bu borçların ödenmesinde temerrüde düşülmesi koşulları hu
kuki sonuçlarıyla birlikte hüküm altına alınmıştır. 

Bunun dışında, sözleşme serbestisi sınırları çerçevesinde çı

kacak uyuşmazlıklarda ilk uygulama imkanı bulan anasözleşme
ler gözönüne alınacak olursa, uygulamada KK.'nun 88. maddesinin 
verdiği yetki ile örnek anasözleşmeler hazırlayan Ticaret Bakanlı
ğının hazırlamış olduğu «Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi>> 
ile KK. m. 27 hükmüne, bu tür kooperatifler için açıklık getirilmiş 
bulunmaktadır. Konumuzia ilgili olarak inceleme konusu yapaca
ğımız bu anasözleşme araştırmamızda örnek anasözleşme olarak 
adlandırılacaktır (1). Örnek anasözleşmenin ilgili hükümlerine ye
ri geldiğince değineceğiz. 

C- TERİM SORUNU 

Konumuzu oluşturan akçalı nitelikte para borcu oluşturan or
taklık payı ödemesi ve ek ödeme yüklemi kanuni tabirler olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bunlar dışında kalan ve konumuzu oluşturan 
ödemeler KK. m. 27 ile «sair ödemeler» olarak anılmıştır. Buna 
karşılık örnek anasözleşmede «Ortaklık payı dışındaki ödemeler>> 
tabiri kullanılmıştır (Örnek anasözleşme m. 21). Her ne kadar, ek 
ödeme yüklemi de ortaklık payı dışında bir ödeme ise de bu öde
meyi istisnai niteliği gereği gözardı ederek biz de araştırmamızda 
bu terimi kullanacağız. 

Ancak, bazı yazarlar (2) ve çeşitli kararları ile Yargıtay (3) 
bu tür ödemeyi ek ödeme olarak adlandırabilmektedir. Bu son de
rece sakıncalı adiandırma ortaklık payı dışındaki ödemelerin KK. 
m. 31 hükmü ile düzenlenmiş ek ödeme yükleınİ ile karışmasına 
yolaçabilmektedir. Belirtmek gerekirse, örnek anasözleşmede ge
nel kurulun görevleri ile ilgili hi.ikümde «taksit>> kavramı da yeral
mış bulunmaktadır (m. 23). Bir de, somut olarak toplanış amacı 

(1) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Teşkilatiandırma Genel Müdürlüğü, 
1988 T. ve 1/1 sayılı örnek anasözleşmesi. 

(2) ÇEVİK, Orhan: Kooperatifler Hukuku Uygulaması ve İlgili Mevzuat, 
B. 2, Ankara 1987, s. 294. 

(3) t\nılan nitelikte kararlar i~·in bk., Ccvik, s. 2'l4-29S. 
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parelelinde adlandırmalara rastlamak mümkündür. Giriş aidatı, 

arsa ve inşaat fonu; alt yapı taksiti gibi. 

II- KOOPERATİFLER KANUNUNA DAYALI BORÇLARIN 
NİTELİGİ 

A- KOOPERATİF ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN NİTELİGİ VE 
BU iLiŞKiDE TÜZEL KİŞİ - ORT AK A YIRIMI 

Tüzel kişilik sahibi kooperatifler, anasözleşmesinde yazılı ama
ca ulaşma konusunda organlan ile organize olmuş ve bu yapılaş
ınası ile ortaklarından bağımsız bir varlığa sahip hak sujesi huku
ki varlıklardır. Medeni hukukumuzun tanıdığı hak ve yükümlülük
lerin sahibi olma imkanının tanınmış olması bizi tüzel kişilik kav
ramına götürür (KK. m. 7). Tüzel kişilerde, hak ve borçlara sahip 
olma imkanı amaç (gaye) ile sınırlandırılmıştır. Bu genel prensip, 
kooperatifler için KK. m. 6/son f. hükmü ile tekrar edilmiştir. 

« Kooperatifin faaliyeti kooperatifin amacı ve çalışma konusuyla 
sınırlıdır» Anasözleşmesi ile belirli veya belirtilmesc de amacı ve 
çalışma konusuyla sınırlı olarak belirlenecek faaliyeti, kooperatifin 
medeni hakları kullanma ehliyetinin sınırını oluşturacaktır (4). İş
te, kooperatİf bu sınır çerçevesinde, tüzel kişiliğin zorunlu unsuru 
organları iradesi aracılığıyla alacaklı konuma geçebileceği borç 

ilişkileri yaratabilecektir. Ancak, konu başlığımız altında ilginç 

olan alacaklı kooperatif karşısında borçlu konumda aynı koopcra

lif ortaklannın ycralmasıdır. Buna şaşırmamak gerekir; çünkü, 

ortaklık sözleşmesinin kendine özgü niteliği iradelerin aynı yönde 

uyuşması ile her ortak KK. ve anasözleşmesinin kendisine yükle

diği borçlarla yükümlü olabilecektir. Başka bir deyişle, anasözleş

me ile birlik ilişkisi içine giren ortaklardan her biri ortaklı k ama

cı çerçevesinde borç altına girer. Farklı olarak, burada ediınierin 

değişiminden sözedilemez; edimler ortak bir amaca ulaşma niye

tiyle herkes için kural olarak aynı türdedir. 

(4) Genel hükümler acısından tüzel kisilerin medeni hakları kullanma etı
liyeti (fiil ehliyetil konusunda bk.', ZEVKLİLER, Aydın: Medeni Hu
kuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, An
kara 1989, s. 602 vd.; Ayrıca bk., POROY Reha/TEKİNALP Ünal/ÇAM
OGLU Ersin: Ortaklıklar Hukuku, C. II, B. 2, İstanbul 1976, s. 350-351; 
ULUSOY Yılmaz: Kooperatif Teşekküller, Ankara, s. 206-209; ERİŞ Gö
nen/ULUSOY Yılmaz: Kooperatifler Kanunu y., Vergilendirme, Ank:ı
ra 19RR, s. 76. 
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Ortaklık ilişkisini ele alacak olursak, genel tanım BK. m. 520'

de yapılmış bulunmaktadır. Buna göre, şirket bir akit olarak nite
lendirilmiştir. Bu akitle kişiler kişi birliği oluşturarak ortak ama
cın elde edilmesinde birbirlerine karşı taahhüt altına girerek emek 
\'C mallarını yekdiğeri ile aynı şekilde borçlanmaktadırlar. 

Aynı yönde oluşan hukuki yarar ile yazılı şekilde düzenlenmiş 
anasözleşme hükümlerine bağlı ortaklar, doğrudan doğruya ana
sözleşmeden doğan veya KK. ve anasözleşmenin yetkili kıldığı or
ganların kararına dayalı olarak doğan borçlarla yükümlü olmayı 
peşincn kabullenmiş clurumdadırlar. Böylece, alacaklı kooperatİf 

karşısında borçlu konumda ortaklar (kurucu olarak anasözleşmeyi 
imzalayan ve açık kapı ilkesi uyarınca daha sonra ortaklık ilişki

sine giren) hak ve veeibelerde eşitlik ilkesi uyarınca (KK. m. 23) 
kanun ve anasözleşmeye dayalı olarak doğan borçlarla yükümlü 
olacaklardır. 

B- KOOPERATİFLERİN Dİ GER TİCARET ORTAKLlKLA
RINDAN FARKLILIGINA DAYALI OLARAK ORTAYA ÇI
KAN ÖZELLİKLER 

Genel hükümlere dayalı olarak bir akit ilişkisinden doğan or
taklık ilişkisinin ana unsurlarından olan sermaye unsuru yapı koo
peratiflerinde ve diğer bazı koopçratiflerde sembolik bir anlam ta
şır hale gelmiştir. Yapı kooperatiflerinde, tüzel kişilik amacı doğ
rultusunda kullanılacak sermaye yerini ortaklık payı dışındaki 

ödemelere bırakmıştır.· Başka bir deyişle, bilançonun pasifincieki 
itibari rakamın karşılığını oluşturan aktifler, kooperatİf amacının 
elde edilmesinde asli fonksiyonunu görmemektedir. Ticaret ortak
lıkları, sermayeleriyle amacına ulaşmakta iken kooperatifler, KK. 
m. 1 hükmü ile ele açıklığa kavuşturtılduğu gibi, «belirli ekonomik 
menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını 
sağlayıp korumak>> şeklinde genel bir ifade ile belirlenen amaçla
rını yine aynı hüküm uyarınca, «karşılıklı vardım, dayanışma ve 
kefalet>> suretiyle elde ederler. 

Anılan türele ekonomik menfaatleri kar~ılamak, hiç bir şekil
de kazanç paylaşma amacına dönüşemez (5). İşte bu şekilde, tica
ret ortaklıklarından farklı olarak kendi ekonomik yararlarını sağ-

(5) Kooperatiflerin, ticaret ortaklıklarından bu yönde oluşan farklılıklan 

için bk., Çevik, s. 19-21, DOGANAY İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 
C. TI, B. 3. Ankara 1990, s. 1354-l:l'iS. 
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lamak üzere bir kişi topluluğu oluşturan ortaklar, manevi nitelik
te kavramlar olan karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet (6) yü
himlülüğü ile biraraya gelmiştirler. 

Ekonomik yararın elde edilebilmesi anılan manevi yükümlülük 
yanında akçalı bir unsura ihtiyaç gösterir ki, bu da sermayedir (7). 
Sermayesiz bir kooperatif düşünülemiyeceğini biliyoruz (KK. m. 4). 
Ancak, diğer ticaret ortaklıklarında olduğu gibi sermaye, koopera
tifierde kazanç elde etme amacı ile kullanılmamaktadır. Bu nok
tadaki önemli farklılık sermayenin öncelikle yapı ve daha bir çok 
kooperatif türünde öneminin azalmış bulunmasına yolaçmıştır. 
Çünkü, daha çok somut olarak düşük gelirli kimselerin ekonomik 
yararını gözeten kooperatifierde bu özelliğin doğal uzantısı olarak 
başta ortaya konan yüksek miktarlı ortaklık payları yerine aylık 
ödemeler şeklinde ortaya çıkan yükümlülüklerle karşılıklı yardım 
ve dayanışma sağlanmaktadır. Konu başlığımız altında hedefimiz, 
yapı kooperatiflerin uygulamasında önemli bir yer tutan bu tür 
borçları tüm sonuçlan ile irdelemeye çalışmaktır. Araştırma planı 
olarak, akçalı nitelikte olmayan ortak yükümlerini (8) gözardı ede
rek ortaklık payına katılım borcu ile ek ödeme yüklemini kısaca 
tanıtarak ortaklık payı dışındaki ödemeleri incelemeye alacağız. 

III- ORTAKLIK PAYINI ÖDEME VE EK ÖDEME YÜKLE
Mİ BORÇLARI 

A- ORTAKLIK PAYINI ÖDEME BORCU 

KK. m. 19' da «ortaklık payları, başlığı altında tüzel kişi ortak
lığın ana unsuru sermayeyi oluşturması bakımından «kooperatife 
giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması» zorunluluğu 
getirilmiştir. Kooperatİf ortaklık payının kural olarak para borcu 
taahhüdü şeklinde olacağı öngörülmüştür. istisnai olarak ayni nite
likte sermaye konması anasözleşme ile kabul edilebilecektir (KK. 
m. 20). 

Bu konuda, 25.10.1988 T.li ve Kooperatifler Kanununda deği
şiklikler getiren 3476 sayılı Kanunla değişik l9. maddede «bir or
taklık payının değeri 10.000.- liradır. Kooperatife girenler en çok 

(6) Bu kavramlar için bk., Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 344-346; Çevik, s. 
66-67; Doğanay, s. 1354; Eriş/Ulusoy, s. 6-8. 

(7) Kooperatifte sermaye unsuru hakkında bakımz,. Çevik, s. 69 vd. 
(8) Para ile ifade edilir niteliktc bulunmayan bu tür borçlar için bk., Çe. 

vik, s. 295 vd. 
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1.000 pay taahhüt edebilirler» hükmü getirilmiştir. Hüküm bu 
şekli ile eleştiriye açıktır. Şöyle ki, enflasyon oranlarının yüksek 
olduğu ülkemiz açısından miktar belirleyerek üst sınır konması 
hükmün kısa zamanda anlamsız kalmasına yolaçabilmektedir. Ni
tekim, bu hükme göre bir ortağın en az 10.000.-, en çok 10.000.000.
lira sermaye katılım payı taahhüt edebileceği gözönüne alınacak 
olursa, konut yapı kooperatiflerinde bu günkü inşaat maliyetleri 
gözönüne alındığında bu rakamın şimdiden yetersiz kaldığını be
lırtmek abartma olmayacaktır. 

Eğer, sermayenin tamamı peşin olarak kuruluşta ödenmemiş
se taahhüt edilen bakiye bedelin ödenmesi yükümlülüğü mevcut
tur. Ortaklar, sermaye katılım payı olarak bu borcu ifa ile yüküm
lüdürler. Bu borcun ödenmemesinin hukuki sonuçları, ortaklık pa
yı dışındaki ödemeler ile parelellik arzettiğinden temerrüt başlığı 
altında aşağıda incelenecektir. 

B- EK ÖDEME YÜKLEMİNİN ÖDENMESi 

a - Kavram (9). 

Araştırma konumuz başlığı altında farkını saptayabilmek ama
cı ile kısaca belirtmek gerekirse KK.muz, ortaklık payı borcunun 
ödenmesi yanında ek ödeme yüklemi adı altında borç yaratmış bu
lunmaktadır. Buna göre, «anasözleşme ortaklan ek ödemelerle yü
kümlendirebilir. Ancak, ek ödemelerin yalnız bilanço açıklarını ka
patmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabile
ceği gibi belirli miktarlada veya iş hacmi ile veya paylarla oran
tılı olarak sınırlandırılabilirı> hükmü getirilmiş bulunmaktadır 

(KK. m. 31). Anasözleşmede böyle bir hüküm bulunması halinde 
ek ödeme yüklemi getirilebilmesi KK. m. 52/I. fıkra hükmünce 
KK. m. Sl'de belirtilen çoğunluktan farklı bir çoğunluğa bağlan
mıştır. Aynen yazacak olursak, «ek ödeme yüküınieri ihdası hak
kında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4'ünün rızası ge
reklidir>>. 

Görüldüğü gibi, ancak anasözleşme ile düzenlerırnek ve yalnız
ca bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ek ödeme yü
kümleri adı altında ödentiler getirilebilir. Bilanço açığının saptan
ması muhasebe konusudur. Kanunen tutulması gerekli defterlere 

(9) Ek ödeme yüklemi konusunda bk., Çevik, s. 304-305; Doğanay, s. 1451-
1453; PoroyjTekinalp/Çamoğlu, s. 423-424; Eriş/U!usoy, s. 315 vd.; Ulu
soy, s. 343-347. 
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bakılarak, KK. m. 38/V fıkra hükmünce, «bir yıllık faaliyet neti
celeri menfi olduğu takdirde, ancak yedek akçelerden ve bunların 
kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payla
rıyla karşılanır» hükmünce hareket edilmelidir. Özetle sonuç be
lirlemek gerekirse, bir yıllık faaliyet sonucunda aktifte oluşan men
fi kayıplar, zarar adı altında bilfınço açığına yolaçarak ek ödeme 
yüklemlerine ihtiyaç gösterebilir. Bunun dışında, ek ödeme yük
lemlerine ihtiyaç yoktur. 

Ancak, hemen belirtelim ek ödeme yükleınİ yapı kooperatif
lerinde sermayenin gördüğü role paralel olarak önemini kaybetmiş 
bulunmaktadır. Çünkü, aşağıda da detaylı olarak bilgilendireceği
miz gibi, sermaye ve ek ödeme yükleınİ arasında çok yakın bir il
gi vardır. Sermayesi önem taşıyan kooperatifierde bilanço açıkla
rının oluşması üzerine ek ödeme yükleınieri oluşabilecektir. Bunun 
dışında, sermayesi sembolik önem taşıyan kooperatifierde ise, ko
nu başlığımızı oluşturan ortaklık payı dışındaki ödemelerin öne 
çıkınası üzerine ek ödeme yükleınieri de önemini kaybetmiştir. 

Bu doğrultuda en son örnek konut yapı kooperatifi anasözleşme
lerinde ki hemen hemen tüm yapı kooperatifleri bunu kullanmak
tadır, ek ödeme yüklemlerine yer verilmeyerele bu tür kooperatif
kr için anılan türde borç yaratma imkanı kaldırılmıştır. 

b - Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerden Farkı 

Ek ödeme yükleınİnin bu istisnai niteliği ile ortaklık payı dı
şındaki ödemelerle karıştınlmaması gerekir. Ancak, uygulamada 
gördüğümüz kadarı ile hukukçuların dahi bilgisizlik gösterdiği bu 
konuda ayrıntıya girmek istiyoruz. 

Terim sorunu başlığı altında da belirttiğimiz gibi (10), bazı 

yazarların ve Yargıtay kararlannın ortaklık payı dışındaki ödeme
ler karşılığı ek ödeme terimine yer vermiş olmaları bu karışıklığın 
artmasına neden olmuştur. 

ilk olarak, ortaklık payı dışındaki ödemeler doğrudan koope
ralif kanununa dayanmaktadır (KK. m. 27). Karşılıklı yardım, da
yanışma ve kefalet gereği olarak anasözleşmeele yer almasa dahi 
ekonomik yararın sağlanması yolunda her zaman ortakhk payı dı
şındaki ödemelere yer verilebilecektir. Başka bir deyişle, anasöz
leşmesinde yer almasa da, genel kurul bu yönde karar alabilecek-

(10) Bk., yukarıda, dipnot 2'de anılan yazarlar ve dipnot 3'de değinilen 
kararlar. 
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tir. Oysa, ek ödeme yüklemi için KK. m. 31 hükmünce anasözleş
mede ortaklardan ek ödeme yüklemi talep edilebileceğine ilişkin 

hüküm bulunmalıdır. Aksi takdirde, doğrudan KK. m. 31 hükmüne 
dayalı olarak genel kurul kararı ile KK. m. 52 hükmü ile aranan 
çoğunluk sağlanmış olsa dahi ek ödeme yüklemi talep edilemez. 

Bu farklılık yanında asıl önemli olan, ek ödeme yükleminin 
yalnızca biW.nço açıklarını kapatmak amacı ile getirilebileceği yo
lundaki hükümdür (KK. m. 31). Ek ödeme yükleminin bunun dı

şında bir fonksiyon görmesi mümkün değildir. Buna karşılık, or
taklık payı dışındaki ödemelere gerektikçe ve gerekçe gösterme zo. 
runluluğu bulunmaksızın yalnızca iyiniyet kurallarına (MK. m. 2) 
aykırı olmama koşulu ile (KK. m. 53) her zaman başvurulabile
cektir. 

Son olarak, çeşitli vesilelerle ek ödeme yi.ikleminin nitelikli 
çoğunluğa bağlı bulunduğunu belirtmiş idik (KK. m. 52). Getirdiği 
ağır sonuçları ile ortakların büyük bir çoğunluğunun katılımı aran
mıştır. Buna göre, ortak sayısının 3/4'ünün olumlu oyu ile genel 
kurulca kararlaştırılması halinde ek ödeme yükleınİ geçerli bir 
borç olarak doğacak aksi takdirde, emredici hükümlere aykırılık 
nedeni ile geçersiz olacaktır (BK. m. 19). Ortaklık payı dışındaki 
ödemelerin adi salt çoğunluğa bağlı olarak geçerliliğini aşağıda 

belirteceğiz. . 

c - Somut Bir Olay Olarak Murat Bürokratlar Konut Yapı 
Kooperatifi Davası Ve Ek Ödeme Yüklemi-Ortak Payı 
Dışındaki Ödemeler Farklılığı 

Ortaklık payı dışındaki ödemeler ile ek ödeme yükleminin ha
riz bir biçimde karıştırılarak hak iddia edilen somut bir dava ile 
konunun yeterince pekişeceğini umuyoruz. 

Genel kurulun ortaklık payı dışındaki ödemeler olarak aylık 
bir bedel ödenmesine karar vermesine karşılık, davacılar K.G. ve 
U.E. ile dava arkadaşları istenilen paraların ek ödeme yüklemi ol
duğundan bahisle KK. m. 52 hükmünce bütün ortakların 3/4'ünün 
rızası ile karar alınmaması sebebi ile iptal davası açmışlardır. An
kara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1989-188 E. nosu ile işlem gören 
davada olaya esas uyuşmazlık şöyle gelişmiştir. Davalı kooperatİf 
mevcut arazisi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri uya
rınca bakanlar kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilerek ko
nut yapı kooperatifinin amacına hizmet edemez duruma düşmüş
tür. Bu durumda, kooperati[ genel kurulunda yeni bir arsa alın-
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masına KK. m. 42 hükmünce karar alınmış ve bu kararın İcrasını 
sağlamak üzere aylık ödentiler saptanmıştır ve doğal olarak bu 
karar KK. m. 51 'de belirtilen salt çoğunlukla alınmıştır (ll). 

Davacılar ise, kooperatifin zaten bir arsası bulunduğunu ye
niden arsa alınması için toplanan paraların ek ödeme yükleınİ ola
rak kabul edilmesi gerektiğini ileri slirmüşlerdir. Davacılar, bu id
diaları ile fahiş hatalara düşmüşlerdir. İlk olarak, kooperatİf, ama
cı ile ilgili ve sınırlı olmak üzere arsa alabilecek ve satabilecektir. 
KK. m. 42 hükmü ile bu husus her türlü tartışmadan uzaktır. Kooc 
peratiHerin mevcut arazisini satahileceği bariz bir biçimde düzen
lenmiştir. Arazi satma olgusu bir kooperatİf faaliyeti içinde yeral
dığı takdirde KK. m. 6 hükmünce amaç ve çalışma konusu ile sı

nırlı olacağı gerçeği de inkar olamaz. Hal böyle iken turizm geliş
tirme kooperatifi olmayan ve yeni oluşum içinde de bu yönde ka
rar almayan kooperatifin turizm merkezi arazisini satıp; yeni ara
zi alm<tsı yolundaki kararlarının tartışılması doğru olmamıştır. 

Çünkü, konut yapı kooperatifleri için en son 3476 sayılı kanun de
ğişikliği ilc yürürlüğe konmuş KK. m. 81/II fıkrası gözönüne alın
dığında, açıkca konut yapı kooperatifinin «ferdi mülkiyete geçilip 
konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayı
lır ve dağılır" hükmü ile en doğal son bulma şekli düzenlenmiştir. 
Aksi takdirde önemle belirtmek gerekirse, KK. m. 81/I. 7. bendi 
hükmü gereği, turizm merkezi arazisi ile uzun yıllar hiç bir faaliyet 
göstermeyen konut yapı kooperatifinin <<amacına ulaşma imkanının 
bulunmadığının ilgili bakaniıkça tespiti halinde" mahkemeden alı

nacak bir kararla dağılması talep edilebilecektir. Diğer yönden, 
alınacak arsanın kooperatif amacına uygun olması zorunluluğu ge
tiren KK. m. 59/IV. fıkra hükmünün dikkate alındığında amaç-ko
nut yapı kooperatifi arsası arasındaki ilişkinin önemi daha bariz 
bir şekilde vurguianmış olmaktadır. 

Diğer bir iddia olarak, kooperatİf broşüründe ve kuruluşunda 

arsa payı karşılığı peşinat ve ödentilerin saptanmış olduğu ikinci 

kez yeni bir arsa bedeli toplamanın kabul edilerneyeceği ileri sü

rülmüştür ki, sunduğumuz gerektirici .nedenlerle bu iddia tama- . 

miyle çürütülmüş bulunmaktadır. Çünkü, bu iddia her türlü huku

ki dayanaktan yoksun olup; kooperatifler amacına ulaşma konu-

(ll) O tarihte geçerli bulunmayan örnek anasözleşmenin ortaklık payı dı
şındakı ödemeleri düzenleyen 21. maddesinin atfı ile geçerli anasöz
leşme .~3/II. f.'da da bu çoğunluk tekrar edilmiştir. 
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sunda dinamik örgütler olarak değişen koşullar karşısında her za
man karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet gereği yeni ödentiler 
getirebileceklerdir. Buna engel hiç bir hüküm bulunmadığı gibi, 
KK. m. 1, 6/son f., 42/6, 59/IV, 81 hükümleri yeterli gerekçeler 
Dluşturan dayanaklardır. 

Soruna diğer boyutu ile bakıldığında, kooperatifin amacı kar
şısında elverişsiz kalan arsanın satımı ile kooperatİf amacına uy
gun yeni arsa alınması kararlarının, ek ödeme yüklemine gerekçe 
bilanço açığı ile uzaktan yakından ilgisi bulunmadığı da açıktır. 

Yerel mahkemenin görüşlerimiz ve davalı kooperatif iddialan 
doğrultusunda verdiği karar, Yargıtay ll.HD.'sinin 2.10.1989 T. ve 
E. 1989-5418/K. 1989-4963 sayılı kararı ile onanmış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, belirtmek gerekirse, ortaklarından gelişen yeni 
olaylar (olayımızda olduğu gibi kooperatif amacına uygun yeni ara
zi alınması gibi) veya enflasyonun etkisi ile mevcut aidatıarın ye
tişmemesi nedeni ile ek bazı taleplerde bulunan kooperatifierde 
sırf bu ek olma özelliği ile anılan yükümlülüklerin ek ödeme yük
Iemi olarak adiandınimaması gerekir. Sorun, ortaklık payı dışın
daki ödemelerin ayrıntılı irdelenmesi ile açıklığa kavuşmuş ola
caktır. 

IV- ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKi ÖDEMELERIN NİTELİGİ 
VE BUNA BAGLI HÜKÜM VE SONUÇLAR 

A - GENEL OLARAK 

Şimdiye kadar, öncelikle yapı kooperatifi ve daha bir çok koo
peratifte sermaye unsurunun öneminin azaldığını belirtmeye çalış
tık. Bunun yanında, kooperatifierin kazanç paylaşma amacı ile ku
rulmadığını biliyoruz. Ancak, ekonomik yararın elde edilebilmesi 
yine de bir akçalı birikime ihtiyaç gösterir ve böyle bir birikim bu
lunmaksızın amacın gerçekleşmesi mümkün olmaz. KK.muz, ser
maye birikiminin önemini görmüş ve kooperatİf ve diğer ticaret 
ortaklıklarının asli unsuru olarak hükümlerini bu yolda koymuş 
bulunmaktadır (KK. m. 3, 4, 19, 20, 21, 22, 27 gibi). 

Oysa, özellikle konut yapı kooperatiflerinde gelişme çok farklı 

yönde olmuştur. Konut yapı kooperatiflerinde KK. m. 19 hükmi.i 
ile bir pay bedelinin en az 10.000.- lira olması ve en çok 1.000 

pay taahhüt edilebilmesi zorunluluğu karşısında, genellikle bir kaç 
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pay taahhüt edilmektedir (12). Şimdi örneğin, yük ortaklı ve bir 
pay ile 1.000.000.- lira sermayeli konut yapı kooperatifinin, her 
biri 30-40 milyona çıkacak konutların yapımını tamamlamasının 

mümkün olmadığını biliyoruz. Bu durumda daha kuruluşta, KK. 
m. 63 hükmü uyarınca kooperatifin aczinden mi sözetmek gere
kecektir? Çünkü, anılan hüküm bi!fmçoya göre gelir. Gider farkı
na dayalı olarak kooperatİf mevcudunun borçlarını artık karşıla
mayacağını ifade ediyorsa iflas sonucu dağılma koşullarını dü
zenlemektedir. 

Oysa, anılan bu hüküm uygulamada belirttiğimiz koşullara 

rağmen uygulama alanı bulmamakta ve sermayenin fonksiyonunu 
görmemesi sonucu amaç, konu başlığımız altında ortaklık payı dı
şındaki ödemeler ile elde edilmeye çalışılmaktadır. Bunu doğal 
karşılamak gerekir. Çünkü, konut yapı kooperatifleri mesken sa
hibi olmak için yeterli birikimi olmayan ve bu sebeple kooperatİf 
çatısı altında birikmiş kişilere hitap etmektedir. Kazanç paylaşma 
saiki de işin doğası gereği bulunmayınca işletme sermayesi anla
mında kullanılacak bir birikim de enflasyon karşısında erimeye 
mahkum bulunmaktadır. Bu ekonomik gerekler sermayenin yerini, 
ortaklık payı dışındaki ödemelerin olmasına yolaçmıştır. 

B- ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKi ÖDEMELERiN NİTELİGİ 

Ortaklık payı dışındaki ödemeler kaynak olarak KK.'dan doğ
maktadır. Bu konuda, ek ödeme yükümlerinde olduğu gibi ancak 
anasözleşme ile kararlaştırılması halinde ortaklık payı dışında öde
me saptanabileceği ileri sürülemez. Çünkü, ek ödeme yükleroleri 
açısından aksi sonuca bizzat KK.'nun kendisi götürmektedir. KK. 
ın. 31, «anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir» 
kuralı ile ek ödeme yükleınİnin kaynağı anasözleşme olarak belir
lenmiştir_ 

Buna göre, aşağıda inceleyeceğimiz koşullar çerçevesinde yet
kili organlar eli ile ortaklık payı dışındaki ödeme saptanabilecektir. 

Borçlar hukuku açısından, borç «karar» ile saptanmaktadır. 
Kararların borç doğurucu özelliğini biliyoruz (13). Buna göre, bir
den fazla kişinin oy hakkı sahibi bulundukları bir hukuki ilişki 

(12) Örnek anasözleşme, m. 8. 
(13) Bu konuda bk., EREN Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I. 

B. 3, Ankara 1989, s. 223-225; TEKİNAY S. Sulhi/AKMAN Sermet/BUR
CUOGLU Haluk/ALTOP Atilla: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, B. 
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içerisinde bu hakkı kullanmaları sonucu iradelerin aynı yönde ve 
aranılan geçerli çoğunlukta uyuşması karar oluşturmaktadır (14). 
Kararlar da, karara katılan iradelerin aynı yönde uyuşmaları zo
runluluğu bulunmamaktadır (oybirliği aranan haller istisna olmak 
üzere). Kararların oy birliği şart olmayan hallerde tipik özelliği, 

geçerli çoğunlukla alınmaları halinde karara katılmayan veya ay
kırı yönde oy kullanan kişileri de, birlik ilişkisi içinde yer alma
ları sonucu bağlamalarıdır. Bu hukuki sonucun konumuz açısından 
özelliği genel kurul kararına katılmamış ya da çekimser veya mu
halif kalmış kooperatİf ortaklarının da ortaklık payı dışındaki öde
melerle yükümlü olacaklarıdır. 

Ortaklık payı dışındaki ödemelerin bir diğer yönden niteliği 

iı·delendiğinde çeşitli şekillerde ortaya çıktıkları görülür. Çeşitli 

isimlerle adlandırılmakla beraber sermaye payı olarak düşünülme
yen giriş aidatı veya kayıt ücreti adı altında kooperatif ortaklığı
na giriş sırasında belirli bir miktar para toplanabilmektedir (15). 

Bu ödeme genellikle, kooperatifin başlangıçtaki bir çok güç
lüğü aşarak amaca ulaşma yolunda önemli mesafe kaydetmesi üze
rine söz konusu olmaktadır. Böylece, kurucular ve ilk ortaklar için 
söz konusu olmayan bu ödeme, kooperatife mevcut boş üyeliklerin 
doldurulması sırasında söz konusu olmaktadır. Genel kurul, geçer
li oylama ile saptayarak belirli bir miktarın ödenmesi koşuluna 
bağlı olarak üye kaydetmektedir (16). Bu bedelin geçerliliği tartış

malı bulunmaktadır. İsviçre uygulamasında da ortaya çıkan bu 
probleme bağlı olarak «Reserveeinkauf (yedeklerin veya ihtiyatla
rın satın alınması» olarak anılmaktadır (17). Bu kavram, ortaklık 
payı, ek ödeme yükleınİ ve daha önce aşağıda değineceğimiz ortaklık 
payı dışındaki ödemeleri yapmış önceki ortakların bu ödentilerinin 
yeni ortak tarafından nominal değeri ile değil; rayiç değer (gerçek 
değer) ilc karşılanmasını ifade etmektedir. Tartışmaları özetleye-

6. İstanbul 1988. s. 55-56; TUNÇOMAG Kenan: Türk Borçlar Hukuku, 
Genel Hükümler, B. 6, C. I, İstanbul 1976. s. 136-137; FEYZİOGLU Nec 
meddin F.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, B. 2, İstanbul 1976, 
s. 39. 

(14) Tanım için bk., Tekinav/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 56; Ayrıca bk., 
Tunçomağ, s. 136; Feyzioğlu. s. 39. 

(15) Poroy(Tekinalp/Çarrıoğlu, s. 415. 
(16) Ortaklık payı dışındaki bir ödeme olarak geçerli bir karar ile belirle

nen ve götürü bir miktara dayanan bu bedel, objektif her yeni ortak 
için geçerli olması sebebi ile ortaklığa yeni giriş sırasında keyfi olarak 
isteğe bağlı hibelerle (bağış) karıştırılmamahdır. 

(17) Bu konuda bk., Poroy/Tekinalp/Çamoğlu. s. 425. 
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rek (18) ülkemiz koşullarını gozonune alarak, hemen sonuç belir
lemek gerekirse çatışan menfaatler açısından amaçsal yorum ilke-. 
leri ile hareket etmek gerekir. Şöyle ki, kooperatifin güç yıllarını 
paranın özellikle hızlı değer kaybettiği ülkemiz açısından ödenti
leri ile aşmış eski ortakların, yeni ortaklann kooperatifin ulaştığı 
malvarlığına rayiç değer ile katılmalarını beklemekteki menfaatle
ri ile yeni ortaklann kooperatife hak ve veeibelerde eşitlik ilkesi 
(KK. m. 23) uyarınca mali açıdan zorlaştırılmadan kabul edilerek 
alınmaları yolundaki menfaatten ilki tercih edilmelidir. Çünkü, İs
viçre gibi ülkelerde enflasyonun sıfıra yakın olduğu gözlenecek 
olursa, giriş aidatının veya kayıt ücretinin temelinde manevi değer
lerin yattığı hemen anlaşılır. Oysa, paranın hızla değer kazandığı 
Türk uygulaması açısından sorun bu şekilde değerlendirilemez. 
Hak ve veeibelerde eşitlik, aksi görüşün savunulması halinde ze
delenir. Böylece, eşitlik ilkesinin de ülkemiz açısından giriş aidatı 
veya kayıt ücreti gibi adı ne olursa olsun dengeleyici bir ödemenin 
haklılığına yol açtığını söylemek hatalı olmayacağı gibi son derece 
gerçekci olacaktır. 

Yapı kooperatiflerinde en çok ortaya çıktığı şekli ile ortaklar
dan periyodik olarak belirli miktarlar toplanabilmektedir. Kanun 
hükmünün yetersizliğinin sebep olabileceği ve uygulamada görü
len uyuşmazlıklar dikkate alınarak konut yapı kooperatifleri ör
nek anasözleşmesinde çok isabetli olarak ortaklık payı dışındaki 
ödemeler düzenleme konusu yapılmıştır. Buna göre, «ortaklar, 
taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, koopera
tİf amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca ka
rarlaştırılacak miktarlardaki, arsa, alt yapı, inşaat ve benzeri gider 
taksitlerini ödemek zorundadırlar» hükmü konmuştur (m. 21). Gö
rüldüğü gibi, çeşitli amaçlarla toplanabilecek bu ödemelerin taksit 
ile ödeneceği ifade edilmiştir. Genel hükümler açısından kıyasen 
uygulanacak olursa bir nevi borcunun birden fazla defada öden: 
mesinin taksit oluşturacağı ifade edilebilir (19). 

Edim olarak genel bir nitelendirilme yapılacak olursa, yuka
rıda belirtilen ihtimaliere bağlı olarak, ortaklık payı dışındaki öde-

(18) Bu konuda bk., Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 425. 
(19) Taksitli işlemler konusunda bk .. ANSAY Tuğrul: Türk Borçlar Ka

nununa Göre Taksitle Satışlar, Ankara 1954, s. 21-25. Yazarın taksille 
işlemlerin iki taraflı işlem olduğunu belirterek, taksitıc satış hüküm
lerinin bütün taksitle işlemlere uygulanması gerektiği yolundaki gö
ıüşü, karar ile doğan ve çok farklı lenıellerc chıyalı ortaklık payı dı

şındaki ödemeler için geçerli olama7.. 
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meler gerektikçe ani edim olarak gereği bir defada yerine getirile
cek şekilde saptanabileceği gibi düzenli veya düzensiz aralıklı edim 
olarak da saptanabilecektir. 

d - Şekil ve Geçerlilik Sorunu 

Ortaklık payı dışındaki ödemeler konusunda yetkili organ ge
nel kuruldur. Bu konuda 3476 sayılı KK. değişikliklerinden önce, 
genel kurulun bu yetkisini devredebileceği kabı;l edilmekteydi (20). 
Ancak, 3476 sayılı kanunla değişik ve genel kurulun devir ve terk 
ederneyeceği yetkileri düzenleyen KK. m. 42 hükmü ile bu imkan 
kaldırılmış bulunmaktadır. Şöyle ki, anılan hükmün S. bendinde, 
«kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular 
hakkında karar vermek» devir ve terkedilemeyecek yetkiler arası
na sokulm-!lştur. Böylece, anasözleşmede ortaklık payı dışındaki 

ödemeleri saptama yetkisi genel kurula bırakılmışsa artık yetki 
devri suretiyle yönetim kurulunun ortaklık payı dışındaki ödeme
leri saptaması mümkün olmayacaktır. Hemen belirtelim, yukanda 
aynen yazdığımız konuya ilişkin örnek konut yapı kooperatifi ana
sözleşmesinin 21. maddesi ortaklık payı dışındaki ödemeleri belir
leme yetkisini genel kurula bırakmıştır. O halde, KK. m. 42/S. b. 
hükmü ile kooperatifierin çoğu tarafından 3476 sayılı Kanunun ge
çici maddeleri uyarınca yapılan intibak sonucu geçerli anasözleş
me olarak kabul edilen örnek anasözleşme 21. madde birlikte de
ğerlendirildiğinde ortaklık payı dışındaki ödemelerin tek belirle
yicisi genel kurul olarak kabul edilmek gerekecektir. 

Bunun dışında, anasözleşmesinde bu yolda açıklık bulunma
yan veya ortaklık payı dışındaki ödemeleri belirleme yetkisi yö
netim kuruluna da tanınan kooperatifierde belirleme yetkisi yöne
tim kurulu tarafından da kullanılabilecektir. Çünkü, bu konuda 
devir ve terkedilemeyecek genel kurul yetkisi ancak, açık bir ana
sözleşme hükmü ile (belirleme yetkisini genel kurula veren) KK. 
m. 42 hükmünün birlikte değerlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. 
Yoksa, doğrudan doğruya KK.'ndan değil. 

Böylece, gündeme kpnmak suretiyle genel kurul ortaklık payı 
dışmdaki ödemeleri saptayabilecektir. Karar yetersayısı KK. m. Sl 
hükmünce adi salt çoğunluğa bağlı bulunmaktadır (21). Yukarıda 
belirttiğimiz şekilde, ek ödeme yüklemi ile karıştırılarak KK. m. 
52 hükmü ile bu konuda getirilen farklı ağır çoğuııluğa bağlı kı-

!20) Çevik, s. 294. 
(21) Bn konuda bk., Doğanay, s. 1486-1488. 
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Immarnası amacı ile anılan örnek anasözleşmenin konuya ilişkin 

21. madde ile, «bu kararlarda anasözleşmenin 33 ncü maddenin 2. 
fıkrasında gösterilen nisap aranın> denmek suretiyle atıf yapılan 
hükümdeki adi salt çoğunluk aranmış bulunmaktadır. Bu çoğun
luk, ortaklar cetvelinde imzası bulunanlarm yarıdan fazlasının oyu 
olarak belirtilmiştir (KK. m. 33/II. f.). Herhangi bir karışıklığa 
yol açmamak için belirtmek gerekirse yandan fazlası ile, yarıdan 
bir fazla olması kastedilmiştir ki, bu husus KK. m. 51 ile açıktır. 

e - Miktarın Belirlenmesi 

Ortaklık payı dışındaki ödemeleri saptama yetkisine sahip ge
nel kurulun bu yöndeki iradesi sınırlandınlmamıştır. Başka bir 
ifade ile, ortaklık payı dışındaki ödemelerin tavanı hakkında aza
mi bir miktar öngörülmemiştir. Görüşümüzce, bu konudaki tek sı
nır iyiniyet kuralları olacaktır. 

iyiniyet kurallarına aykırı olmama koşulu üzerinde biraz da
ha durmak istiyoruz. Bilindiği gibi, « ... kanuna, anasözleşme hü
kümlerine ve iyiniyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel ku
rul kararları aleyhine» dava açma hakkı tanınmıştır. Hemen belir
telim, hükümde <<Ve» tabiri kullanılmış olmasına rağmen amaçlanan 
«veya» kelimesi ile her birinin dava sebebi olmasıdır. Çünkü, MK. 
m. 2 hükmü ile düzenlenmiş objektif iyiniyet kurallarına aykırılık 
işin doğası gereği geçerli bir hakkın kötüye kullanılması ile oluşa
cakta·. Başka bir ifade ile, kanun ve anasözleşme hükümlerine uy
gun olsa dahi iyiniyet kurallarına aykırı olarak hakkın kötüye kul
lanılması kanun tarafından genel hükümlerce himaye görmeye
cektir. 

Buna göre, genel kurulun ortaklık payı dışındaki ödemeler 

konusundaki kararı veya karara esas miktar aleyhine iyiniyet ku

rallarına aykırılık iddiası ile her zaman dava açılabilir (22). Örne
ğin, kooperatif merkezindeki toplantıya gelerneyen ortaklarm ih

racına yolaçarak arsanın spekülatif değerinden yararlanmayı ken

dilerine hasretmek isteyen ortaklar, kooperatİf amacı karşısında 
aşırı ve gereksiz miktarda ödeme talep edecek olursa bu karar ana

sözleşmeye uygun olmasına rağmen iyiniyet kurallarına aykırılık 
taşımaktadır. 

(22) Bu konuda ve bu sebeple dava açmanın koşulları konusunda bk., Do
ğanay, s. 1493; Çevik, s. 385; Eriş/Ulusoy, s. 476 vd. 
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f - ifa Zamanının Saptanması 

Tıpkı miktar konusunda olduğu gibi ortaklık payı dışındaki 
ödemelerin ifa zamanı konusunda da genel kurul iradesi sınırlan
dırılmamıştır. Doğaldır ki, bu noktada da iyiniyet kurallarına ay
kırılık sınırı unutulmamalıdır. 

Bunun dışında ifa zamanının saptanması konusundaki KK. ve 
anasözleşmelere mevcut boşluk genel hükümlerin uygulanması su
retiyle çözümlenecektir. Borçların ifa zamanının saptanması Borç
lar Kanununun konusu içindedir. BK.'muz m. 74 vd. hükümlerindc; 
<dfanın zamanı» başlığı altında borcun muaccel olarak alacaklı ta
rafından ifa ve gerektiğinde dava açılabileceği anı düzenlemiş

tir (23). 

Bu hükümler çerçevesinde, genel kurul ani ediın olarak bir 
defada veya aralıklı şekilde belirli bir zaman ölçüsüne bağlı ola
rak ifa zamanını mutlak anlamda belirleyebilir (24). 

Bu konuda, ortaklık payı dı~ındaki ödemelerin ifası, genel ku
rul kararının alınmasından itibaren belirli bir sürenin geçmesi ilc 
yapılmak gerekiyorsa vadenin nasıl hesaplanacağı BK. ın. 76 hük
müne göre saptaına yapılacaktır. Ayrıca, vadenin tatile rastlaması 
halinde ilk iş gününe itibar edilecektir (BK. m. 77). 

Genel kurul ortaklık payı dışındaki ödemeyi ani edim olarak 
saptamakla birlikte ifa zamanını karar altına alınamışsa, BK. m. 
74 hükmünce hareket edilmesi gerekir. Buna göre, genel kurul bor
cun ifasının süreye bağlamamışsa borcun derhal ifası gerekecektir. 
Bu tür süreye bağlı olmayan borçlar, genel kurulca karar altına 
alındığı anda muaccel hale gelecektiı· (25). 

İfa zamanına bağlı olarak konumuz açısından önemli olan aia
caklı tüzel kişi kooperatifin, mütemerrit duruma düşen borçlu 
aleyhine ne zaman takibe geçebileceği veya ortaklığın kendiliğin
den düşmesini sağlayabileceğidir. Bu soruya, ortaklann temerrü
dü başlığı altmda cevap arayacağız. 

Bu konuya son vermeden önce, borcun muaccel olması ile il
gili olarak, Öğretide yeralan isabetli bir ayınma (25) değinerek ko-

(23) Bu konuda genel hükümler açısından bk., EREN Fikret: Borçlar Hu
kuku. Genel Hükümler, C. III, Ankara 1990; s. 128 vd.; Tekinay/Ak· 
man(Burcuoğlu/Altop, s. 684. vd. 

(24) Kavram için bk., Eren, III. s. 13L 
(2S) Genel hükümler açısından hk. Eren, C. IIT, s. 133. 
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nuınuz açısından sonuç çıkarmak istiyoruz. O!agan, belirli ve ke
sin vade adları altında yapılan bu üçlü. ayırım da, olağan vade bor
cun muaccel olmasına bağlı olarak alacaklının talep hakkına ka
vuştuğu anı (tarihi) karşılamaktadır. Bu tür vadeye bağlı borçlar 
ihtara bağlı işlemler olarak adlandırılmaktadıı-. Belirli vade ise, 
borcun muaccel olması yanında ifa etmeme halinde ihtara gerek 
kalmaksızın borçlunun mütemerrit duruma düşeceği işlemlerde 

kararlaştırılmış andır. Son olarak kesin vade ise, belirli vadenin 
ihtarı gerektirmeme özelliğine ek olarak, ifa etmeme halinde ala
caklının aynen ifa yanında alternatif haklara sahip olduğu işlem
lerde kendini göstermektedir. 

Sonuç olarak konumuz açısından belirtmek gerekirse, ortak
lık payı dışındaki ödemelere bağlı vadenin anılan vade türlerinden 
hangisini ilgilendirdiği kural olarak saptanamayacaktır. Çünkü, 
genel kurulun ortaklık payı dışındaki ödemelere bağlı ifa zamanı
nı saptama konusundaki tutumu veya ihmaline bağlı olarak farklı 
nitelikte vade söz konusu olabilecektir. Yukarıda, vadenin belirti
len türlerine bağlı olarak ihtarı ve alacaklının taleplerini etkiledi
ğini belirtmiş idik. Bu açıdan hangi tür vadenin söz konusu oldu
ğu sonınuna aşağıda ihtar başlığı altında değinmek istiyoruz. 

V- ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKi ÖDEMELER KONUSUN
DA TEMERRÜT 

A- TEMERRÜDE BAGLI HUKUKi SONUÇLARlN FARKI,I
LIGI 

KK. m. 27'de «süre ve ortaklığın yok olması» kenar başlığı al

tında sermaye katılım payı ve ortakhk payı dışındaki ödemeler 

(hükümde sair ödemeler olarak geçiyor) ile yükümlü ortakların bu 

borçlarını ifa etmeme halinde ortaklıklarının kendiliğinden düş

nıesi hüküm altına alınmıştır. 

Buna karşılık, alacaklı koopcratHin ortaklığın düşmesi yoluna 

gitmeyerek aynen ifa ve gecikme tazminatı isteme hakkına sahip 

olup olmadığı ve eğer sahip ise hapgi koşulların yerine getirilmesi 

gerektiği hüküm altına alınmamıştır. Bu eksiklige rağmen, borcu

nu ödemeyen ortaklar aleyhine mutlaka ortaklığın düşmesine yol 

açan KK. m. 27 hükmünün uygulanması gerektiği savunulamaz. 

Genel hükümler uyarınca, her zaman aynen ifa ve gecikme tazrni~ 
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natı ve para borçlarında temerrüt faizi tahsili amacı ile dava ve 
takibe geçilmesi mümkündür (26). 

Bu sonucun uzantısı olarak, ortaklığın düşmesine yolaçan hu
kuki prosedürün aynen ifa ve gecikme tazminatı yoluna başvurul
ması halinde de geçerli olduğu savunulamaz. Çünkü, ortaklığın 
kendiliğinden düşmesi gibi ağır bir sonucun, bu niteliğine uygun 
olarak ağır koşullara bağlandığını görüyoruz. Ancak, kooperatif 
amacının elde edilmesi yolunda gerekli mali gücün oluşmasına ka
tılım payı niteliğincieki ödemelere biran önce kavuşmak isteyen 
kooperatifin, uzun bir beklemeyi gerektiren aynı koşulları yerine 
getirmesi amaçsal yorum ilkeleri ile bağdaşmayacaktır. 

O halde, ortaklık payı dışındaki ödemelerde temerrüdün aynen 
ita ve temerrüt faizi ile ortaklığın düşmesine yolaçan koşulları ay
rı başlık altında değerlendirilmelidir. 

B- ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKi BORÇLARDA TEMERRÜ
DÜN KOŞULLARI 

- Temerrüdün Genel Sonucu Olarak Aynen İfayı Talep 
Halinde KoşulJar 

a - Borcun Muaccel Olması Koşulu (27). 

Daha önce ortaklık payı dışındaki ödemelerin ifa zamanının 
nasıl saptanacağını belirtmiştik. Bu ifa zamanına bağlı olarak ala
caklı kooperatİf tüzel kişiliğinin ortaklardan edimi talep ve dava 
edebilme yetkisine kavuşması muacceliyet koşuluna bağlıdır. Borç 
muaccel olmaksızın temerrüde bağlanmış hüküm ve sonuçları do
ğurması düşünülemez. Borcun muacceliyet anı (ifa zamanı) vade 
veya süre olarak belirlenecektir. Böyle bir anın saptanmaksızın 
genel kurul kararı alınmasında BK. m. 74 hükmünce borcun der
hal ifa edilmesi gerektiğini belirtmiştik. 

(26) Kooperatifler ile ilgili uygulanacak genel hükümlerin saptanması ko
nusunda ayrıntılı bilgi için bk., Ulusoy, s. 1 vd.; ÖZellikle temerrüt 
faizi konusunda bk., U!usoy, s. 2L22. 

(27) Borcun ifası mümkün olmalıdır koşulu da bulunmakta ise de, konu
muz açısından kural olarak para borcunun olması nedeni ile imkan
sızlığın söz konusu olmaması bu koşulu gözardı etmemize yol açmış
tır. Bu koşul için bk., Eren, C. III, s. 260; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ 
Altop, s. 12/1-1221. 
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b - İhtar Yapılması Veya İhtarın Gerekınediği Bir Durum 
Olmalıdır 

Teınerrüdün ağır hukuki sonuçlarımrı uygulanması konusunda 
borçlunun bir kez daha uyarılması öngörülmüştür. Bu fonksiyonu, 
karşı tarafa varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı yerine ge
tirir ki, bunu ihtar diye adlandırıyoruz (28). BK. m. 101/I f. hük
münce, «muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarıyla müte
merrit olun> kuralı getirilmiştir. 

Ancak ihtarın amacına ulaşınayacağı bazı olaylarda gözönüne 
alınmak suretiyle ihtarın aranmayacağı haller BK.muz tarafından 
düzenlenmiştir (BK. m. 101/II). Bu hallerden konumuz açısından 
özellik ve bu suretle önem taşıyan vadenin belirli olduğu borçlar
dır. ifa zamanı konusunda belirttiğimiz gibi tarafların iradesi ile 
birlikte tespit ettikleri ana bağlı olarak bu tarihte ifa etmeme ha
linde ihtara gerek kalmaksızın temerrüdün oluştuğu vade belirli
dir. Gerçekten de, artık kararlaştırılmış vadenin tarafların bilgisi 
dahilinde olması sebebi ile ihtarın aranmaması son derece yerinde 
olmuştur. Belirli vade ya taraflarca birlikte önceden saptanmış
tır veya taraflardan birine tanınmış ihbarda (İhtar değil) bulun
ma yetkisinin kullanılması suretiyle belirlenmiştir. 

· Kooperatİf borcu olarak ortaklık payı dışındaki ödemelerle 
ilgili olarak şu ihtimaller üzerinde durmak gerekir. İlk olarak, ge
nel kurul ödemeleri ani edim olarak bir defalık veya devri edim 
olarak periyodik olarak saptamakla birlikte (örneğin aylık, altı 
aylık) ifa zamanı konusunda somut bir tarih belirtilmemişse, bir 
defalık ödemelerde borcun derhal ifası gerekecektir ve muacceli
yet gerçekleşmekle birlikte temerrüt ihtarı gerektirir (29). Görül
düğü gibi vade olağan vadedir. Devri ediınierde ise saptama biçi
mine göre, BK. m. 75 ve 76 hükmüne bağlı olarak saptanacak mu
acceliyet tarihine göre belirlemede artık belirli vade söz konusu 
olup; ihtara ihtiyaç yoktur (30). Buna karşılık, doğrudan doğruya 
hiç bir hesaplama gerekmeksizin somut bir tarih belirtilmesi ih
tarı gerektirmeyen belirli vadedir. 

Genel kurulda toplantıya katılmayanların da bulunabileceği 

lıu açıdan kendileri için vadenin kararlaştırılmış vade sayılamıya-

(28) İhtar ve taşıması gerekli koşullar konusunda genel hükümler açısın
dan bk., Eren, C. III, s. 268-270; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
1223 vd.; Tunçomağ, s. 906-908. 

(29) Tckinay / Akman/Burcuoğlu/Al top, s. 1229. 
(30) Tekinay! Akman/Burcuoğ:lu/ Al top. s. 1228 
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cağı ve bu nedenle bu durumda olan kişiler için ihtar yapılması 
gerektiği ileri sürülemez. Çünkü, biliyoruz ki, belirli bir birlik iliş
kisi içine giren kişiler bu ilişki statüsünce geçerli olarak alınmış 
kararlara katılmamış veya aykırı oy kullanmış bulunsalar dahi uy
makla yükümlüdürler. Karar alınaya yetkili organın toplanışını ve 
gündemi bilen ortaklar bunun sonuçlarına katlanmalda yükümlü
dürler. Örnek anasözleşmede bu husus tekrar edilmiştir. «Kararla
rın Tesiri» başlığı altında, <<kanun ve anasözleşmeye uygun surette 
toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayan
lar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcı
dır>> hükmü konmuştur. Ayrıca, her türlü iyiniyet iddialarını ön
lemek amacıyla, genel kurul kararlarının tutanağın tescil ve ilanı 
da yine örnek anasözleşme ile huyurulmuştur (Ariasözleşme m. 40). 

c - Kooperatİf Ortağının Temerrüdün Genel Sonucu Olarak 
Aynen İfa ve Temerrüt Falizi Ödeme Yükümlülüğü 

Kooperatİf borçlarında temerrüdün kanunda düzenlenmeyen 
hukuki sonucu alacaklı tüzel kişiliğin her zaman borcun ifasında 
ısrar edebilmesi yetkisidir. Bu ortaklık payı dışındaki ödemelerin 
bir borç olarak genel hükümlere bağlı olması sonucu içeriğinde 
mevcuttur. KK.'nda düzenlenınemiş olması aksi sonuca götürmez. 
Borçlu ortak, bu talep karşısında eğer KK. m. 10 hükmünce dü
zenlenen ortaklıktan çıkma serbestisini kullanmak istemediği tak
dirde cebri icra veya dava sonuçlarına katlanmak zorundadır. 

Aynen ifa talebi, kural olarak gecikmiş bir ifanın yerine geti
rilmesi talebi anlamındadır. Bu nedenle, borçlunun gecikmiş ifası 
alacaklının ifa menfaatini tam olarak karşılayamaz. Bu nedenle, 
borçlunun gecikmeden ötürü alacaklının uğramış bulunduğu zara
n karşılaması öngörülmüştür. BK. m. 102 hükmünce, borçlu bor
cun gecikmeli ifasından ötürü tazminatla yükümlü kılınmıştır. Bu 
tazminat, gecikme tazminatı olarak adlandırılmıştır (31). Ortaklık 
payı dışındaki ödemelerin genellikle para borcu olmasından hare
ketle hemen belirtmek gerekirse temerrüt faizi ödenmesi yüküm
lülüğü de temerrüdün genel sonucu olarak düzenlenmiştir (32). 

Gecikme tazminatı-temerrüt faizi ilişkisi de şu şekilde kurul
muştur. Gecikme tazminatı ödenmesi kusura bağlı tutulmamış ve 

(31) Genel hükümler açısından bk., Eren, III, s. 278 vd.; Tekinay/Akman/ 
Burcuoğlu/Altop, s. 1238 vd. 

(32) Genel Hükümler Açısından b k., Eren, III, s. 275 vd.; Tekinay 1 Akman/ 
Burcuoğlu(Altop, s. 1245 vd.; Kooperatifler konusunda bk., Ulusoy, s. 
21-22. 
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yalnızca temerrüt olgusunun gerçekleşmesi yeterli sayılmıştır. Ola 
ki, alacaklının gecikmeden ötürü oluşan zararı gecikme lazmina
tını aşacak olursa bu tazminatın kusura bağlı tutulduğunu görü
yoruz (BK. m. 102/II) (33). 

Şimdi, konumuz başlığı altında sonuç belirleyecek olursak, 
kooperatif organlarının borçlu ortaklar aleyhine aynen ifa ve ge
cikme tazminatı ve bu arada temerrüt faizi talep edebilmesi için 
bu hususu hüküm altına alan genel kurul karanna ihtiyaç bulun
madığını belirtmek gerekir. Buna göre, genel kurulda yalnızca or
taklık payı dışındaki ödemeler karar altına alınmış; sonuçlarına 

hiç değinilmemiş olsa dahi kooperatif temerrüt faizi talep edebi
lecektir. Ortaklık payı dışındaki yükümlülüğünü ödemekte temer
rüde düşen borçlu aleyhine bu miktann ödenmesi amacı ile icra 
takibi yapılabileceği gibi, buna ilaveten temerrüt faizi de istene
bilecektir. Temerrüt faizini günün koşullarına uydurarak BK.muz 
dışında düzenleme getiren 3095 sayılı· «kanuni. faiz ve temerrüt fai
zine ilişkin kanun» hükümleri uyarınca, ortaklık payı dışındaki 

ödemeleri ifada geciken ortaklar senelik yüzde otuz hesabıyla te
merrüt faizi ödemeye mecburdurlar. Bu konuda, yetkili kanuni 
temsilci organın genel kurul kararına gerek olmadan temerrüt 
faizini talebe hakkı olduğunu savunuyoruz. Ancak, genel kurul ta
rafından, ortaklık payı dışındaki ödemelerin ifasında gecikme ha
line bağlı olarak daha yüksek oranda temerrüt faizi kararlaştır

ması mümkündür (örneğin aylık % 10 gibi). 3095 sayılı Kanunda 
da açıkca <<miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse» ifadesi ile ge
nel hükümler açısından kural belirlenmiştir. 

2 - Ortaklığın Son Bulmasına Bağlı Temerrüt Koşulları Ve 
Hukuki Sonuçlar 

a - Genel Olarak 

Temerrüdün kooperatifler hukukuna özgü sonucu olarak ser
mayeye katılım ve ortaklık payı dışındaki ödemeleri yerine getir
mernekte ısrar eden ortakların ortaklık sıfatlarının son bulmasına 
ilişkin düzenleme KK. ve buna bağlı örnek anasözleşmelerinde ye
rini almıştır. Pek de başarılı olmayan ifadesi ile konuya ilişkin 
düzenleme getiren KK. m. 27 hükmünü aynen yazmak gerekirse, 
<<kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle 
yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü 

(33) Bu konularda bk., Eren, III, s. 276 ve 281; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/ 
Altop, s. 1247 ve 1241. 
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mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre 
belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uyma· 
yan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine 
getirmeyenierin ortaklığı kendiliğinden düşer» denmektedir. 

Görüldüğü gibi, genel hükümlerden farklı bir düzenleme ile 
kooperatİf borçlarına özgü bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzen
lemenin de gerekçesini karşılıklı yardım ve dayanışma oluştur· 

makta ve bu konuda gerekli titizliği göstermeyen ortakların bu 
sıfatlarının son bulması arzulanmaktadır. 

Bu konuda temerrüdün genel sonuçlarında incelediğimiz ko
şullar bu konuda da geçerli olduğu için yukarıda verdiğimiz bu 
bilgi ve eseriere yollama yapmakla yetiniyoruz. Bir alt başlıkta or
taklığın son bulmasına özgü koşulları irdeleyeceğiz. 

b - Ortaklığın Son Bulmasına Yol Açan Temerrüt Koşulları 

aa - İki Kere Uygun Mehil (Münasip Süre) Tamnmış Olmalıdır. 

KK. m. 27 hükmü ile ortaklığın son bulması ortağa iki kere 
uygun mehil tanınmış olması koşuluna bağlanmıştır. BK. genel hü
kümleri irdelendiğinde iki tarafa borç yükleyen akitlerde alacaklı· 
nın aynen ifa yanında alternatif bazı imkanlara kavuşabilmesi uy
gun mehil tanımasına bağlı bulunmaktadır (BK. m. 106). Ek süre 
de, temerrüdün bu konudaki özel koşulları konusunda borçluyu 
ifa konusunda belirli bir süre tanıyarak uyaran tek taraflı irade 
beyanıdır. Uygun mehil tanınmasının ihtardan farkı içerdiği somut 
süredir. Sürenin mutlak tayininde olduğu gibi, süre tayini belirti 
bir tarihe kadar borcun yerine getirilmesi talebini kapsamalı

dır (34). 

Genel hükümler çerçevesinde, KK.'na özgü uygun mehil, ay
nen ifa yanında alacaklı tüzel kişiliğe ek bir imkan tanımaktadır. 
Bu nedenle genel hükümlerde olduğu gibi bu seçimlik hak uygun 
mehil tanınmasına bağlanmış bulunmaktadır. Amacı aynı parelel
de olmakla birlikte KK. m. 27 ile uygun mehil tanınması şekil ve 
adet itibarı ile farklılık arzetmektedir. Diğer bir yönden, örnek ko· 
nut yapı kooperatifi anasözleşmesinin konuya ilişkin 14. madde 
hükmü ile KK.'nun 27. maddesi çelişmektedir. 

İlk olarak, KK. m. 27 hükmünce, kooperatİf yetkili kanuni 
temsilci yönetim kurulu aracılığı ile borcunu ifa etmeyen ortağa 

(34) Bu komıda b k., F.ren, Il I, s. 286.288. 
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münasip bir süre (uygun bir mehil) tanıyarak ortaklık payı dışın
daki ödemelerini ifaya davet edecektir. Yukarıda belirttiğimiz hal
lere bağlı olarak ihtarın gerekli olduğu hallerde ihtar veya lhbarın 
uygun mehil tanınınası ile birlikte yapılmasına hiç bir kanuni en
gel bulunmamaktadır (35). İlk olarak tanınması gerekli uygun sü
renin ne olacağı KK. ile düzenlenmemiş bulunmaktadır. KK.'nun 
bu konudaki boşluğu 3476 sayılı kanun değişikliğinin intibakından 
önce geçerli örnek anasözleşmelerde 10 gün olarak doldurulmuş 
bulunmaktadır (36). Anılan bu anasözleşmenin yerini alan yeni 
örnek anasözleşmede ise bu süre otuz güne çıkarılmıştır. 

Anasözleşmesinde ilk uygun süre konusunda somut bir tarih 
belirtilmeyen kooperatifler açısından bu boşluğu genel hükümlere 
bağlı yorum ile doldurmak icabeder. Alacaklının ve borçlunun so
mut olarak içinde bulunduğu koşullar ve asıl önemlisi dürüstlük 
kuralları çerçevesinde borcun para borcu olması niteliği gözönüne 
alınarak makul bir süre tanınması uygun olacaktır (37). Kişiyi or
taklıktan çıkaracak tarzda, iyiniyet kurallarına (MK. m. 2) aykırı 

olarak borcun ifasına objektif koşullar olarak imkan vermeyen bir 
süre tanınmasına geçerlilik sonucu bağlanamaz. 

Uygun süre tanınması, karşı tarafa varması gerekli tek taraflı 
bir irade beyanı ile gerçekleşmektedir. Bu konuya uygun mehilin 
şekli konusunda döneceğiz. Ancak, bu başlık altında konut yapı 
kooperatifi örnek anasözleşmesinde ilk uygun süreyi bu niteliğin
den sıyırarak bilinmesi gerekli uygun süre haline getiren hükme 
değinmek istiyoruz. Buna göre, «parasal yükümlülüklerini otuz 
gün geciktirmeleri üzerine>> yönetim kurulunca ihtarla uygun süre 
olarak bir otuz gün daha uygun süre tanınacağı hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. Hükmün deyimsel (lafzi) yorumu borçluya varma
sı gerekli tek taraflı irade beyanına gerek olmadan kendiliğinden 
sözleşmesel bir ek süre tanımış gözükmekte ve otuz günün bildiril
meyeceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, KK. m. 27'de belirti
len münasip sürenin gereğinden fazla uzun tanınmasına karşılık 

yine aynı hükınün gereği olarak yükümlülüklerin yerine getirilme
sini isteme bildiriminin kaldırılmış olması nasıl değerlendirile

cektir? 
Görüşümüzce, her ne kadar KK. hükümlerini çoğunlukla ka

mu düzenine ilişkin emredici hükümler olarak görme eğilimi bu 

(35) Genel hükümler açısından bk., Eren, III, s. 287. 
(36) Örnek anasözleşme bk., m. 9. 
(37) Bu konuda bk. Eren, III, s. 287. 
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konuda da mevcut olmakla birlikte (38), biz KK.'nun konuya iliş
kin hükmünün emredici nitelikte yorumlanmaması gerektiğini sa
vunuyoruz. Çünkü, BK. m. 106/I. fıkrada düzenlenmiş münasip 
mehilin (uygun süre) tarafların iradesi ile kesin vade saptamak 
suretiyle kaldırılabileceğini biliyoruz (39). Vadenin kesin olması 
uygun mehilin gereksizliğinin karşıtıdır. Genel hükümler açısından 
varılan bu sonucun, özel hukuk hükümlerine bağlı kooperatifierde 
KK., TTK., MK ve BK. bütünlüğü içerisinde inkar edilmesi düşü
nülemez. Bu nedenle, «elden yazılı olarak veya taahhütiii mektupla, 
bu husus mümkün olmazsa ilanla» yapılan münasip süre bildiri
mini aramaksızın, muacceliyet koşuluna bağlı olarak kendiliğinden 
otuz gün süre uzatımı veren anasözleşme hükümlerini geçerli ka
bul etmemiz yerinde olacaktır. 

Hemen belirtelim, bu otuz günlük süre uzatımı vadenin uza
tımı niteliğinde değildir. Çünkü, parasal yükümlülüklerde otuz gün 
geciktirıneden sözeden hükümde, vadenin gerçekleşerek muaccel 
hale gelme ön koşul olarak düşünülmüştür. Ancak, bu şekilde bir 
gecikmeden sözedilebilir. Bu gerektirici nedenle, yukarıda temer-

. rüdün genel sonucu olarak incelediğimiz aynen ifa ile birlikte te
merrüt faizi ile gecikme tazminatlarının talep edilebilmesi, bu ilk 
uygun süre olan otuz günün dalınasına bağlı değildir. 

. İkinci uygun mehil konusunda ise, KK. m. 27 bir aylık bir sü
re öngörmüştür. Yukarıda anılan «ilk isteğe uymayan ve ikinci is
temeden sonra da bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirme
yenierin ortaklığı kendiliğinden düşer» kuralı ile ikinci bir uygun 
süre tanınması ile ortaklığın sona ermesi yolunda son bir kez uyar
ma amaçlanmıştır. 

Örnek anasözleşme, bu hükmü süre yönünden farklı saptaya
rak, bir aylık süreyi otuz gün olarak değiştirmiştir. Bu noktada, 
belirlenen sürelerin birbirlerinin yerine eş anlamlı oldukları gerek
çesi ile kullanılmaları hatalıdır. Farklılık vardır ve çok önemlidir. 
Bir aylık sürenin otuz günü karşılaması kuralı bulunmadığı gibi, 
borçlar kanunu hükümleri ile başlangıç ve bitiş tarihleri farklı il
keye bağlı kılınmıştır. Gün olarak saptamada vade, sürenin karar
laştırıldığı ilk gün sayılmayarak otuz günün sonunda dolacaktır 
(BK. m. 76/1 b.). Ay ile saptamada ise, vade sürenin kararlaştırıl
dığı güne uyan takibeden ayın aynı günü dolacaktır (BK. m. 76/3 

(38) Bu yönde mevcut kararlar için bk., Doğanay, s. 1444'de anılan kararlar. 
(39) Eren, III, s. 290. 
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b.). Örneğin, 1 Şubatta kararlaştırılan 30 günlük süre 3 veya 4 Mart'
ta dolabilecek; oysa bir aylık süre 1 Mart'ta dolacaktır. Sanırız, 
bu kıyaslama konunun önemi hakkında yeterli bir fikir oluştur
muş olacaktır. Biraz önce belirttiğimiz gerekçe ile, anasözleşme 
hükümleri öncelikle geçerli 'kabul edilerek, otuz gün sürenin açık 
olarak uygun ınehil bildirimine ilişkin irade beyanında yeralınası 
gerekir. 

c - Uygun Mehil Bildirimlerinin Şekli Ve Geçerliliği 

Ortaklığın son bulmasına yol açan uygun süre bildiriminin 
yapılınası yetki ve görevi yönetim kuruluna aittir. Ancak, <<anasöz
leşıne, Genel Kurula veya Yönetim Kuruluna, kooperatifin yöneti
mi ve temsilini kısmen veya tamamen kooperatİf ortağı bulunma
ları şart olmayan bir veya birkaç müdüre veya yönetim kurulu 
üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir, şeklinde hüküm getiren 
KK. 58. madde hükmüne uygun olarak hazırlanmış örnek anasöz
leşmede, <<doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, 
kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi koo
peratifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işler
de kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak, yönetim kurulunun 
görev ve yetkisi arasında sayılrtuştır (örnek anasözleşme m. 44/12 
b.). Buna dayalı olarak, yönetim kurulu, borçlarını yerine getirme
yen ortaklara uygun süre tanınması konusunda müdür veya bazı 
yönetim kurulu üyelerine yetki verebilir. Bu hükümler çerçevesi 
içinde yapılan bir devir yetkisi karşısında, karar alınmaksızın ve 
yönetim kurulu kararı dışında anılan kişilerce bildirim yapıldığı 
gerekçesi ile yetkili temsilciler tarafından yapılmış bildirim geçer
siz sayılmamalıdır. 

Bildirimin şekli konusunda ilk uygun süre tanınması ile ilgili 
olarak KK.'da, elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla yapıl
masından sözedilmiştir (40). Bu konuda asgari şekil şartı getiril
miş olup; ihtarın noter aracılığı ile yapılınasına hiç bir engel yok
tur. Bunun dışında, mümkün olmama halinde ilan yapılması im
kanı da tanınmıştır. İkinci uygun süre bildiriminin şekli konusun
da deyimsel açıdan açıklık bulunmaması eksiklik değildir. İlk bil
dirim için getirilmiş şekil koşulları ikinci uygun süre tanınmasın
da da geçerlidir. Örnek anasözleşmede, ilk bildirimin kaldırıldığı
nı; buna karşılık, ikinci bildirimin noter aracılığı ile yapılması zo-

(40) Şekil konusunda uygulamaya dönük bilgiler için bk., Çevik, s. 237; 
Eriş/Ulusoy, s. 281 vd.; U!usoy, s. 335 vd. 
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runluluğu getirildiğinden sözetmiş idik. Anasözleşme kurallannın 
bağlayıcılığından hareketle ihtarın noter aracılığı ile yapılması zo. 
runluluğu bulunmaktadır. Hemen saplama yapmak gerekirse, no
ter aracılığı ile yapılacak ihtar KK. m. 27'de belirtilen taahhüdü 
mektupla bildirimin yerini almıştır; daha doğrusu irade beyanının 
gönderilmesinde şekli düzenlemektedir. Buna karşılık, gönderme 
gerekıneden borçluya elden yapılan bildirimler (kendisi tarafından 
alınanlar) ile gönderme imkanının kaybolduğu ilanı gerektiren hal
lerde elden yazılı bildirimin ve ilanla duyurunun geçerliliğini ko
ruduğunu kabul etmek gerekir. 

Bildirimin kapsamı konusunda KK. ve örnek anasözleşmede 
hiç bir açıklık yoktur. Başka bir ifade ile uygun süre tanınmasına 
ilişkin irade beyanın yeraldığı yazılı metinlerde asgari hangi hu
susların varlığı aranacağı konusunda hüküm boşluğu vardır. Bu 
boşluk, KK. m. 27'de belirtilen koşullardan hareketle bulunacak 
esaslı unsurların saptanması suretiyle doldurulmalıdır. Buna göre 
ödenecek miktar ve tanınacak uygun süre ile bu bildirime bağla
nan hukuki sonuçların hiç bir yorumu gerektirmeyecek açıklıkta 
yazılması zorunluluğu aranmalıdır. 

Noterierin bu konudaki işlevine gelince, bildirimin re'sen dü
zenleme şeklinde noter senedi ile yapılması zorunluluğu yoktur. 
Yalnızca imza tasdiki suretiyle düzenlenmiş olması yeterlidir. Bu 
konuda, noterierin metnin içeriğinin doğruluğunu araştırma yü
kümlülük ve hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca, yetkili kişilerce ve 
geçerli çoğunlukta irade beyanı ile yapılıp yapılmadığı da araştı
nlmamalıdır. Yalnızca, metni imzalayacak kişilerin kimlikleri araş
tırılmalıdır. 

d - Ortaklığın Kendiliğinden Düşmesi Kavramı Veya Ortak
Iıktan Çıkarılmaya Karar Verilmesi 

KK.'nun konuya ilişkin hükmünde temerrüdün anılan özel so

nucu ortaklığın kendiliğinden düşmesi kavramı ile ifade edilmiş· 

tir. Kanun bu ifadesi ile deyimsel olarak kendiliğinden düşme kav· 

ramını, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (ipso iure) karşılığı 

kullanmış gözükmektedir. Bu konu verilen bazı Yargıtay kararları 

ile tartışmalı hale gelmiştir. Bu konuda, ortaklığın kendiliğinden 

düşmesi niteliği itibarı ile çıkarılma ile eş değerde görülmüş ve 

ortağın durumuna kesinlik kazandırahilrnek için keyfiyetin yöne

tim kurulunda .görüşülüp karara bağlanmasının isabetli olacağı sa-
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vunulmuştur (41). Yargıtay'ın bu parelelde oluşan goruşunu yan
sıtan bir karar örneği olarak, «kooperatife karşı yükümlülüklerini 
verilen önellere rağmen yerine getirmemektc direnen ortakların 
kooperatİf ortaklığının kendiliğinden düşeceğinden sözedilmiş ise 
de, ortaklığın düşmesi, ortaklıktan çıkma sonucu dağuracağından 
niteliği itibariyle ortaklıktan çıkarılmalıdır. Nitekim Millet Meclisi 
Geçici Komisyonunda KK. 27. maddesinde yapılan değişikliğe gö
re, kanun yapıcının (ortaklık hak ve sıfatının elinden alınması) ile 
ortaklığın kendiliğinden düşmesi hükmünü aynı nitelikte gördüğü 
şeklinde yorumlanması mümkündür. Böyle bir yorum ise, ortak
lık hak ve sıfatının ortağın elinden alınmasının, kooperatİf yetkili 
organlannın (genel kurul veya yönetim kurulu) kararı ile olacağı
na ve böyle bir kararın da ortaklıktan çıkarılma ile eşdeğer bulu
nacağına göre, KK. 27. maddesindeki ortaklığın kendiliğinden düş
mesinin dahi kooperatİf yetkili organlarınca verilecek ve ortakla
rın kooperatİf ortaklığından çıkmalan sonucunu doğuracak bir ka
rarla mümkün olduğunu kabul zorundadır» hükmünü gösterebi
liriz (42). 

Bu görüşe katılamıyoruz; KK. m. 16'da <<ortaklıktan çıkanlma 
esasları ve itiraz» başlığı altında çıkanlmayı gerektiren sebepleı-in 
anasözleşmede gösterileceği düzenlenerek çıkarılmanın yetkili or• 
ganlarca nasıl gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Buna karşılık 
kanunkoyucu, ortaklık payına katılım ve kooperatifçiliğin esası 
olan karşılıklı yardım ve dayanışma göstergesi ortaklık payı dışın
daki ödemeleri mali yükümlülük olarak KK. m. 16 hükmünün atfı 
ile anasözleşmede yeralacak çıkarılma sebeplerinden ayırmış ve 
özel olarak düzenlemiştir. Ayrıca, deyimsel yorum açısından irde
leyecek olursak, ortaklığı kendiliğinden düşer ifadesi kullanan ka
nunkoyucunun çıkarılma ile eşdeğer bir hukuki sonucu öngördü
ğü düşünülemez. Çünkü, ortaklığı düşer gibi tek kelimelik bir kav
ram değil; kendiliğinden düşer gibi nitelik belirleyen ve herhangi 
bir karara gerek kalmaksızın ortaklığın son bulmasına yolaçacak 
nitelikte açık bir ifade kullanmıştır. Bu nedenle anasözleşmesinde 
buna aykırı bir hüküm bulunmayan veya anasözleşmesi ilc KK. 
m. 27'ye atıf yapılan kooperatifierde belirtilen uygun süreler so
nunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortakların bu sıfatları 
hiç bir karara gerek kalmadan süre sonunda kendiliğinden düşe
cektir. 

(41) Bu görüş için bk., Çevik, s. 237-238. 
(42) Yargıtay l LHD.'sinin 23.3.1978 T.'li E. 1978-923/K. 1978-1454 Nolu kararı 

için bk., Yargıtay Kararları Dergisi, Y. 1979, C. V, S. 6, s. 333. 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGISi, 1990/4 541 



--
Çoğunlukla konut yapı kooperatiflerinde uygulama alanı bulan 

örnek anasözleşmenin bu konudaki hükmü gözönüne alındığında, 
ortaklığın kendiliğinden düşmesi kabul edilmemiş ve yükümlülük
lerini yerine getirmeyenierin yönetim kurulu kararı ile ortaklık
tan çıkarılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, KK. m. 14 hük
münce, noter aracılığı ile yapılan otuz günlük süre tanınmasını ta
kiben bu süre zarfında borcunu ifa etmeyen ortakların bu sıfat

ıarına son verilmesi için ayrıca yönetim kurulu kararına ihtiyaç 
bulunmaktadır (43). 

irdelendiğinde, yeni örnek anasözleşme Yargıtay kararları ve 
öğreti görüşleri parelelinde, ortaklığın düşmesi sonucunu kaldır
mış; mali yükümlülüklerini (Anasözleşme ile parasal yükümlülük 
olarak adlandırılıyor) yerine getirmeyen ortakların da ortaklıktan 
çıkarılma prosedürüne bağlı olacağını hükme bağlamıştır. 

Ortaklıktan bu sebeple çıkarılma kararını takiben tüm çıka
rılma hallerinde olduğu gibi ek bir prosedür daha gerekmektedir. 
KK. m. 16 ve buna uyumlu örnek anasözleşme 14/son f. hükmün
ce «kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ. edilmek üzere on 
gün içinde notere tevdi edilir» kuralı getirilmiştir. Ancak, bu teb
liğ üzerinedir ki, çıkarılan ortağın kanuni itiraz veya iptal davası 
açma hakkı doğabilecektir. 

Bu konuda son olarak belirtmek gerekirse, çıkarılma kararı
nın ortağa tebliğ edilmek üzere notere tevdii çıkarılma kararının 

·geçerlilik şartı değildir (44). Bu hukuki sonucun doğal uzantısı 
olarak, tebliğ şartı noter aracılığı ile yerine getirilmediği takdirde 
çıkarılma kararı yine geçerli olarak hüküm ve sonuç doğurur. Yal
nızca tebliğ edilmeme, bu konudaki itiraz ve iptal davası açma hak
kı sürelerinin işlememesine yolaçar. Yargıtay kararları ile de, bu 
sonuç doğrulanmış bulunmaktadır. Bu konuda verilmiş bir Hukuk 
Genel Kurul kararını belirtecek olursak <<gerekçeli kararın mut
laka (noter) vasıtasıyla tebliği, o kararın bir muteberlik şartı de
ğildir. Kanunkoyucu, kararın noter marifetiyle tebliğini, sadece 
(tebliğ) hususunda bir tartışmaya imkan vermemek için vazetmiş 
bulunmaktadır» hükmüne varılmıştır (45). 

(43) Çıkarılma kararlarının alınmasına ilişkin bilgiler konusunda bk., Çe
vik, s. 226 vd. 

(44) Bu konuda bk., Çevik, s. 227; Doğanav, s. 1416. 
(45) Yargıtay HGK.'nun 29.9.1978 T. ve E. 1977-11-979/K. 1978.755 sayılı ka

rarı için bk., Doğanay, s. 1416; Aynı yönde diğer kararlar için bk., Çe
vik, s. 226 vd. 
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