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ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU 

07.03.2011 “YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN İŞDÜNYASINA YANSIMALARI” 

SEMİNERİ 

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS SALONU 

Prof.Dr.Huriye Kubilay 

 

Anonim ortaklıkların zorunlu organlarından biri olan Yönetim Kurulunun işleyişinde 

karşılaşılan sorunlar,  ülkemiz uygulaması, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerdeki; özellikle 

İsviçre ve Alman Hukukundaki gelişmeler göz önüne alınarak konunun yeni Türk Ticaret 

Kanunu‟nda düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varılmasına yol açmış ve köklü 

değişiklikler yapılmıştır. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda 34 madde ile düzenlenmiş bulunan (İkinci Kitap, 

Dördüncü Fasıl, İkinci Kısım, m.312-346) yönetim kuruluna, 13.01.2011 tarihinde kabul 

edilip, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayınlanan, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu‟nun İkinci Kitabı (Ticaret Şirketleri), Dördüncü Kısmı (Anonim Şirket), İkinci 

Bölümü (Yönetim Kurulu) başlığı altında 37 madde ile ayrıntılı olarak yer verilmiş, yeni Türk 

Ticaret Kanununun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmının başka bölümlerinde de bazı görevleri 

düzenlenmiştir. 

Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu,  

yönetim kurulunun yapısı, 

yönetim kurulunun işleyişi ve 

yönetim kurulunun hukuki ve cezai sorumluluğu başlıkları altında ele alınmaya çalışılacaktır.  

I- Yönetim Kurulunun yapısı 

 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun yönetim kurulunun yapısı ile ilgili, 

359uncu maddesi şöyledir: 

 

“İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim Kurulu 
 

A) Genel olarak 

I - Atama ve seçim 

1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 
MADDE 359- (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul 

tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. 

Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye‟de bulunması ve Türk 

vatandaşı olması şarttır. 
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(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, 

tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve 

ilan olunur;  ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde 

hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp 

oy kullanabilir. 

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam 

ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek 

öğrenim görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk 

aranmaz. 

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.” 

 

Yönetim kurulu üye sayısı 

Yönetim kurulu bir veya daha fazla kişiden oluşabilmektedir. Böylece tek paysahipli anonim 

ortaklıklar düşünülmüş, küçük anonim ortaklıkların ve ana ortaklıkların daha kolay 

yönetilmesine olanak tanınmıştır. Böylece, tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olabildiği bir 

sistemde tek yönetim kurulu üyesinin yer alması, profesyonel yönetim şirketleri tarafından 

şirketlerin yönetilmesi mümkün olabilecektir (TTK m.359, f.1). 

Yönetim kurulu üyelerinin gerçek kişi veya tüzel kişi olabilmeleri 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda (m.359, f.2), 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟ndan 

(m.312, f.2) farklı olarak tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilmesine olanak tanınmaktadır. 

Madde gerekçesinde, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olabilmelerine olanak tanınarak, bir 

taraftan, limited şirketlerde tüzel kişilerin müdür seçilebilmesini düzenleyen 623üncü 

maddenin ikinci fıkrası ile uyum sağlanmış olduğu, diğer taraftan tüzel kişinin yönetim kurulu 

üyesi olarak sorumlu tutulmasının yolu açılarak şirkete, paysahiplerine ve alacaklılara 

güvence verildiği belirtilmiştir. 

 

 Bununla bağlantılı bir başka yenilik de tüzel kişinin sadece bir gerçek kişi ile temsil 

edilebileceğinin ve sadece bir oya sahip olabileceğinin kabul edilmiş olmasıdır. Tescil kurucu 

niteliktedir, ilan, üçüncü kişilere bildirimi sağlamak amacıyla yapılır.  

Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili ile ilgili olarak, 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 275, f.3 hükmü sadece dili sadeleştirilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟na 

aktarılmıştır:  

“2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 

MADDE 334- (1) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden 

birine, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, pay sahibi olmasalar da, işletme konusu 

kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı 

verilebilir.  

(2) Birinci fıkrada yazılı şirketlerde pay sahibi olan kamu tüzel kişilerinin yönetim 

kurulundaki temsilcileri, ancak bunlar tarafından görevden alınabilir. 
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(3) Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafından seçilen 

üyelerin hak ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, şirket yönetim kurulundaki 

temsilcilerinin bu sıfatla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı şirkete ve onun 

alacaklılarıyla pay sahiplerine karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücû hakkı saklıdır.”  

 

Yönetim kurulu üyelerinin ehliyeti ve yüksek öğrenim görmüş olma zorunluluğu  

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda yönetim kurulu üyelerinin ehliyetine ilişkin bir hüküm 

bulunmamasına karşılık, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda, yönetim kurulu üyelerinin ve 

tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması koşulu aranmış, yönetim 

kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunlu tutulmuş, tek 

üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluğun aranmadığı hükme bağlanmıştır (m.359, f.3).  

Madde gerekçesinde, bu suretle yönetim kurulunun nicelik yönünden düzeyinin yükseltildiği 

ve profesyonel üyelerin seçimine zemin hazırlanarak kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

sağlandığı ifade edilmiştir. 

Komisyonda kabul edilen metin, “Yönetim kurulu üyelerinin en az yarısıyla tüzel kişi adına 

tescil ve ilan edilen kişinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öğrenim görmüş 

olması şarttır.” tarzında olup, yasalaşan metnin Prof.Dr.Mehmet Helvacı tarafından 

belirtildiği üzere, sadece iyi bir görünüş yaratacak ancak sonuca çok tesir etmeyecek tarzda 

bir hüküm olduğu, özellikle tüzel kişi temsilcisinin ve yönetim organının tek kişiden oluşması 

halinde zorunluluğun kaldırılmasının yerinde olmadığı görülmektedir
1
.   

Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk 

vatandaşı olması 

Emredici bir hükümle temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye‟de bulunması 

ve Türk vatandaşı olması koşulu getirilmiştir (TTK m.359, f.1). 

 Ayrıca, TTK m.370, f.2 uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla 

murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devretmiş ise en az bir yönetim kurulu 

üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır, hükmü getirilerek murahhas üye veya 

müdürlerden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye‟de bulunması ve Türk vatandaşı olması 

koşulu aranmaktadır.  

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları koşulu kaldırılmıştır 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 313üncü maddesinde yer alan hisse senedi tevdii 

mecburiyeti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda kaldırılmıştır. Madde gerekçesine göre, 

böylece, hem az ortaklı anonim ortaklıklarda çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına 

                                                           
1
 HELVACI, Mehmet, Tasarı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu (Organı) Konusunda Getirdiği Yenilikler, Avrupa 

Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Piyasasına Etkileri, Ululararası Konferans, 16-17 
Aralık 2008 (Editör: Doç.Dr.Korkut Özkorkut), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın Nu: 459, 
s.191. 
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olanak tanınmış, hem de yapay; hile-i şer‟iye olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve 

profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır.   

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilme engelleri 

Üyeliği sona erdiren sebepler, seçilme engelleri olarak kabul edilmiştir (m.359,f.4). 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 363üncü maddesinin 2nci fıkrasındaki, yönetim kurulu 

üyeliğini sona erdiren sebepler şöyledir:  “Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar 

verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas 

sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek 

olmaksızın kendiliğinden sona erer.” Bu hükmün 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 

315inci maddesinden alındığı madde gerekçesinde belirtilmiş olmakla beraber 2nci fıkrasının 

son cümlesi olan “Ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, 

dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyet halinde dahi hüküm aynıdır.” hükmünün 

alınmamış olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.  

 

Belirli gruplara ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkının tanınması 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun 360ıncı maddesine göre; 

“2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 

MADDE 360- (1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve 

nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil 

edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay 

sahipleri, belirli  pay grupları ve azlık  arasından seçileceği  esas sözleşmede 

öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da 

tanınabilir. Genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın 

tanındığı gruba ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi 

zorunludur. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim 

kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler 

saklıdır. 

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı 

sayılır.”  

 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda düzenlenmeyen ancak Yargıtay içtihadında kabul 

edilen “grup imtiyazı” düzenlenmiştir.  

 

İs.BK. m.709‟dan alınan bu hükme göre; 

Esas sözleşmede öngörülmek koşulu ile, 

- Belirli pay gruplarına (Kârda, oyda, tasfiye payında veya diğer herhangi bir malvarlığı 

hakkında imtiyazlı olan bir pay grubuna) ,  

- Özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan paysahiplerine (yan sanayi mensupları, 

bayiler) ve 

- Azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. 
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Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı; 

- Yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan paysahipleri, belirli pay grupları 

ve azlık arasından seçileceği veya 

- Belirli bir grup oluşturan paysahiplerinin, belirli pay gruplarının ve azlığın yönetim 

kuruluna aday önerme hakkı tarzında olabilir.  

 

Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar, imtiyazlı sayılır. 

 

Belirli gruplara ve azlığa tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde 

yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz.    

 

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

Anonim şirketlerin yönetimi konusunda, yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun 360ıncı maddesinin 

1inci fıkrasının son cümlesinde, yeni bir kavrama ilişkin „Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 

ilişkin hükümler saklıdır.‟ hükmüne yer verilmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinde, şirket 

yöneticilerinden şirketlerin performanslarını arttırmaları ve başarılı olmaları beklenmekte 

ancak bunun nasıl sağlanacağı açıklığa kavuşturulmamış bulunmaktadır. Yönetim kurulunda 

bir denge unsuru olmak üzere önerilen; Amerika Birleşik Devletleri‟nde ortaya çıkan 

„bağımsız yönetim kurulu üyesi‟ kavramının unsurları şöyle sıralanabilir: 

- „Sektörde ve şirket yönetiminde risk analizi yapabilen, bilgili ve tecrübeli bir 

profesyonel, 

- Farklı şirketlerdeki görevleri nedeniyle dolaylı menfaat ilişkileri içinde olmayan, 

vaktini yeterli ölçüde şirkete ayırabilen, etik prensipleri özümsemiş, birkaç şirkette bu 

görevi yerine getirirken ortaya çıkan tanınmışlığa esas itibarıyla itibar etmeyen ve 

buna da ihtiyacı olmayan, 

- Yönetim kurulunda özellikle şirket yöneticilerine karşı açık konuşarak gerekli uyarıları 

yapabilen, icracı olsun ya da olmasın çok büyük ölçekli mali hak ve menfaatler elde 

edebilen yönetim kurulu üyeleri yanında kendisine ödenen huzur hakkı ve/veya ücretle 

yetinmesini bilen, 

- Genel kurulda kendisini seçmiş ve sonraki dönemde de seçmesi muhtemel ya da her 

an azledebilecek olan pay sahiplerine hiç minneti olmayan, 

- Şirket yönetimi, hakim durumda olsun olmasın pay sahipleri ya da menfaat sahipleri 

ile „soft ties‟ denilen gayriresmi ilişkileri bulunmayan, bir aile şirketinde görev 

yapıyorsa nepotizm (eş, dost, akraba kayırmacılık), kronizm
2
 ve mediokrasiden

3
 uzak, 

liyakati öne çıkaran meritokratik bir yapı içinde çalışmayı tercih eden, 

                                                           
2
 Bir kamu görevlisinin özel çaba göstererek kendi dost ve arkadaşlarını kamu kurum ve kuruluşlarına 

yerleştirmesi, bir üst makama terfi ettirmesi, bazı ayrıcalıklardan istifade ettirmesi (lojman, yurt dışı görev vs.) , 

başka bir göreve tayin ettirmesidir. Kronizm adı verilen adam kayırmacılık türünde bir kişinin kamu görevlisi 

olarak istihdam edilmesinde ve yükseltilmesinde liyakat (beceri, kabiliyet, başarı, eğitim düzeyi vs.) ilkeleri 

geçerli olmamaktadır. Bk. www.deusozluk.com  

http://www.deusozluk.com/
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özetle, gücü sürekli elinde tutmaya çalışan şirket yönetiminin gerçekten bağımsız 

denetime tabi tutulmasını sağlayarak, hem yönetimi hem de denetimi sürekli izleyip 

kontrol eden, bu sayede denetimin sürekli bağımsız kalmasını temin eden, herhangi bir 

menfaat bağı ya da yakın ilişkisi olmadığı için şirketten, yönetimden ve hakim pay 

sahiplerinden bağımsız sayılan bir yönetim kurulu üyesi. Kendilerine kurumsal 

yönetim ilkeleri ile getirilen özen yükümü ve sorumluluklar haricinde atama, azil ve 

sorumluluk hukuku açısından diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı kurallara tabidirler. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, varlık nedenleri olan yönetim kurulu içindeki 

komiteler vasıtasıyla anonim şirketlerin kurumsal yapılarının güçlenmesinde ve 

özellikle şirketlerin aile şirketi yapısından, ticaret hayatında kalıcı bir yapıya 

geçmelerinde önemli katkılar sağlayabilmeleri kuvvetle muhtemel görünmektedir. 

Mevzuatımızda BDDK önce bir Kurul Kararı, sonra da bir Yönetmelik hükmü ile 

denetim komitelerinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmasını zorunlu hale 

getirmiştir.
4
‟   

 

Yönetim kurulu ile ilgili olarak esas sözleşmede yer alması gereken hususlar  

 

“IV - Esas sözleşme 

1. İçerik 

MADDE 339- (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların 

imzalarının noterce onaylanması şarttır. 

(2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: 

… 

e)…, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya 

ödülün tutarı (6762 sayılı TTK m.279, f.2, b.4). 

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak 

menfaatler (6762 sayılı TTK m. 279, f.2, b.5). 

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar 

(6762 sayılı TTK m.279, f.2, b.6)… 

(3) İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır.”  

 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda (m.279, f.2, b.6), şirket işlerini idare ile mükellef 

olanların ne suretle seçileceklerinin ve bunların hak ve vazifelerinin esas sözleşmede 

yeralması gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda, ilk yönetim kurulu üyelerinin 

esas sözleşme ile atanacağı açıkça yazılıdır (m.339, f.3). Yönetim kurulu üyelerinin hak ve 

vazifelerinin yasada çok ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş olması nedeniyle esas sözleşmede 

belirtilmesi zorunlu bir unsur olmaktan çıkarılmıştır. Yine, yönetim kurulu üyelerinin atanma 

                                                                                                                                                                                     

3
 Yöneticilerin, kıdemlilik sisteminin getirdiği katı hiyerarşi yüzünden, yahut kendilerini koruyan özel kanun 

maddelerinden dolayı, kendilerinden beklenen verimliliğin sağlanamaması durumunda bile yönetimden 

uzaklaştırılamadıkları yönetim tarzı. Bk. www.bilgininadresi.net  

 
4
 ÖZKORKUT, Korkut, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara 2007/IV, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü, Yayın Nu: 432,  s.195-197. 

http://www.bilgininadresi.net/
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veya seçilme usulleri 359uncu madde ile düzenlenmiş olduğundan, ne suretle seçileceklerinin 

esas sözleşmede yeralması zorunlu bir unsur olmaktan çıkarılması yerinde olmuştur.  

 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu sigortası 

 

Dünyada 1930‟lu yıllarda ortaya çıkan yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin sorumluluğu 

sigortası,  isteğe bağlı bir sorumluluk sigortası olarak düzenlenmektedir. Bu sigorta, halen 

mesleki sorumluluk sigortasına eklenen koşullarla yapılmaktadır, kendine özgü genel şartları 

henüz düzenlenmemiştir. Yöneticilerin sorumluluğu sigortası genel şartlarının Hazine 

Müsteşarlığı tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulması yararlı olacaktır. 

“3. Sigorta 

MADDE 361- (1) Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete 

verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş 

ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası 

Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.” 

 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 314üncü 

maddesinden aynen aktarılmıştır: 

“4. Görev süresi 

MADDE 362- (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. 

Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.  

(2) 334 üncü madde hükmü saklıdır.” 

 

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması 

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 315inci 

maddesinden kısmen alınmış olup; bazı yenilikleri içermektedir. Bu yeniliklerden biri, madde 

metnine  (m.363, f.1) “… ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.” ibaresi 

eklenmek suretiyle, yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunun boşalan 

üyelik için seçtiği üyenin, üyeliğinin onaya sunulduğu genel kurulun bu kişinin üyeliğini 

onaylaması halinde, selefinin süresini tamamlayacağına ilişkin hükümdür. Diğer yenilik ise, 

6762 sayılı TTK m.315, f.2 hükmünün son fıkrasının; “ Ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, 

emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyet halinde dahi 

hüküm aynıdır.” hükmünün yeni Türk Ticaret Kanunu‟na alınmamış olmasıdır. Kanımca, bu 

hükmün, yeni Türk Ticaret Kanunu‟na alınmamış olması bir eksiklik olarak 

değerlendirilebilir. 

  

“II - Üyeliğin boşalması  

MADDE 363- (1) 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir 

üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu 

üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel 

kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. 

(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da 

bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri 

kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.” 
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Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması 

 

“III - Görevden alma 

MADDE 364- (1) Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, 

gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir 

sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim 

kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 

(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır.” 

 

II- Yönetim kurulunun işleyişi 

 

Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeler 

 

Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun buna ilişkin 

açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından belirlenir (TTK m.1529,f.1). 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili 

ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler (TTK m.1529,f.2). Örneğin, Türkiye 

Kurumsal Yönetim Derneği, aile şirketleri için kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır. 

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden biri de kurumsal 

yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasıdır (TTK m.375, f.1, f). 

“E) Kurumsal yönetim ilkeleri 

MADDE 1529- (1) Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim 

kurulunun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural 

ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir.  

(2) Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, 

ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler.” 

 

Yönetim ve temsil 

“B) Yönetim ve temsil 

I - Genel olarak 

1. Esas 

MADDE 365- (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. 

Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.  

2. Görev dağılımı 
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MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı 

zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın 

ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.  

(2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor 

hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim  amacıyla içlerinde yönetim kurulu 

üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” 

“II. Temsil yetkisi 

1. Genel olarak 

MADDE 370- (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden 

oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. 

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür 

olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 

olması şarttır.”  

“4. Tescil ve ilan 

MADDE 373- (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini 

gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline 

verir.  

(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya 

atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak 

sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.” 

 

Ultra vires yasağının kaldırılması 

371inci maddenin 2nci fıkrası ile ultra vires; anonim ortaklıklar hukukunda hak ehliyetinin 

şirketin konusu ile sınırlı olması yasağı terk edilmiş olmaktadır. Anonim şirket, temsile yetkili 

olanların üçüncü kişilerle işletme konusu dışında yaptığı işlemlerle de bağlı olacaktır. Ancak 

bu işlemler kanuna veya esas sözleşmeye aykırı bulunduğu takdirde, şirketin işlemi yapan 

temsilciye rücu olanağı bulunacaktır. Ortaklığın amacı ve konusu, ortaklığın, sadece rücu 

hakkını kullanmasında bir ölçüt niteliği taşımaktadır. 

Ortaklık, üçüncü kişinin yapılan işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya 

durumun gereğinden bilebilecek durumda bulunduğunu ispat ederse işlem ortaklığı 

bağlamayacaktır. 

“2. Kapsam ve sınırlar 

MADDE 371- (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her 

tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını 

kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı 

saklıdır.  

(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de 

şirketi bağlar; meğer ki, üçüncü  kişinin, işlemin işletme  konusu dışında  bulunduğunu 

 bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas 

sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil 

değildir.  

(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 

etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya 

birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.  

(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul 

kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete 

başvurmalarına engel değildir. 
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(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız 

fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır.  

(6)  Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil edilsin 

ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki 

sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa 

şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.” 

 

Riskin erken saptanması komitesi 

TTK‟da, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, risklere odaklanan bir iç kontrol 

mekanizmasının oluşturulması amacıyla risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin 

kurulması, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde zorunlu hale getirilmektedir (TTK, 

m. 378). Ülkemizde, ortaklıkların karşı karşıya kaldıkları riskler göz önüne alındığında böyle 

bir komitenin düzenlenmesinin yerinde ve gerekli olduğu sonucuna varılabilir.  

Bu komite, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri suretiyle kurulabileceği gibi 

tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. 

Küçük limited şirketler dışında kalan limited şirketlerin de risklerin erken teşhisi komitesi 

kurmaları düzenlenmektedir (TTK m.625, f.1,e). 

Böylece, orta ve büyük limited şirketler için riskin erken saptanması komitesi kurulması 

zorunlu iken,  pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler dışındaki anonim şirketlerde 

bu komitenin kurulmasının zorunlu tutulmamış olmasını anlamak güçtür. Orta ve büyük 

limited şirketlerde kurulması öngörülen riskin erken saptanması komitesinin bütün anonim 

şirketler için zorunlu tutulması uygundur. 

 

 

“4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 

MADDE 378- (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin 

varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için 

gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite 

kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite 

denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl 

kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. 

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa 

tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.” 

 

İç yönerge 

 

Yönetim kurulu, yönetim haklarıyla temsil yetkilerini muhakkak kendisi kullanmak zorunda 

olmayıp; organsal işlevin devri suretiyle, gereğinde bir gözetim organı olarak da 

çalışabilmektedir.  

 

Yönetimin devredilmesi yeni Türk Ticaret Kanunu‟nda şöyle düzenlenmektedir: 
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“3. Yönetimin devri 

MADDE 367- (1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği 

bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine 

veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; 

bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve 

bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve 

korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç 

yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.  

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.”  

 

Anonim ortaklıkta yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu 

üyesine veya üçüncü kişiye devredilebilmesi için (conditio sine qua non); 

1- Esas sözleşmede bu yönde bir hüküm olmalı  (Bu hususta genel kurul kararı yeterli 

değildir) ve 

2- Yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir iç yönerge ile şirketin yönetimi 

düzenlenmeli; bunun için gerekli olan görevler tanımlanmalı, yerleri gösterilmeli, 

özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğu belirlenmelidir. Anonim 

ortaklıkta, yönetimin devri, ancak bu koşullara uyulmak kaydıyla geçerlidir. 

 

Türk Ticaret Kanunu‟nda, yönetim kurulu üyelerinin, yürütme yetkisini haiz olmayan 

(non-executive) üye konumuna geçebildiği esnek bir rejim benimsenmiştir. Böylece, Amerika 

Birleşik Devletleri‟nde olduğu gibi; yönetim hakkını haiz (executive) ve yönetim hakkını haiz 

olmayan (non-executive) yönetim kurulu üyesi ayrımı yapılabilir. Devir, kural olarak temsil 

yetkisinin devrini içermemekte olup, temsil yetkisinin 370. maddeye göre ayrıca veya aynı 

işlemle açıkça belirtilmek suretiyle devri gerekir.   

 

İç yönerge, yönetimin devrinin uygulamaya ilişkin hükümlerini göstermesi bakımından 

önemlidir. TTK m. 367 gerekçesine göre, yönerge, üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, 

muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün 

halinde düzenler. Yönergede örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve atama 

yetkileri ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açıdan yönetimine ilişkin esasları da 

içermelidir. 

 

İç yönergenin kimin tarafından karara bağlanacağına ilişkin bir hüküm TTK‟da yer 

almamaktadır. Kaynak İsviçre Hukukunda bu yetki çoğu kez yönetim kurulu tarafından 

kullanılabilen bir yetki olarak görülmektedir. TTK m.367‟nin gerekçesinde, yönetim 

kurulunun devir ve yönergeyi hazırlamaya ilişkin yetkisinin, bir esas sözleşme hükmü ile 

genel kurulun onayına bağlanıp bağlanamayacağı sorununun bir içtihat sorunu olduğu 

belirtilmektedir.    

 

Yönetim kurulunun iç yönerge hakkında bilgilendirme yapması konusunda paysahipleri 

ile alacaklılar ayrı ayrı değerlendirilmiş; paysahiplerinin istemleri üzerine bilgilendirilmeleri 

esası benimsenmiş iken, alacaklıların bilgilendirilmesi yönünden korunmaya değer 

menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koymaları koşulu aranmıştır. Sorumluluk 

davalarında ve iflasta paysahipleri ile alacaklıların menfaatinin somutlaşmış olduğu madde 

gerekçesinde belirtilmektedir. Yönetim kurulunun bilgi verme yükümü, iç yönergenin bir 

kopyasının verilmesini zorunlu kılmamaktadır.  
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Ayrıca, örneğin, bir alacaklının açtığı bir davada bu yönergeden bir rakibin yararlanması 

olasılığının olması gibi haklı sebeplerin varlığında bilgilendirme isteminin reddedilmesinin 

mümkün olduğu madde gerekçesinde ifade edilmiştir. 

 

Genel Kurul İç Yönergesi 

Yönetim kurulunun hazırlamakla yükümlü olduğu bir diğer yönerge de genel kurulun 

çalışma esas ve usullerini içeren iç yönergedir. Bu iç yönerge, genel kurulun onayından sonra 

yürürlüğe girer. Bu nedenle tescil ve ilanın açıklayıcı/bildirici nitelikte olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

“III - Toplantı başkanlığı ve iç yönerge 

MADDE 419- (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel 

kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan 

tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. 

Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.  

(2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin 

kuralları içeren, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan 

bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge 

tescil ve ilan edilir.” 

 

Ticari mümessil ve vekiller atama yetkisi 

 

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. “Ticari mümessil”, 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanununun “Özel Borç İlişkileri”ni düzenleyen İkinci Kısmının Onikinci 

Bölümünde, “Ticari temsilciler” başlığı altında m.547 vd da düzenlenmektedir. İki yasa 

arasında terim birliğinin sağlanması uygun olacaktır.  

 

Ticari mümessil ve ticari vekil atanması, yönetim kurulunun vazgeçilemez ve 

devredilemez yetkilerinden biridir (TTK. m.375). 

 

“4. Ticari mümessil ve vekiller 

MADDE 368- (1) Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.”  

 

Özen ve bağlılık yükümü 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 320nci maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin özen 

ve bağlılık yükümü yollamalarla işçinin özen borcuna tabi tutulmuş iken 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu‟nda tek madde ile düzenlenmiş olması yerindedir.  

“5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 

MADDE 369- (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini 

tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük 

kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. 

(2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır.” 

 

Anonim ortaklık adına düzenlenecek belgelerde yeni şekil 
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yenilik, ortaklık tarafından düzenlenecek 

belgelerde ortaklığın merkezinin, sicile kayıtlı olduğu yerin ve sicil numarasının 

gösterilmesidir.    

“3. İmza şekli 

MADDE 372- (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza 

atarlar. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve 

sicil numarası gösterilir.” 

 

Yönetim kurulunun görevleri ve devredilemez görev ve yetkileri 

 

“III - Görevler ve yetkiler 

1. Genel olarak 

MADDE 374- (1) Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas 

sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme 

konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya 

yetkilidir.  

2. Devredilemez görev ve yetkiler 

MADDE 375- (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri 

şunlardır:  

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 

planlama için gerekli düzenin kurulması. 

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları 

ve görevden alınmaları. 

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve 

yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, 

yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula 

sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.” 

 

Yönetim kurulu önerilerinin genel kurul gündeminde yer alması 

 

İsviçre Borçlar Kanunu‟nun 700‟üncü maddesinin ikinci fıkrası, anonim ortaklık genel 

kuruluna yapılacak çağrıda gündem maddelerinin yanı sıra genel kurulun yapılması talebinde 

bulunan paysahiplerinin ve yönetim kurulunun önerilerinin veya gündem maddesinin 

içeriğinin ilan edilmesi zorunluluğunu öngörmektedir, TTK‟da ne anonim ortaklık ne de 

limited ortaklıklar bakımından böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun gündemle ilgili 413üncü maddedesine göre, gündemde bulunmayan 

konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Bu hüküm 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 369uncu maddesi ile, gündemde gösterilmeyen hususların müzakere 

edilememesi yönünden benzerlik göstermektedir. İsviçre Borçlar Kanunu‟ndaki düzenlemenin 
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benimsenmesi; önerilerin de çağrıda yer alması halinde, paysahipleri genel kurul toplantısına 

hazırlıklı olarak gelebilecekler, böylece yeni TTK ile hedeflenen şeffaflığa daha da 

yaklaşılmış olacaktır. 

 

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanması 

Yönetim kurulunun görevlerinden biri de genel kurul toplantıları için “hazır bulunanlar 

listesi”nin hazırlanmasıdır. Yönetim kurulu bu listeyi, paysahipleri kayden izlendiği takdirde, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu‟ndan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre, nama yazılı olan 

paylar ile ilmuhaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre, hamiline yazılı pay senedi 

sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alarak hazırlayacaktır. 

   

“I - Hazır bulunanlar listesi 

MADDE 417- (1) Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca 

genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt 

Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler. 

(2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula 

katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan 

paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri 

bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır. 

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula 

katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel 

kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları 

veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, 

şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve 

temsil yoluya katılacakların imza yerleri gösterilir. 

(4) Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. 

(5) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin 

pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, 

gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin 

yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile 

düzenlenir.” 

 

Sermayenin kaybı veya borca batıklık 

Gerek 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda (m.324,f.1) ve gerekse 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu‟nda, esas sermayenin –yeni TTK‟da sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının-  yarısının zararlar sonucu karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda yönetim 

kurulu, durumu derhal genel kurula bildirmek zorundadır. Yeni TTK‟da ek olarak, yönetim 

kurulunun genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunma yükümü de getirilmiştir. 

Bu iyileştirici önlemler; sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin 

kapatılması veya küçültülmesi, iştiraklerin satılması ve pazarlama sisteminin değiştirilmesi 

gibi önlemler olabilir.  

 

Bu konudaki bir diğer yenilik, ortaklık alacaklılarından bazılarının, kendi alacaklarını, diğer 

alacaklıların, alacaklarının sırasından sonraki sıraya gitmesini yazıyla kabul etmeleridir. Bu 

taahhütlerin tutarı ara bilanço ile ortaya çıkan açığa eşitse iflâs bildirimi zorunluğu yoktur. 
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“3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 

a) Çağrı ve bildirim yükümü 

MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 

yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen 

toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin 

zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, 

sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde 

şirket kendiliğinden sona erer.  

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim 

kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları 

üzerinden bir ara bilanço çıkarttırıp denetçiye verir. Denetçi bu ara bilançoyu, en çok yedi iş 

günü içinde inceler ve değerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna 

sunar. Önerilerde 378 inci maddede düzenlenen erken teşhis komitesinin önerilerinin de 

dikkate alınması şarttır. Rapordan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya 

yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu 

yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister; meğerki, iflas kararının 

verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan 

kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm 

alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın 

veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas 

isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde 

mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru iflas bildirimi olarak kabul olunur.” 

 

İflâsın ertelenmesi 

Bu konudaki düzenlemeyle, İcra İflâs Kanunu m.179 vd. hükümlerine uyum sağlanmıştır. 

“b) İflasın ertelenmesi 

MADDE 377- (1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye 

konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini 

mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 

ilâ 179/b maddeleri uygulanır.” 

  

Ortaklığın kendi paylarını iktisabı veya rehin olarak kabul etmesi 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda, anonim ortaklığın kendi paylarını iktisabı veya 

rehin olarak kabul etmesi mutlak bir yasak (6762 sayılı TTK m.329) olmaktan çıkarılarak esas 

veya çıkarılmış sermayenin onda birini (itibari değer) aşan kısımla sınırlandırılmıştır. Her 

anonim şirket, genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak sermayesinin 

yüzde onunu aşmamak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir veya rehin olarak kabul 

edebilir. 

Anonim ortaklık, yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacıyla kendi paylarını genel kurulun 

yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Madde gerekçesinde, yakın ve 

ciddi tehlikeye örnek olarak, ortaklığın, kendi paylarını iktisap edememesi durumunda borca 

batık bir kişiden alacağın tahsil edilememesi, hisse senetlerinin borsada aniden düşmesi veya 

düşebilecek durumda bulunması, ortaklık hakimiyetinin başka bir grubun eline geçmesi veya 

geçecek olması gösterilmiştir.  

Anonim ortaklık, 382nci maddede sınırlı sayıda öngörülmüş bulunan istisnaların 

varlığında da paylarını iktisap edebilir (6762 sayılı TTK m.329, f.1). 
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İvazsız iktisaplar, yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisabı hali de dahil olmak üzere 

serbesttir (6762 sayılı TTK m.329, f.1, b.6).  

 Ortaklığın kendi paylarını iktisabı veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin yasağın, hisse 

senetleriyle değiştirilebilir tahvilleri ve şarta bağlı sermaye artırımında söz konusu olan 

değiştirme ve alım haklarını kapsayıp kapsamadığı konusu öğretiye bırakılmıştır. 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili hükümleri şöyledir: 

“5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 

a) Genel olarak 

MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini 

aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul 

edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin 

olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir.  

(2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, 

genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok beş yıl için geçerli olacak bu 

yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayıları belirtilerek 

toplam itibarî değerleriyle  söz konusu edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı 

gösterilir. Her izin talebinde yönetim kurulu kanuni şartların gerçekleştiğini belirtir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri 

düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve 

esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar 

olmalıdır.  

(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar 

iktisap edilebilir.  

(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket 

tarafından iktisabı hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler 

hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu şeffaflık ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden 

gerekli düzenlemeleri yapar.”  

 

“c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 

MADDE 381- (1) Bir şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu 

takdirde, kendi paylarını, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı 

olmadan da iktisap edebilir.  

(2) Payların bu yolla iktisabı hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula;  

a) İktisabın sebep ve amacı, 

b) İktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını 

temsil ettiği, 

c) Bedeli ve ödeme şartları, 

hakkında yazılı bilgi verir.”  

“d) İstisnalar 

MADDE 382- (1) Bir şirket, 379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; 

a) Esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475 inci madde 

hükümlerini uyguluyorsa, 

b) Küllî halefiyet kuralının gereğiyse, 

c) Bir kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa, 
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d) Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının tahsili 

amacına yönelikse, 

e) Şirket, menkul kıymetler şirketiyse, 

kendi paylarını iktisap edebilir. 

 

e) İvazsız iktisap 

MADDE 383- (1) Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını 

ivazsız iktisap edebilir.  

(2) Birinci fıkra hükmü, yavru şirket, ana şirketin paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde 

de kıyas yoluyla uygulanır. 

f) Elden çıkarma 

MADDE 384- (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (d) bentleri ve 383 üncü madde hükümlerine 

göre, iktisap edilen paylar, şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur 

olmaz ve her hâlde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde elden çıkarılırlar; meğerki, şirketin 

ve yavru şirketin sahip oldukları bu payların toplamı şirketin esas veya çıkarılmış 

sermayesinin yüzde onunu aşmasın.  

g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 

MADDE 385- (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin 

olarak alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay 

içinde elden çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır. 

h) Sermayenin azaltılması 

MADDE 386- (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarınca elden çıkarılamayan paylar, 

sermayenin azaltılması yoluyla hemen yok edilir.  

ı) Saklı tutulan hükümler 

MADDE 387- (1) Şirketin kendi paylarını iktisap edebileceğine ilişkin diğer kanunlardaki 

hükümler saklıdır.”  

 

Yönetim kurulu toplantı ve karar yetersayıları 

Esas sözleşmede daha ağır bir toplantı yetersayısı öngörülmemişse, toplantı yetersayısı üye 

tam sayısının çoğunluğudur.  

Elektronik ortamda yönetim kurulu yapılabilmesi olanaklı hale getirilmiştir (m.1527-

1528). Böylece, Türkiye‟de bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları 

sağlanmış olacaktır. Yönetim kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği 

gibi bazı üyelerin fiziken bulunduğu toplantıya bir veya birkaçının elektronik ortamda 

katılmasıyla da yapılabilir. TTK m.1527, f.1 uyarınca; “Şirket sözleşmesinde veya esas 

sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler 

kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut 

bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da 

 icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen 

toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.” 

” 2. Uygulama kuralları 
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MADDE 1528- (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim 

kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.” 

 

“IV - Yönetim kurulu toplantıları 

1. Kararlar 

MADDE 390- (1) Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, 

yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda 

yapılması hâlinde de uygulanır. 

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil 

aracılığıyla da katılamazlar.  

(3) Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da 

eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.  

(4) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim 

kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde 

yazılmış önerisine, en az  üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de 

verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak 

kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay 

imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması 

veya kabul  edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi 

kararın geçerliliği için gereklidir. 

(5) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.”  

 

Yönetim kurulunun batıl kararları 

 

Madde gerekçesinde, yönetim kurulu kararlarının iptal edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. 

Yönetim kurulunun batıl kararları örnek gösterme yöntemi ile belirlenmektedir. Hükmün, 

öğreti ve içtihat açısından dar yorumlanması ve çerçevesinin net olarak çizilmesi yerinde 

olacaktır. 

 

Örneğin, yönetim kuruluna üye olmayan bir kişinin üye haklarına sahip kılınması organsal 

yapıya aykırıdır. 

 

İptal davası açılmasının yönetim kurulunun onayına tabi tutulması, kâr elde etmek ve 

paylaşmak amacının terki, genel kurula giriş kartı verilmesinin veya bilgi alma ve 

incelemenin yönetim kurulunun istediği bir taahhütnamenin imzalanması şartına bağlanması, 

genel kurula temsilci ile katılmanın yasaklanması, bağımsız ve kurumsal temsilciler için 

teminat yatırılması zorunluğunun getirilmesi durumlarında tespit davası açmak mümkündür.  

 

“2. Batıl kararlar 

MADDE 391- (1) Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden 

istenebilir. Özellikle; 

a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan, 

b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini 

gözetmeyen, 
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c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların 

kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren, 

d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, 

kararlar batıldır.”  

 

Bilgi alma ve inceleme hakkı  

Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakkı, yönetim kurulu toplantıları 

içinde ve dışında olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

Her yönetim kurulu üyesi, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru 

sorabilir, inceleme yapabilir. 

 

“3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 

MADDE 392- (1) Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında  bilgi 

isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter 

kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler 

tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya 

çalışandan bilgi alınması reddedilemez. Reddedilmişse dördüncü fıkra hükmü uygulanır. 

(2) Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, şirket 

yönetimiyle görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu 

konudaki istemi de reddedilemez; soruları cevapsız bırakılamaz. 

(3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu 

başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli 

münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, 

yönetim kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını 

isteyebilir.  

(4) Başkan bir üyenin, üçüncü fıkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme 

yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun 

toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip 

karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir. 

(5)  Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları 

dışında bilgi alamaz, şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Yönetim kurulu başkanının 

bu isteminin reddedilmesi hâlinde başkan, dördüncü fıkraya göre mahkemeye başvurabilir. 

(6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Esas 

sözleşme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. 

(7) Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı 

olarak isteyebilir.”  

 

“4. Müzakereye katılma yasağı 

MADDE 393- (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt 

ve üst soyundan birinin  ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan 

ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı 

konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye 

katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt 

uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. 
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Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu 

açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. 

(2) Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel 

olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz 

konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple 

şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.  

(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu 

kararına yazılır.” 

  

“V- Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları 

MADDE 394- (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul 

kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay 

ödenebilir.” 

Ortaklıkla işlem yapma, ortaklığa borçlanma yasağı  

6762 sayılı TTK m.334‟de yer alan “...ticari muamele yapamaz.” ibaresi, 6102 sayılı TTK 

m.395‟de “...herhangi bir işlem yapamaz.” olarak değiştirilmiştir. Böylece, şirkete bir arsa 

satmak veya pay senedi satmak bir ticari işlem midir ? gibi uygulamada ortaya çıkan yorum 

güçlükleri ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.  

 

“VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 

MADDE 395- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi 

veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl 

olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.  

(2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayılan yakınları, kendisinin ve söz 

konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları 

sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, 

garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi 

hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği 

tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler.  

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler 

birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. 

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.” 

 

Rekabet yasağı 

Yönetim kurulu üyesi hakkında rekabet yasağına ilişkin bu madde 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 335inci maddesinden aynen aktarılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu‟na farklı olarak, dördüncü fıkra eklenerek, yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklı tutulmuştur.  

 

“VII - Rekabet yasağı 

MADDE 396- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, 

şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına 

yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak 

sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket 

tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve 
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üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava 

etmekte serbesttir.  

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin 

dışındaki üyelere aittir.  

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer 

bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların 

gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.  

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır. “ 

 

Paysahibi sayısının bire düşmesi durumunda yönetim kurulunun görevi 

Özel kanunlara bağlı anonim şirketlere ilişkin hükümler saklı tutulmak kaydıyla anonim 

şirketlerin bir veya daha fazla kurucu ile kurulabileceği hükme bağlanmıştır. Birden fazla 

paysahibi bulunan bir anonim şirkette paysahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu 

doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazı ile bildirilecek, 

yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir 

anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirecektir. Bu durumda, tek paysahibinin adı, yerleşim 

yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilecektir. Aksi halde, doğacak zarardan, bildirimde 

bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumlu olacaktır. 

“2. Asgari sayı 

MADDE 338- (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla 

kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. 

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren 

yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı 

tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir  anonim  şirket  olduğunu 

 tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların 

tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve 

ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve 

ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.  

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.” 

 

Sermaye artırımında beyan hazırlamak ve imzalamak yükümlülüğü 

Sermaye artırımında artırımın türüne göre, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst şekilde 

verme ilkesi çerçevesinde bir beyan hazırlamak ve imzalamak yükümlülüğü getirilmiştir 

(m.457). 

Rapor gerekçeli olmalı, emsal göstermeli, karşılaştırmalara yer vermeli ve anlaşılır bir dille 

yazılmalıdır.  

Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun görevleri 

28.07.1981 tarihinde kabul edilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 3üncü maddesi 

(d) bendine göre, “Kayıtlı Sermaye: Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm 

bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin 
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artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı 

gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.” 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu‟nda düzenlenmeyen kayıtlı sermaye sistemine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda 

yer verilmiştir. Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kuruluna, gerekli görüldükçe sermayeyi 

tescil edilen tavan sermaye tutarına kadar artırma yetkisi tanınmaktadır.   

“IV - En az sermaye tutarı 

MADDE 332- (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden 

esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna 

tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık 

olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en 

az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.”  

 

Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede yönetim kurulu üyelerinin görevleri 

Yönetim kurulu, birleşme durumunda birleşme raporu, bölünme durumunda bölünme raporu 

ve tür değiştirme durumunda da tür değiştirme planı ve tür değiştirme planı hazırlamakla 

görevlidir. Küçük ölçekli şirketlerde, tüm ortakların onaylaması halinde, birleşme raporu, 

bölünme raporu ve tür değiştirme raporunun hazırlanmasından vazgeçilebilmektedir. 

Birleşme raporunun hazırlanması 

“b) Birleşme raporu 

MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, 

birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar. 

(2) Raporda; 

a) Birleşmenin amacı ve sonuçları, 

b) Birleşme sözleşmesi, 

c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan 

şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları, 

d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma 

akçesi verilmesinin sebepleri, 

e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler, 

f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 

g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, 

ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi, 

h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen 

yükümlülükler, 

i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir 

sosyal planın içeriği, 

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri, 

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, 

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir. 

(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de 

eklenmesi şarttır.  
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(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler birleşme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.” 

 

Bölünme Raporu 

“c) Bölünme raporu 

aa) İçerik 

MADDE 169- (1) Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme hakkında 

ayrı rapor hazırlarlar; ortak rapor da geçerlidir. 

(2) Rapor; 

a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını, 

b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını, 

c) Payların değişim oranlarını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını, özellikle 

devreden şirketin ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamaları, 

d) Değişim oranının saptanmasında, payların değerlemesine ilişkin özellikleri, 

e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme yükümlülüklerini, 

diğer kişisel edim yükümlülüklerini ve sınırsız sorumluluğu, 

f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı olması hâlinde, ortakların yeni tür 

sebebiyle söz konusu olan yükümlülüklerini, 

g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriğini; varsa sosyal planın içeriğini, 

h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini, 

hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklar ve gerekçelerini gösterir.  

(3) Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, bölünme planına yeni şirketin sözleşmesi de eklenir. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler bölünme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.” 

 

Tür Değiştirme Planı ve Tür Değiştirme Raporu 

“4. Tür değiştirme planı 

MADDE 185- (1) Yönetim organı bir tür değiştirme planı düzenler. Plan yazılı şekle ve 

189 uncu madde uyarınca genel kurulun onayına tabidir. Tür değiştirme planı; 

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe 

ilişkin ibareyi, 

b) Yeni türün şirket sözleşmesini, 

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve 

tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları, 

içerir.  

5. Tür değiştirme raporu 

MADDE 186- (1) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 

(2) Raporda; 

a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, 

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, 

c) Yeni şirket sözleşmesi, 
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d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, 

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel 

edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, 

f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler 

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir. 

(3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.” 

 

Bir anonim ortaklığın eski türüne dönmesi ile ilgili TTK m.4, f.2, b‟de toplantı ve karar 

yetersayısı ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. Şöyleki;” b) Eski türüne dönecek şirket anonim 

şirket ise, tür değiştirme ile ilgili bütün kararlar için, yönetim kurulu bütün üyelerin 

çoğunluğuyla ve genel kurul sermayenin en az yüzde ellisini karşılayan payların sahiplerinin 

veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Birinci toplantıda bu nisaba ulaşılamazsa, ikinci 

toplantıda toplantı nisabı sermayenin üçte biridir. Bu hâlde kararlar yönetim kurulunda hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğuyla, genel kurulda ise toplantıda mevcut oyların çoğunluğuyla 

alınır.”  

  

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş 

bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço 

gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 

menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, 

sigortalar ve benzeri teminatlar, yıllık faaliyet raporunda yer alması gereken konular 

arasındadır. 

 

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 1524üncü maddesinin (i) bendi uyarınca her 

sermaye şirketi,“i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde 

uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle 

yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve 

benzeri ödemeler”i internet sitesinde yayınlamakla yükümlü tutulmuştur.  

 

"DOKUZUNCU BÖLÜM 

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 

  

A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

I - Hazırlama yükümü 

MADDE 514- (1) Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe 

Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel 

kurula sunar.  

II - Dürüst resim ilkesi 

MADDE 515- (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

göre  şirketin malvarlığını,  borç ve  yükümlülüklerini,  öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını 
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tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; 

şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde 

çıkarılır.  

III - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

MADDE 516- (1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait 

faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe 

uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre 

değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de 

açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer 

alır. 

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:  

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan 

olaylar. 

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. 

c) Yönetim  kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 

menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, 

sigortalar ve benzeri teminatlar.  

(3) Hem anonim şirketler hem de şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, ayrıntılı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.” 

 

II – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

MADDE 518- (1) Topluluğa ilişkin yıllık faaliyet raporu ana şirketin yönetim kurulu 

tarafından 516 ncı maddeye göre düzenlenir. 

 

Fesih davası 

Şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle alacaklıların, pay 

sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal 

edilmiş olursa yönetim kurulu, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre 

içinde fesih davası açar. 

Mahkeme, eksikliklerin giderilebilmesi için, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların 

düzeltilebilmesi için süre verebilir. 

Deliller ile gerekli bütün bilgilerin dava dilekçesine eklenmesi gerekmektedir, yargılama 

aşamasında delil sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de 

mahkemeden istenemeyecektir. 

“XIV - Fesih davası 

MADDE 353- (1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, 

şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay 

sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal 

edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya 

pay sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
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mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Mahkeme davanın açıldığı tarihte gerekli 

önlemleri alır. 

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların 

düzeltilebilmesi için mahkeme süre verebilir. 

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında 

delil sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden 

istenemez. Ancak, somut olayın haklı göstermesi hâlinde, mahkeme, kesin süreye 

bağlayarak, davacının delil sunma ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. Dava, acele 

işlere ilişkin usule tâbîdir. 

(4) Davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde 

açılması şarttır.  

(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, 

derhâl ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca, 

yönetim kurulu, tescil ve ilanı yapılan hususu, tirajı  ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde 

dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilan eder; internet sitesine koyar. “ 

 

Yönetim kurulu üyelerinin tasfiye memuru olarak görev yapmaları 

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye 

yönetim kurulu tarafından yapılır (6762 sayılı TTK m.441; 6102 sayılı TTK m.536). 

“B) Tasfiye 

I - Tasfiye memurları 

1. Atama 

MADDE 536- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru 

atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay 

sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede 

veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. 

(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye 

işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.  

(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim 

yerinin Türkiye‟de bulunması şarttır.  

2. Görevden alma 

MADDE 537- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve 

bu görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden 

alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir. 

(2) Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de 

tasfiyeye memur kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan 

tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar.  

(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve 

hiçbirinin Türkiye‟de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya 

alacaklılardan birinin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun 

birini tasfiye memuru olarak atar. 

3. Aktifleri satma yetkisi 
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MADDE 538- (1) Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin 

aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. 

(2) Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. 

Bu karar hakkında 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.  

4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi 

MADDE 539- (1) Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, 

belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya 

üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. 

(2) Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi 

bağlar; meğerki, üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin 

gereğinden bilmemesinin mümkün olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilan 

edilmesi, bu hususun ispatı için yeterli delil değildir. 

(3) Tasfiye memurları birden fazla ise, aksi genel kurul kararında veya esas sözleşmede 

öngörülmemişse,  şirketin  bağlanabilmesi  için  imzaya  yetkili  iki  tasfiye memurunun şirket 

unvanı altında imza atması gereklidir. Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda 

mahkemelerde ve dış ilişkide tasfiye memurları temsil eder. 

(4) Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden şirket de 

sorumludur.  

II - Tasfiye işleri 

1. İlk envanter ve bilanço 

MADDE 540- (1) Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin 

başlangıcındaki durumunu incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara 

başvurarak, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter 

ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar.  

(2) Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde 

yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

2. Alacaklıların çağrılması ve korunması 

MADDE 541- (1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden 

anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede 

öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu 

konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.  

(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. 

(3) Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını 

karşılayacak tutarda para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde 

teminat altına alınmış veya şirket varlığının pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların 

ödenmesi şartına bağlanmış olsun. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız 

olarak ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur.  

3. Diğer tasfiye işleri 

MADDE 542- (1) Tasfiye memurları; 

a) Şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz 

ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket borçlarının, ilk 

tasfiye bilançosundan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda anlaşılan duruma göre, şirket 

varlığından fazla olmadığı saptanmışsa, bu borçları ödemekle yükümlüdürler. 
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b) Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar. 

c) Şirket borçları şirket varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhâl şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirirler; mahkeme iflasın 

açılmasına karar verir. 

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde, her yıl sonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve 

tasfiye sonunda da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar. 

e) Şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir 

yönetici gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler. 

f) Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar. 

g) Tasfiye sırasında elde edilen paralardan şirketin süregelen harcamaları için gerekli 

olan para dışında kalan paraları, bir bankaya şirket adına yatırırlar. 

h) Vadesi gelmemiş borçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kısa vadeli 

kredilere uygulanan oran üzerinden iskonto ederek derhâl öderler. Alacaklılar bu ödemeyi 

kabul etmek zorundadır. Kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu 

hükümden müstesnadır. 

i) Pay sahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda 

imzalı belge verirler. 

4. Tasfiye sonucu dağıtma 

MADDE 543- (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri 

geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri 

arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında 

imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.  

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan 

varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut 

olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para 

olarak yapılır. 

5. Defterlerin saklanması 

MADDE 544- (1) Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, 

belgeler 82 nci madde uyarınca saklanır. 

III - Şirket unvanının sicilden silinmesi 

MADDE 545- (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden 

silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme 

tescil ve ilan edilir. 

IV - Uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 546- (1) Pay sahipleri ile tasfiye memuru veya memurları arasındaki 

uyuşmazlıkların çözümü basit yargılama usulüne tabidir. Mahkeme, gerekli görürse tasfiye 

memurlarıyla ilgili pay sahiplerini dinleyerek, kararını otuz gün içinde verir. 

(2) Tasfiye memurlarının sorumluluğu hakkında 553 üncü madde hükmü uygulanır. 

(3) Tasfiyeye ilişkin genel kurul kararları 418 inci madde uyarınca alınır.  

C) Ek tasfiye 

MADDE 547- (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının 

zorunlu olduğu  anlaşılırsa, son tasfiye memurları,  yönetim kurulu  üyeleri, pay sahipleri 

veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret  mahkemesinden, bu ek 

işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler.  
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(2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden 

tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir 

veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.  

D) Tasfiyeden dönülmesi 

MADDE 548- (1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay 

sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin 

devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile 

alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler 

öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve 

ilan ettirir.  

(2) Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, 

konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. 

(3) Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil 

istemine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtılmasına 

başlanmadığına ilişkin belge de eklenir.”  

  

Bağlı ve hakim şirketlerin raporları 

AlmPOK 312‟den alınan düzenleme uyarınca, bağlı şirketin yönetim kurulu her yıl “ 

Bağlılık raporu” olarak adlandırılan bir rapor hazırlar. 

 

“V - Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları  

MADDE 199- (1) Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, 

şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin 

geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin 

yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve 

geçmiş  faaliyet  yılında  hâkim  şirketin  ya  da  ona  bağlı  bir  şirketin  yararına  alınan 

 veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde 

edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları 

belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya 

şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir.  

(2) Rapor, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. 

(3) Yönetim kurulu raporun sonunda şirketin, hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin 

alındığı veya  alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir 

hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya alınmasından 

kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını açıklar. Şirket zarara uğramışsa, 

yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama 

sadece yıllık faaliyet raporunda yer alır.  

(4) Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin 

finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı 

şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların 

yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, 

gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor 

hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme 

raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta 

bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli 

olan bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle 
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yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlanması 

amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur.” 

 

 

 

III- Yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu yönünden, yönetim hakkını haiz (executive) ve 

yönetim hakkını haiz olmayan üyeler (non-executive) olarak ayrı sorumluluk rejimine tabi 

tutulmuşlardır. 

Genel düzenleme 

Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının hukuki 

sorumluluğu genel bir madde ile bir arada düzenlenmiş bulunmaktadır. Hiç kimsenin kontrolü 

dışında kalan, kanuna aykırılıklar ve esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle 

sorumlu tutulamayacağına ilişkin hüküm ise yeni ve yerinde bir hükümdür.  

“ Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının 

sorumluluğu 

MADDE 553- (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, 

kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, 

kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket 

alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.  

(2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, 

başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde 

makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve 

kararlarından sorumlu olmazlar.  

(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya 

yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen 

yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.” 

 

Özel sorumluluk halleri 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmemeleri, 

- Adli para cezası, 

- Hapis cezası, 

- Hapis cezası ve adli para cezası yaptırımlarına bağlanmıştır. 

Adli para cezası yaptırımı; 

- Defter tutma, 

- Muhasebe standartlarına uyma, 

- İlan yükümlülüğüne uyma, 
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Yükümlerine uymama adli para cezası yaptırımına bağlanmıştır. 

 

- Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması (m.549). Yaptırımı, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezasıdır. 

- Sermaye hakkında yanlış beyan verme ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi (m.550). 

Yaptırımı, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 

- Ayni sermayenin ve devralınacak işletme bedellerine değer biçilmesinde yolsuzluk 

(m.551). Yaptırımı, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. 

- Halktan para toplanması (m.552). Yaptırımı, bir aydan altı aya kadar hapis cezasıdır. 

 

“ONİKİNCİ BÖLÜM 

Cezai Sorumluluk 

  

A) Suçlar ve cezalar 
MADDE 562- (1) Bu Kanunun; 

... 

 (8) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

(9) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar 

hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(10) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

(11) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aya kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılırlar. 

(12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi 

mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu 

hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket 

müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan 

komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para 

cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği 

usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve 

yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(13) Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka 

bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre 

cezalandırılırlar.  

B) Soruşturma ve kovuşturma usulü  
MADDE 563- (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur.” 

 

Farklılaştırılmış teselsül 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟ndaki tam teselsül anlayışının yerini İsviçre Doktrininde 

“farklılaştırılmış teselsül” olarak adlandırılan teselsül sistemi almıştır (İs.BK.759).  

Öğretide, İsviçre‟de yöneticilerin sorumluluk doğuran davranışları nedeniyle denetçilere 

de dava açılabildiği ve denetçiler iyi bir sorumluluk sistemi ile korunmuş oldukları için ödeme 

yükünün sigorta şirketleri üzerinde kaldığı, rücu mekanizmasının yöneticiler açısından 
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işlemediği belirtilerek, alacaklıların korunması ilkesine sadık kalınarak 6762 sayılı TTK‟daki 

sistemin korunması gerektiği öne sürülmektedir
5
. 

 

“III - Teselsül ve başvuru  

MADDE 557- (1) Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, 

bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine 

yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.  

(2) Davacı birden çok sorumlu kişiyi zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hâkimin 

aynı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir. 

(3) Birden çok sorumlu arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak 

hâkim tarafından belirlenir.” 

 

İbra 

“IV - İbra 

1. İbranın etkisi 

MADDE 558- (1) İbra kararı genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 445 inci madde hükmü 

saklıdır. 

(2) Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı 

açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını 

bilerek payı iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer pay 

sahiplerinin dava hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer. 

2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra 

MADDE 559- (1) Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin 

kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden 

itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra 

da  sulh  ve  ibra  ancak  genel  kurulun  onayıyla  geçerlilik  kazanır.  Bununla   beraber, 

 esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri 

sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.  

V - Zamanaşımı 

MADDE 560- (1) Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve 

sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği 

günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, 

Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat 

davasına da bu zamanaşımı uygulanır. 

VI - Yetkili mahkeme 

MADDE 561- (1) Sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesinde dava açılabilir.”  

 

Sermaye artırımında ortaklığın kendi paylarını taahhüt etmesi durumunda yönetim 

kurulu üyelerinin sorumluluğu 

“i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 

                                                           
5
 HELVACI, s.256. 
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MADDE 388- (1) Şirket kendi paylarını taahhüt edemez. 

(2) Üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin payını 

taahhüt etmesi, şirketin kendi payını taahhüt etmesi sayılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı hareket hâlinde, söz konusu payları, kuruluşta 

kurucular, sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bunlar 

pay bedellerinden sorumlu olurlar. Kanuna aykırı taahhütte herhangi bir kusurları 

bulunmadığını ispat eden kurucular ve sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri 

sorumluluktan kurtulurlar. 

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru 

şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Söz konusu paylar yavru şirketin yönetim kurulu üyeleri 

tarafından taahhüt edilmiş kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden sorumludur.”  

 

 

Ortaklığın iflası durumunda ortaklık alacaklılarının ve paysahiplerinin dava hakkı 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 556ncı maddesi İİK m.245 ile uyumlu olarak 

düzenlenmiştir.  

Ortaklığın iflası halinde, iflas idaresi, alacaklılar ve paysahipleri sorumluluk davası 

açabilir.  

6762 sayılı TTK‟dan farklı olarak, iflas durumunda sorumluluk davası açma hakkı 

öncelikle iflas idaresine aittir, paysahipleri ve alacaklılar sorumluluk davası açması için iflas 

idaresine talepte bulunacaklar, iflas idaresi davayı açmadığı takdirde kendileri sorumluluk 

davası açacaklardır. 

 

“II - İflas hâlinde 

MADDE 556- (1) Zarara uğrayan şirketin iflası hâlinde, tazminatın şirkete ödenmesini 

isteme hakkını şirket alacaklıları da haizdir. Ancak, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının 

istemleri önce iflas idaresince ileri sürülür.  

(2) İflas idaresi birinci fıkrada öngörülen davayı açmadığı takdirde, her pay sahibi veya 

şirket alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir. Elde edilen hasıla, İcra ve İflas Kanunu 

hükümlerine göre, önce dava açan alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur; 

bakiye, sermaye payları oranında davacı pay sahiplerine ödenir; artan iflas masasına 

verilir.  

(3) Şirketin istemlerinin devrine ilişkin İcra ve İflas Kanununun 245 inci maddesi hükmü 

saklıdır.”  

 

Ortaklığın iflası halinde yönetim kurulu üyelerinin uygun ücreti aşan paraları iade 

yükümlülüğü 

6102 sayılı TTK m.513 hükmü, 6762 sayılı TTK‟dan aynen alınmıştır. 

“II - Şirketin iflası hâlinde 

MADDE 513- (1) Şirketin iflası hâlinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılarına 

karşı, iflasın açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında 

hizmetlerine karşılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret 



34 
 

miktarına göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri 

vermekle yükümlüdürler.  

(2) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gereğince alınması mümkün olmayan 

paraların geri verilmesi yükümlülüğü yoktur. 

(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır.” 


