KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA
İTİRAZ VE DAVALARI
Kudret KURT (*)
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesi, genel olarak ortaklıktan çıkanimayı , (ihracı) ortaklıktan çıkarılmarnn
hangi şekil ve yöntemle geçekle şeceğini, itiraz yollar
ını, dava
açılmasını , dava açma süresini, esas ve ilkelerini düzenlemektedir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin ilk iki
fıkrası 3476 sayılı kanunla de ğiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş tir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatif orta ğı
olan bir kişinin, kooperatifden nasıl ve ne şekilde çıkarılacağını,
çıkarılma karannın şeklini, çıkarılma karar
ı verilebilmesi için
uygulanması gereken usül ve esasları, çıkar
ılan ortağrn kooperatif genel kuruluna, mahkemeye ba şvurma süre ve esaslarmı ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatifler kanununun içerisindeki 27
ve 62. maddelerle birlikte en fazla uygulanan madde özelli ğini
taşımaktadı r. Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre; "Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözle şmede açıkça gösterilir. Ortaklar, ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortakhktan çıkarılamaz". Maddenin açı k hükmüne göre mutlak olarak öncelikle kooperatif ortaklığından çıkanlmayı gerektiren sebepler ana sözle şmede açı kça gösterilmelidir. Kooperatifler genel olarak Ticaret
Bakanlığınca hazırlanan tip ana sözle şmeleri kullanmaktadırlar.
Genellikle ana sözle şmelerde kooperatif üyeliğinden çıkanlma
sebepleri bir madde halinde düzenlenmektedir. Bu maddede f ık(*) Karabük 1. Asliye Hukuk Hakimi.
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ralar ve bentler halinde kooperatif üyeli ğinden çikanlma sebepleri syılmaktadır.
Kanun koyucunun 1163 sayı h Kanunun 16. maddesinin ilk
iki fıkrasım değiştirirken güttüğii ve gerçekleşmesini istediği
amaç; Kooperatif üyeli ğinden keyfi, öznel ve herhangi bir dü şünce ile üyenin çıkarılmasına engel olnı tktır. Değişik olarak anlatı lırsa, kooperatif ana sözleş mesiyle gö;terilecek üyelikten çıkarılma sebepleri, somut, akla, mantığa, hukuka, ah1ka, adaba uyına, ahlaka,
gun olmalıdır. Hiçbir zaman genel hukuk kurallar
seğinden
çıkarılma
olan
sebepler,
kooperatif
üyeli
adaba aykırı
durumda
bepleri olarak ana sözleş meye konulamaz. Konuldu ğu'
ise geçersiz dir. Yani genel hukuk kur allanna ayk ırı olan üyelikten çıkarma sebepleri ana sözleş meye yazilsa ve buna dayan ılarak üyelikten çıkarma işlemi yapılsa, bu iş lem geçersizdir. Yine
kooperatif ana sözle ş mesinde soyut ve beli!siz kavramlar bulunursa ve buna dayanı larak ortak kooperatiften çıkarılırsa, bu çıkanlma işlemi de geçersiz olacaktır. Kooperatifler Kanununun
m.16/1 fıkrasırıın son cümlesi uyarınca "ortaklar ana sözleşmed açı kca gösterilmeyen sebeplerle crtakl ıktan çıkarılamazlar".
Başka bir deyişle ana sözleşmede açı kca gösterilmeyen sebep veya sebeplerle ortak kooperatif üyeli ğinden çıkanlamaz. Burada
karşımıza çıkan sonuç şudur; Kooperatif ana sözle şmesinde yazılı sebepler sayılı ve sınırlı olmaktadır. Kooperatifler Kanununun
16/1 maddesi hükmüne göre ise kooperatif ana sözle şmesinde
yazılı olmayan sebeplerle ortak, ortaklıktan çıkarılamaz. Ana
sözleşmede ortakhktan çıkarılma nedenleri sımrlı ve sayıhdır.
Acaba ana sözleşmede yazı li ortakliktan çıkanlma sebepleri dışında baş kaca hiç bir sebeple ortak, crtakİıktan çıkanlamayacak
mıdır? Bu soruya dü şünceme göre, olumsuz yan ıt verilmesi gerekir. Ana sözleşmede yaııiı olmayan öyle nedenlerle kar şılaşılabilir ki, bu nedenlerle ana sözle şmede yazılı olmasa dahi ortak ortaldıktan çıkanlabilmelidir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesiına göre ana sözle şmede yaz ılı olnin kararlılık gösteren inançlar
ı ortak, ortaklıktan çıkanlamaz.
mayan hiçbir nedenden dolay
Ote yandan ortaklıktan çıkarılma sebeplerini gerek genel kurul,
gerekse yönetim kurulu uygular iken dey ım yerinde ise basiretli
'bir tacir gibi hareket etmelidir. Ba şka bir söyleyişle MK.nun 2.
ve 3. maddeleri her zaman gözönünde bulundurulmal ıdır.
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Kooperatif ortağı veya yönetim kurulu başkanı, üyeleri, denetçiler kooperatife zarar vermiş olabilirler. Bu durumda yukarıda
sayılan kişilerin kooperatif ortaklığından çıkarılabilmeleri için
ana sözleşmede bu konular
ın düzenlenmesi gerekir. Yalnızca kooperatife zarar verme eylemi ana sözle şmede ortaklıktan çıkanlma nedeni olarak düzenlenmemi şse ortak ortakliktan çıkarıla.
maz. Ancak kooperatif genel kurulu karar alarak TTK. 341.
maddesine göre zarar verenlere karşı tazminat davası açabilir.
Kooperatif yönetim kurulu başkanı , üyeleri ve denetçileri kooperatife verdiği zarar aynı zamanda suç oluşturuyorsa durum ne
ılı Kooperatifıtı şu olmalıdır, 1163 say
olacaktır? Bu sorunun yan
ler Kanununun 98. maddesi hükmüne göre "Bu kanunda aksine
açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümler uygulanır". TTK.nun 315/2. maddesi
konuyu düzenlemiştir, anılan hükme göre,
a) Yönetim kurulu üyelerinden birisi iflasa tabi kimselerden
olup iflasına karar verilirse,
b) Hacir altına alınırsa,
c) Üyelik için gerekli vası flan kaybederse görevi sona erer,
d) Yönetim kurulu üyeleri a ğır hapis cezası ile veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlı k, dolandırıcılık suçlarmdan dolaı mahkum olursa üyelik sona erer.
y
TTK.nun 3 15/2 maddesi hükümleri kooperatif yönetim kurulu
üyeleri ve denetçileri bakımı ndan dahi uygulanır. Bu durumda
olan kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ortakl ıktan
çıkarılmak mümkündür. Çünkü yüzkızartıcı suçlar, kooperatife
karşı işlendiğinde verilen; Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk hakimini BK.nun 53. maddesi uyannca ba ğlar. Ana
sözlemede ortaklıktan çıkanlma sebepleri tek tek sayılmaktadır.
Bunlar arası nda genellikle kooperatife zarar veren suçlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak bu hükmü uygularken dikkatli davranılmalıdır. Çünkü kooperatife verilen her zarar suç oluş tursa da, zarar veren ortak mahküm olsa
da, ana sözleşmede çı karma sebebi olarak gösterilse de ortaklıktan çıkanlamaz. Orneğin kooperatifln aracı ile trafik kazası yaTÜRKIYE BAROLAR BİRLIĞI DERGİSİ 1992/4
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pan ve kooperatifi zarara uğratan kişi ortaklıktan çıkanlamaz.
Nedeni ise öncelikle zararın ortaktan tahsili için dava açılıp zararın tahsili yoluna gadilmelidir. Bir ba şka neden ise, taksirli
suçlarda ortakliktan ortağın çıkar
ılmasının mümkün olmamasıdır. Kooperatif ortağı ancak kooperatife karşı kasıtlı olarak suç
işler bundan kooperatif zarar görürse ortak ortakhktan ç ıkar
ılabilir. Ortağm kooperati.fe karşı işlediği kasıtlı suç kooperatife zarar vermeli ve bu suç 'N'K.nun 315/2 maddesinde sayilan suçlardan olmalıdır.
Kooperatif ortakhğına kabul şartlartnın sonradan kaybedilmesi durumunda durum ne olacakt ır? Orneğin; Yapı kooperatifi
üyesi olabilmek şartı olan konutu bulunmama hali sonradan değişirse, yani ortak konut sahibi ise, ortak ortakl ıktan çıkar
ılabilir. Yine Orman köylerini kalkındırma kooperatifi ortağı olabilmek için: orman köylüsü olma şartı kaybolursa, Orne ğin; Kooperatif ortağı şehirde oturur, ticaret yaparsa, bu ortak da ortaklıktan çıkar
ılabilir.
Kooperatifler Kanununun ortaklara tan ıdığı hak ve yetkilerin
kulanılması nedeni ile ortak, ana söz1 şmede gösterilse dahi ortaklıktan çıkanlamaz. Ornek olarak 1163 sayılı Kooperatifler
Kanununun 24. maddesinde, ortağın bilgi edinme hakkı ve bilançoyu isteme hakkı varchr, 25. madde ile de: genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile ticari defterler incelenebilir. Ortaklara
bu konuda izin verilebilir. Bir kooperatif ortağı 24. maddedeki
yetkisini kullanması nedeniyle ortaklıktan çıkarılamaz. Yine Kooperatifler Kanununun 26. maddesi ile seçmek ve seçilmek haklan düzenlemiştir. 26. madde hükmurı e göre suç teşkil eden eylemlerinden dolay
ı yönetim ve denetim kurulu üyeli ğinden uzaklaştır
ı lmalar
ı için şikayet eden ortak,, ortakliktan çıkanlamaz.
Bunun nedeni ise yukar
ıda belirtilen 1163 say
ı lı Kanunun 98 ve
'11'K.nun 315/2. maddesi hükmüdür. 3476 say
ı lı kanunla 1163
say
ılı kanunun 16/2. fıkrası değiştirilmiştir. Değ
işik 16/2. fikraya
göre "Haklar
ında çıkarma karar
ı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma karar
ı kesinleşinceye kadar devam eder". Maddenin açık hükmüne göre, ortaklıktan çıkarma kararı kesinleşinceye kadar, çıkanlan ortağın yerine yeni ortak ahriamaz. Çıkan518
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ı kesinleşincelan ortağın hak ve yükümlülükleri çıkarma karar
ılan ortak çıkarılma kararımn iptali
ye kadar devam eder. Çıkar
için Ticaret Mahkemesine başvurur ise, verilen kararın temyiz
ından geçip kesinleşinceye kadar, çıkave karar tashihi aşamalar
ılan ortak çıkarma
rılan ortak yerine yeni ortak alinamaz. Ç ıkar
kararı kesinleşinceye kadar 1163 sayılı Kanun ve ana sözle şmenin kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanabilir ve yükümlülükleri çıkarma kararımn kesinle ş mesine kadar sürer. 1163 saık hükme rağmen çıkarılma kayılı kanunun 16/2 fıkrasındaki aç
yeni ortak alınması dunda
kesinleşmeden,
rarı bir ortak hakkı
rumundada, bu durum yeni ortağa hiçbir hak ve fayda 'sağlamayacaktır. Nedeni ise 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16/2.
fıkrasının emredici hukuk kuralı olmasındandır. Başka bir deyişle 1163 sayılı Kanunun 16/2. fıkrası kamu düzenine ilişkindir.
Çı
kar
ılan ortak hakkında çıkarma kararı kesinleşmeden, yeni
ortak çıkarılanın yerine alınırsa, alı nan karar yok hükmündedir.
Çıkarma kararı kesinleşmeden çıkarı lan ortak yerine yeni alı ını ister yönetim kurulu isnan ortak için ortaklığa kabul karar
ılan orn,
hüküm
yine
böyledir.
Ozetle; Ç ıkar
ter genel kurul alsı
ı kesinleşmeden, yerine yeni ortak al ınamaz,
tağın ı
ç karma karar
bu hükme rağ
men alını rsa bu karar yok hükmündedir, hukuki
sonuç doğurmaz, dava konusu oldu ğunda düşüncemize göre yargıç re'sen durumu gözetir.
KOOPERATIF ORTAĞ INI ORTAKLIKTAN
ÇIKARMAYA YETKILI ORGANLAR
1163 say
ılı Kooperatifler Kanununun 16/3 maddesi hükmü
aynen "Ortaklıktan ı
ç karılmaya yönetim kurulunun teklifi ile
genel
ç
genel kurulca karar verilir. Ana sözle şmede, ıkarılanın
kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim
kurulunu da yetkili k ılabilir" demektedir. Maddenin açık hükmüne göre ortaklıktan çıkarılma yetkisi, genel kural olarak kooperatif genel kuruluna aittir. Kooperatif genel kurulu, bu yetkisini, yönetim kuruluna ana sözle şme ile verebilir. Genel kurulun
ortaklıktan çıkarı lma yetkisinin yönetim kuruluna devri geçerlidir. Ancak bu devir yetkisi 'ana sözle şme ile yapılabilir. Bu yetki
devredilemeyen genel kurul yetkilerinden de ğildir. Genel Kurul
gerçekten ortaklıktan çıkarma yetkisini ana sozleş me ile yöneTÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ DERGİSİ 199214
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tim kuruluna devretmiş ise, bu halde ortaklıktan çıkarılan ortak, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine olmak üzere
kooperatif genel kuruluna itiraz edebilir.
- Kooperatifler Kanununun 16/4 fikrs£ma göre "çıkanima kararı gerekçeli,olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterinede yazılır". Ortağın, ortaklıktan çıkar
ılması, ister genel kurulca,
ister yönetim kurulunca kararlaştırılsın her iki halde çıkanlnıa
kararını
n gerekçesinin yazılması gerekir. Çıkanlma karar
ım genel kurul vermiş ise, gerekçesini genel kurul tutanağına, yönetim kurulu vermi ş ise, kooperatif karar defterine yazmalıdır. Gerekçe belirtilmesinin nedeni, çıkar
ılan ortağın hangi nedenden
dolayı çıkarıldığım bilmesi ve yargılama konusu olur ise bu gerekçenin 1163 sayılı kanuna ve ana özle şmeye uygun olup olmadığınm denetlenmesi içindir.
ORTAKLIKTAN Ç:[KARILMA KARARININ TEBLI ĞI
Ortaklıktan, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca çıkanları ortağa, çikanlma kararının onaylı örneği tebliğ edilmek
üzere 10 gün içinde notere verilir. Çıkarma kararmın gerekçeli
olması gerektiği yukarıda belirtilmiştir. Ancak buna karşın karar gerekçesiz ise bu, karar
ın geçersiz olmasın
ı gerektirmez. Çıkarılma karar
ının gerekçeli olma zoruııluluğu bir geçerlilik şartı
değ
ildir. Yargıtay uygulamaları da bu :vöndedir. Bunun gibi çıkarılan ortağı gerekçeli ıkarma
ç
karar
ının tebliğinin noterce yapılması bir geçerlilik şartı değildir. Bir ispat şartıdır. Dava ve çekişme konusu olması halinde tebliğin kolaylıkla ispat edilebilmesi için kanuna noter aracılığı ile tebliğ hükmü konulmuştur.
Yoksa noter arac
ılığı ile tebliğ
i bir "geçerlilik şartı" değildir. Yargıtayın uygulaması da bu yöndedir. Özetle; Kooperatifden çıkar
ılan ortağa ı
ç karma karar
ı adi posta ile tebliğ edilebileceğ
i gibi
taahhütlü, iadeli taahhütlü, özel ulakla ve A.P.S. ile de tebli ğ
mümkündür. Ancak ispat amacının sağlamlığı yönünden uygulamada Noter aracılığı ile tebliğler yapılmakta, çıkanima kararları notere verilmekte ve çıkarılan ortağa noter aracı ile çıkanima
ı tebliğ edilmektedir.
kararlar
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ORTAKLIKTAN ÇIKARILAN ORTA ĞIN
BAŞVIJRABİLECEĞİ KANUN YOLLARI
1163 sayılı 'Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkrasında ortaklıktan çıkarılan ortağın baş vurabileceği, kanun yollan belirtilmiştir. Amlan madde hükmüne, göre, ortaklıktan çıkarılma kararı
yönetim kurulunca verilmiş ise ortak 3 aylık süre içinde genel
kurula itirş.z edebilir, bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna, Noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bu yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulunun çıkarma karar
ı aleyhine itiraz davas ı açılamaz,
itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara kar şı itiraz davası
hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye ba şvurulmak suretiyle itiraz edilmeyen ç ıkarılma karar
ı kesinleşir. 1163
say
ılı Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkrası hükmüne göre, ortakhktan çıkar
ılan: ortağa gerek genel kurulca, gerek yönetim
kurulunca verilen ortaklıktan çıkarılma karannm noter arac
ılığı
ile tebliğ
i gerekir. Ortağın itiraz etme veya dava açma hakkı ortakhktan çıkarılma karar
ının kendisine noter aracılığı ile tebliğ
tarihinden itibaren ba şlar. Kooperatifler Kanununun 16/4.. maddesindeki 3 aylık itiraz veya dava açma süresi "hak düşümü" süı hakim tarafından doğrudan göz
residir. Bu nedenden dolay
önünde bulundurulur. Dava sırasında tarafların ileri sürmesine
gerek yoktur. Sürenin hesabında BK.nun 76. maddesi göz önüne
alımr.
Bilindiği gibi 1163 sayıh Kooperatifler Kanununun koyduğu
genel ilkelere göre, kooperatiflerde en geniş yetkili organ genel
küruldur. Kural olarak ortağın ortaklıktan çıkanlma yetkisi genel kurula ait bir yetkidir. Ancak bu yetki devredilemeyen genel
kurul yetkilerinden değ
ildir. 0 nedenle kooperatif genel kurulu,
bu yetkisini ana sözleşme ile, ana sözleşmeye konulacak yetki ile
yönetim kuruluna devredebilir. Bu durumda ortaklıktan ortağı,
ana sözleşmedeki yetkisine dayanarak yönetim kurulu çıkarabiur.
Kooperatif ortağı ortaklıktan;
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİ8İ 1992/4
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a) Genel kurulca,
-

b) Yönetim kurulunca çıkaniabilir.

Ortak, ortaklıktan genel kurulca ç ıkanlırsa; Ortak genel kuının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3
rulun çıkarma karar
aylik hak düş ümü süresinde mahalli Ticaret Mahkemesine (olmadığı takdirde bu işlere bakmaya görevlendirilen Asliye Hukuk
Mahkemesinde) ba şvurarak çıkarma karannın iptali davasım
açabilir.
Ortak, kooperatif yönetim kurulu kararı ile çıkarılmışsa; Bu
durumda ortak, öncelikle kooperatif genel kuruluna ç ıkarma karannın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç aylik sürede baş
vurarak ortaklıktan çıkanlma karanmn kaklirılmasmı isteyebiının kaldırılması için gelir. Yönetim kurulunun çıkarma karar
nel kurula başvuru dilekçesi kooperatif yönetim kui ı.ıluna verilir.
Genel kurula iletilmesi için kooperatif yönetim kuruluna verilecek dilekçenin ispat vasıtası bakımından noter aracılığı ile veya
ına bir daviadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi orta ğın çıkar
hakdüşütarihi
3
aylık
ş
Çünkü
dilekçenin
verili
ranış olacaktır.
mü süresinin hesabı yönünden önemlidir. Ortaklıktan yönetim
ılan ortak, bu karann tebli ğinden itibaren
ı ile çıkar
kurulu karar
3 aylık hak düş ümü süresinde hem genel kurula, hem de çı kanima kararınm iptali için Ticaret Mahkemesine ba şvurursa bu durumda ne olacaktır?
Mahkeme, bu durumda genel kurul kararınm soncunu bekler.
ım
ç karma karar
Genel kurul, yönetim kurulunun ortaklıktan ı
iptal ederse, mahkeme konusu kalmayan dava hakkında karar
verilmesine yer olmadığına karannı vermelidir. Genel Kurul ortağın başvurusunu red ederse Mahkeme olağan usullere göre delilleri toplar ve delil durumuna göre davan ın red veya kabulüne
karar verir.
ılmasına karşm geOrtak yönetim ku:rulunca ortakl ıktan çıkar
nel kurula başvurmaz ise, 3 aylık hak düşümü süresinde Ticaret
Mahkemesine (Asliye Hukuk Mahkemesine) ba şvurarak çıkan!ının iptalini dava edebilir. Ba şka bir deyi şle ortak öncema karar
likle genel kurula baş vurmadan yönetim kurulu karanmn iptali-,
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ni doğrudan doğruya mahkemeden talep edebilir. Yarg ıtay uygulaması bu yöndedir.
ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA KARARININ DAVA
EDİLMESİ HALINDE UYGULANACAK YÖNTEM
Ortakhktan çıkanlan ortak kooperatif tüzel kişiliği aleyhine
dava açabilir. Bu dava çıkanima karar
ının iptali davasıdır. Davanın davacısı ise, hakkında kooperatif ortaklığından çıkanima
kararı verilen gerçek kişidir. Ayr
ıca ortaklıktan çıkar
ılan kişi ölmüş ise mirascıları ve kanuni halefleri bu davayı açabilir. Davaya bakacak yetkili mahkeme, kooperatif merkezinin bulunduğu
yerdeki mahkemedir. Dava, çıkanima kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde açılabilir, 3 aylık hak düşümü süresinden sonra açılacak davalar, hak düşümü nedeniyle
es asa girilmeden red edilir. Davaya bakmaya görevli mahkeme
Asliye Ticaret Mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu işle görevli Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakar.
1163 say
ılı Kooperatifler Kanununun 99. maddesi hükmüne
göre Kooperatifler Kanununda düzenlenen hususlardan do ğan
hukuk davaları tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava say
ılır.
Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır demektedir.
Demek ki 1163. say
ılı Kanun uygulamasından doğan her tür hukuk davası ticari dava say
ılır ve bu davalara Ticaret Mahkemesinde (Asliye Hukuk) bakılır. Basit Yarg
ılama usulü yazılı yargılama usulünden daha çabuk ve daha basit i şler. Basit Muhakeme usulü ile ilgili hükümler HUMK.nun 507-511. maddelerinde
düzelenmiştir. HUMK.nun 507. maddesinde hangi i şlerin basit
muhakeme usulüne tabi olduğ
u belirtilmiştir. HUMK.nun 508.
maddesinin hükmüne göre, Basit yarg
ılama usulü uygulanan davalarda davacı dayalı say
ı sından bir fazla dilekçesinde, davanın
dayanağını oluşturan delillerini eklemek zorundadır. Davacı delillerini dilekçeye eklememiş ise o zaman tüm delillerini ilk duruşma sırasında mahkemeye vermek zorundadır. Taraflara çıkaılacak davetiyelere duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda
r
devam edileceğ
i hususu yazılır. Bu usulde adli tatilde temyiz süresi işler.
TÜRKIYE BAROLAR BIELI Ğİ DERGİSİ, 199214
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ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA DAVASINDA HAKİMİN
GÖZÖNÜNDE BULUNDUBACAĞI İLKELER
a) Davanın ticari dava olması nedeniyle öncelikle, davaya Ticaret Mahkemesi bakmaya görevlidir. Ticaret Mahkemesi yoksa
Ticaret Mahkemesi sıfatıyle Asliye Hukuk Mahkemesi davaya
bakmaya görevlidir. Asliye Hukuk Mahkemesi bir ara karar ı vererek "Davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle bakılması" karanm
vererek davaya. baknıalidır.
b) Yetkili mahkeme davah kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir (Asliye Ticaret veya olmadığı nda Asliye
Hukuk)
c) Davacı, Kooperatif üyeliğinden çıkarılan gerçek kişi olabileceği gibi onun mirasçılan ve halefleri olabilir.
d) Dayalı, kooperatif tüzel kişiiğidir.
e) Davaya bakan hakim, öncelikle kooperatif ana sözle şmesini, çıkarılma kararının dayan ğım oluşturan genel kurul kararım veya yönetim kurulu kararım, (Genel Kurul tutanağım veya
ortaklar karar defteri veya yönetim kurulu karar örne ğini) çıkanlma karar
ını ortağa tebliğine ilişkin tebligat parçasını noterden veya varsa ilgili yerden getirtmelidir, ayrıca hakim tebligatılmasına ilişkin kararın tebliğindeki imdaki yeni ortağın çıkar
zanın sıhhatine dikkat etmelidir, yani tebligatın noter tarafından usulüne uygun yapılı p yapılmadığına dikkat etmelidir.
f) Hakim davanın ortakhktan çıkanlma kararının tebliğinden
itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde açılıp açılmadığına ilk
duruşmada dikkat etmelidir. Dava ç ıkanima kararınin tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresi geçirilerek açılnıışsa
esasa girilmeden red edilmelidir.
g) Hakim ana sözleşmenin hükümleriııi inceleyerek ortaklığa
ılma şartlar
ının gerçekleşip gerçekleşmekabul, ortaklıktan çıkar
diğ
ini 1163 sayılı Kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre irdelemelidir.
h) Hakim her olayın özelliğine göre MK.nun 2. maddesini göz
önünde bulundurmandır.
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ı) Hakim, ana sözleş mede bulunmayan nedenlerden dolayı, ortak kooperatiften çıkanimış ise çıkarılma nedeninin TTK.nun
3 15/2. maddesi ve MK.nun 2. maddesini özellikle göz önünde bulundurmandır.
i) Hakim 1163. sayılı Kooperatifler Kanunun 16. maddesi ile
ı değişik
27. maddesindeki ortaklıktan çıkarılma usul ve şartlar
olduğundan bunlan her davada göz önüne almalıdır.
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI.
1- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA
KARARINA İTİRAZ DAVASI AÇABİLME KOŞULU
ÖZET: Kooperatifler Yasasmı n 16. maddesinin 3. fıkrası ve

kooperatif ana sözleşmesinin 9. maddesi hükümleri gere ğince itiraz davasının açılması için tamnan 3. aylık hak düşürücü süre,
ın
ın noter aracılığı ile tebliğinçıkanlan ortağa çıkanlma karar
den itibaren başlar.

(1163 s. Koopertifler K m. 16/3) Y. 11. HP. 22.5.1975 T.E.
1975/355 K. 975/3521.
2- İYİrIİYET
-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-

ı olarak davaiı hileli
ÖZET: Objektif iyiniyet kurallarma aykır
bir hareketi ile davacıyı hakkını zamanında ileri sürmekten alıkoymuşsa, sürenin geçirilmesi nedeni ile hakkın düştüğü iddiasında bulunamaz.
(1163 s. Koop K m. 16, 27) (.3.1955 gün ve 22/2 s. YİBK.)
(Y. 11. 1D. 5.4.1977 T.E. 1977/896 K. 1977/1689)
3- KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA
ÖZET: Ana sözleşme kooperatif ortaklığından çıkarmayı gerekndaki haklı nedenn dışı
tiren nedenleri gösterebilir. Ancak bunlar ı
lerle deortakhktan çıkarılma olanağı vardır (1163 s. Koop. m. 16)

(Y. 11. HD. 18.3.1976 T.E. .1976/1410 K. 1976/1422)
TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ 1992/4

525

4- KOOPERATIF ORTAKLI ĞINDAN ÇIKARMA VE
ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ
ÖZET: Kooperatifler yasası md. 27. uyarınca ortaklığın kendiliğinden düş mesi de kooperatif yetkili organlarınca verilecek ve
ortağın kooperatif ortaklığından çıkarılması sonucunu doğuracak
bir kararla olur.
(1163 s. Koop. K. md. 27) (Y. 11. HD. T. 1978 E 1978/923 K.
1978/1454)
5- KOOPERATiF ORTAKLIĞI (Kabul-Çıkarına)
-GENEL KURULUN YETKISIÖZET: 1- Dayalı , kooperatife ortak olmak isteyerek, ana sözleşme kurallarını bütün hak ve ödevleri ile birlikte benimsediğini bildirmiş ve bu isteğ
i kabul edilmiş olmasına göre adı geçenin
ortaklığı kesinleşmiştir. Davacının ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin kararda yerine yedeklerden S'nin alınmasına denmiş olması
davalıyı ilgilendirmez.
2- Kooperatifin en yetkili organı genel kurul olduğ
una göre
anlaşmazlık konusu dairenin ortaklardan hangisine ait oldu ğ
unu saptama görevi de genel kurula aittir. Esasen ortaklar ın, genel kurula başvurmadan doğruca mahkemeye gidebilecekleri hal,
16. maddede öngörülen çıkarma ile ilgilidir.
(1163 sayılı Koop. K. m. 1,8, 16, 18, 19)
(YHGK: T. 20.2.1980 E. 1978/11-1077 K. 1980/1350)
6- KOOPERATIF ORTAKLI ĞINDAN ÇIKARILMAHAK DÜŞ ÜRÜCÜ SÜRE-YARGIÇLIK (TAHK İM)
ÖZET: 1- Kooperatifler Yasasının ortak].a kooperatif arasındaki uyuşmazlıklar
ın çözüm biçimine ilişkin hükümleri kamu düzeni ile ilgilidir. Bu hükümler statü hükümleri ile ortadan kald ıniamaz. Uyuşmazhk yargıcı (Hakem) aracılığı ile çözümlenemez.
2- Yasa ve ana sözle şme uyarınca itiraz dava ının açılması
için tanı
nan üç aylık hak düşürücü süre, çıkarılan ortağa çıkani526
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ma kararının noter aracılığı ile veya başka bir yolla tebli ğinden
itibaren başlar. Ortağın toplantıda bulunması tebliğ yerine geçmez.
3- Kooperatife ortak olabilme ve ortakl ıktan çıkanlabilme koşulları yasa ve ana sözleşme ile düzenlenmi ştir. Bu düzenlemelerde kooperatife ortak olabilmek için ordu mensubu olma ko şuldur. Ortağın kooperatifden aldığı konutu üyelik nitelik ve koşullarmı taşımayana satması durumu ortaklıktan kesin çıkarılma
nedeni olarak benimsenmiştir. Konutun önce ortağın eşine sonra
üçüncü kişiye satıldığı saptandığına göre ortaldıktan çıkarılma
kararı doğrudur.
(1163 s. Koop. K. m. 16, 44, 53, 95) (Y. 11. HD. T. 1981 E.
1981/471 K. 1981/834).
7- ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA
ÖZET: Ana sözleşmede yer almamış olmakla beraber, bir ortağın kooperatifden çıkarılabilmesi olanağını veren sair haklı sebep hallerinde de o nedenin ortağın ortaklık sıfat ve ilişkisinden
kaynaklanan ve bu sıfatı ile ilgili bulunan bir eylem ve sorumluluğu bulunması gerekir.

(1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T. 10.9.1982 E. 1982/
3473 K. 1982/3399)
8- KOOPERATIF
-ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAÖZET: Kooperatif ortaklığındaıı çıkarılmaya ilişkin genel kuı aleyhine tebliğ tarihinden itirul veya yönetim kurulu kararlar
baren üç ay içinde iptal davas ı açılması lazımdır.

(1163 s. Koop. K. nı. 16/3) (Y. 11. HD. 30.9.1983 E. 1983/3811
K. 1983/3952)
9- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREÖZET: Davacınm durumu genel kurulda görü şülüp çıkarılması (ihracı) yüzüne karşı karara bağlanmak suretiyle kendisine
TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 1992/4
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bildirildiği halde çıkarma (İhraç) kararının verildiği 10.6.1979
tarihli genel kurul toplantısından çok sopra 15.3.1982 tarihinde
bu davayı açmış olmasma göre, üç ayhk hak düşürücü süre geçmiştir.
(1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T. 22.10.1985 E. 1985/
4521 K 1985/5478)
10- İPTAL DAVASI
ÖZET: Kooperatif yönetim kurulunun ortaklık payı devir iş-

lemlerinin onaylanmasına ve ortaklık payımiı G'ye devredildiğiı ile davacı H. Y.'nin ortaldığına son verilmiştir.
ne ilişkin karar
SÖZÜ edilen karar bir ortağın ortaklık niteiğinin (sıfatınm) kaldırılmasına yönelik bulunduğundan, ortaklıktan çıkarma kararı
ile eş değerlidir. Bu nedenle anılan yönetim kurulu kararı aleyhine de iptal davası açılabilir.
• (1163 s. Koop. K m. 16) (Y. 11. HD. T. 19.12.1988 E. 1988/
2573 K 1988/7739)
11- KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA

ÖZET: Kooperatif üyeliğinden çı
karma karanmn örneği yerine karar
ın tüm gerekçelerinin belirtildiğ
i bir yazının bildirilmesi
de yeterlidir.

(1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. 13.2.1989 T. E. 1988/
3990 K. 1989/830)
12- Tacirler kooperatif ortağı olamaz.
Y. 11. HD. 4.10,1974 T., E. 2579 K. 2563)
13- Reşit olmayan kişiler kooperatif ortağı olamazlar, ortak
alınsalar dahi bu kişilerin yaptığı işlemler geçersizdir.
(Y. 11. lTD. 15.1.1976 T., E. 5932 K. 155)
14- Kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması karar
ının noter aracılığı ile tebliğ
i gerekir. Ancak bu husus geçerlilik ko şulu
değildir. İhraç karanmn tebliğinde 7201 sayıl
ı tebligat kanunu-'
nun 35. maddesi hükmü uygulanmaz.
(Y. 11: HD. 16.2.1976 T. E. 5456, K. 5467)
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15- Ortağa ilan yoluyla kooperatiften çıkanima kararı bildirilmiş ise, ilanlann noter tarafindan yap ılması gerekir. Ancak
koopertatifin de bu konuda yapt ığı ilanlar usül ve kanuna uygun
ise de geçerli sayılmaz.
(Y. ı l. lTD. 8.2.1977 E. 5264 K 5393)
16- Ortağm ortakhktan çıkar
ılması karanmn kural olarak
noter aracılığıyla ortağa tebliği gerekir. Ancak bu geçerlilik şartı
değildir. P.T.T. aracılığı ile yapılan tebliğde usule uygun ise geçerlidir.
(Y. 11. HD. T. 13.3.1978 E. 1153 K 1110)
17- Ortaklıktan çıkarılan ortağa, çıkarma karanmn bizzat
tebliği gerekir. Bu tebli ğin ortağm özel vekiine tebli ği geçersizdir.
(Y. 11. lTD. 3.3.1980 T.E.1061 K. 992)
18- Kooperatifler kanununun 16. maddesindeki 3 ayl ık dava
açma süresi ortaldıktan çıkarılma karar
ının tebliğinden itibaren
başlar bu süre hak dü şürücü süre olup mahkemece re'sen dikkate ahnmalıdır.
(Y. 11. lTD. 17.11.1980 T. E. 5252 K. 5287)
19- Ortaklann kooperatifin faaliyet sahası içinde .oturmalarına ilişkin ana sözleşme hükmüne aykırı eylemi çıkarma nedeni
olur.
(Y. 11. lTD. 2.3.1981 T.E. 721 K. 886)
20- Kooperatif ortaklığına kabul şartını taşımayan ortak bunu kooperatifden gizlemi ş ve kooperatif ortağı olmuş ise daha
sonra durumun ortaya çıkması ile ortaklıktan çıkar
ılabilir.
(Y. 11. lTD. 15.6.1981 T. E. 3901; K. 3037),
21- Yönetim kurulunun çıkarma karan genel kuruka görüşülerek onandığma göre 3 aylık dava açma süresinin genel kurul
kararinın çıkar
ılan ortağa tebliğ, tarihinden itibaren hesaplanması gerekir.
(Y. 11. 1111. T. 30.6.1983 E. 3222 K. 3452)
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22—Bir kooperatif ortağı diğer bir kooperatif ortağımn ortaklıktan çıkarılmasını dava yoluyla talep edemez.
(Y. 11.HD. T. 5J2.1983 E. 5386K. 5449)
23—Haklı nedenle ortaklıktaıı çıkanimada, tanık dinieııebilir.
Tanık anlatımlan ve delilleri de ğerlendirmede takdir hakkı mahkemeye aittir.
(Y. 11. HD. T. 1.12.1983 E. 5290K. 5407)
24—Kooperatif yönetim kurulu üyesi ortak, kooperatife zarar
verici eylemlerde bulunduğu öne sürülerek orti.1dıktan çıkanlamaz. Koşulları varsa ve ortak zarar vermiş ise tazminat davasına konu olabilir.
(Y. 11. HD. T: 30.1.1984 T. E. 46 K. 367)
ı taşıyan ortak
25—OrIakhğa girişte ortaklığa kabul şartların
sonradan bu şartları kayıp etse dahi (ana sözleşme değiikliği
ile) MK.nun 2. maddesi uyarınca kooperatif ortakliğından çıkanlamaz.
(Y. 11. HD. 23.2.1984 T. E. 775 K. 947)
26—Yönetim kurulunun çıkarma kararı için genel kurula itiraz edildiği takdirde ortak artık yönetim kurulunun çıkarma kaının sonucuran aleyhine iptal davas ı açamaz; genel kurul karar
na göre hareket edilmelidir.
(Y. 11. HD. T. 12.12.1986 E. 6833 K. 6738)
SONUÇ: Kooperatifler Kanununun 16. maddesini kısaca incelemeye, açıklamaya çaliştım. Uygula3rıcılara biraz olsun yardımcı
olabildim ise kendimi mutlu sayaca ğım.
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YARARLANILAN ESERLER:
1—Türk Ticaret Kanunu Şerbi'.
2. cilt ( İsmail Doğanay)
2—Kooperatifler Kanunu ve Vergilendir ıne.
(Gönen Eriş - Yılmaz Ulusoy).
3—Ortaklıklar ve Kooeratifler Hukuku.
(Poroy - Tekinay - Çamoğlu).
4—Yargıtay Kararlan Dergisi,
(1975-1992 Yılları).
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