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GİRİŞ 

Limited ortaklık Alman Hukuku tarafından ortaya çıkarılmış 
bir ortaklık tipidir. Almanya 'da sömürgelerle olan ticaretin 
geliştirilmesi amacı ile düzenlenen limited ortaklık kısa zamanda 
hem Almanya 'da hem de Kara Avrupasının diğer ülkelerinde 
yaygınlaşmıştır. 

Hukukumuzda ise limited ortaklık ilk olarak 1926 tarihli 
Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, 1957 tarihli 
Ticaret Kanunu ile değişiklik yapılarak, yeni kanunun limited 
ortaklığa ilişkin hükümleri -Türk uygulamasının özellikleri de 
gözetilerek- İsviçre 'den adapte edilmiştir. 

~ 

Limited ortaklık kısa zamanda Avrupa'da olduğu gibi 
ülkemizde de en çok kurulan sermaye ortaklıkları arasına girmiştir. 
Limited ortaklığa karşı gösterilen bu ilginin sebebi; bu ortaklıkların 
anonim ortaklıkların ve bunun yanında şahıs ortaklıklarının da bazı 
karakteristik özelliklerini taşıyan bir ortaklık tipi olmasıdır. Şöyle ki, 
limited ortaklıklar, bir yandan ortakların sorumlulukları bakımından 
anonim ortaklıklara; diğer yandan da ortaklığın yönetim ve temsilinin 
ortaklara ait olması ve ortaklar arasındaki değişiklikler bakımından 
şahıs ortaklıklarına benzer. Anonim ortaklıklardan daha az bir 
sermaye ile ve daha kolay kurulabilmesi; fakat, anonim ortaklıklar 
gibi ortakların sorumluluğunu sınırlama olanağı ve ortaklık 
alacaklılarının ortaklara başvuramamaları; diğer taraftan, şahıs 
ortaklıkları gibi ortaklığın yönetim ve temsilinin ortaklara ait 
bulunması lilJlited ortaklıkları küçük işletmeler için uygun bir hukuki 
şekil haline getirmiştir. Böylece ortaklar bir yandan sorumluluklarını 
sınırlarken, diğer yandan da yönetim ve temsili ellerinde 
bulundurarak değişen pıyasa şartlarına kolaylıkla uyabilmek 
olanağına sahip olurlar. 
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Limited ortaklıklarda aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar 
hep birlikte müdür sıfatıyla ortaklık işlerini yürütmeye yetkilidirler. 
Ancak çoğu kez, ortaklığın durumu ve iş kapsamı dolayısiyle, bütün 
ortakların yönetime katılması olanaksız kalır. Bu durumda, ortaklık 
ana sözleşmesi ya da, genel kurul kararı ile ortaklığın yönetim ve 
temsili ortaklardan bir ya da birkaçına bırakılabileceği gibi, ortak 
olmayan kimselere de bırakılabilir(TK:md.540). 

Kanunumuzun getirdiği bu düzenleme, limited ortaklıklarda 
müdürlerin yönetim ve temsil organı olarak kabul edildiğini 
göstermektedirl. Müdürler bir organ olarak ortaklığın iç ilişkilerini 
ve ortaklıkla üçüncü kişiler arasındaki ilişkileri düzenlerler ve bu 
konuda tüzel kişinin iradesini ortaya koyarlar. Bu nedenle limited 
ortaklıklarda müdürler, yürütme organı olarak ortaklığın, ortakların 
ve ortaklık alacaklılarının menfaatlerinin geleceğini etkileyebilecek 
yetkilerle donatılmış bir organ olarak karşımıza çıkmaktadır. 

· Müdürlerin limited ortaklıktaki bu konumu nedeniyle, 
müdürler ıçın kabul edilen sorumluluk sistemi, ortakların 
alacaklıların ve üçüncü kişilerin yararını, böylece kamu yararını 
koruyacağı için büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan Ticaret 
Kanunumuzun sisteminde, limited ortaklık ortakları, ortaklık 

alacaklılarına karşı sorumlu değildirler. Bu sebeple ortak sıfatıyla 
takip edilmesi mümkün olmayan bir ortağın yönetici (müdür) sıfatıyla 
sorumlu tutulabilecek olması konunun önemini artırmaktadır2. 

Kanun koyucu da limited ortaklığın yönetimini ellerinde 
bulunduran müdürlerin denetimine özel önem vermiştir. Bu denetimi 
sağlamak amacıyla da, müdürlerin sorumluluğunu, Ticaret 
Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunan anonim ortaklık 
yöneticilerinin sorumluluğu hakkındaki hükümlere tabi 
tutmuştur(TK.md.556). Bundan başka, Kanunun limited ortaklıklar 
bölümünde de birkaç sorumluluk hükmüne yer 
verilmiştir(TK.md.519/III, 535, 547, 555/V). 

1 POROY/TEKİNALP/ÇAMOGLU, Ortaklıklar Ders Kitabı, 5 . bası, İstanbul 
19.93, s. 759; BAŞTUG, Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri (Şirketler), 
İzmir 1974, s.250. Karşı görüş için bkz, ERMAN, Limited Şirketlerde 
Teşkilat, Yönetim ve Sorumluluk, Y.Der. 1975, C.I, Sa.4, s.50 . 

2 Bu konuda geniş bilgi için bkz. ÇAMOGLU, Limited Ortaklığın Sınırlı 
Sorumluluğu Karşısında Şirket Alacaklll_arının Aktif Korunması, 
İstanbul 1969, s.143 vd. · 
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Ayrıca müdürler, Ticaret Kanunundan başka, birtakım 

kanunlar gereğince de sorumlu tutulabilirler. Örneğin, 213 sayılı 
Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre; vergi kanunları uyarınca 
limited ortaklığın vergi borcu olması halinde, ortaklığın 
malvarlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi 
alacaklarından, görevlerini kasıt veya ihmalleriyle yerine getirmeyen 
müdürler sorumlu olurlar3. Fakat tezimizin kapsamını fazla 
genişletmemek amacıyla Ticaret Kanunu dışındaki düzenlemeler 
konu edilmemiştir. 

Çalışmamızda öncelikle müdürlerin sorumluluklarının şartları, 
kaynağı ve niteliği ele alınmıştır. Daha sonra sorumluluk halleri, 
müteselsil ve münferit sorumluluk ayrımına tabi tutularak incelenmiş 
ve son olarak da, sorumluluktan kurtulma ve sorumluluk davası konu 
edilmiştir. 

3 Bu konuda geniş bilgi için bkz, ARIKAN, Limited Şirketin Amme 
Borçlarından Şeriklerin Şahsi Sorumluluklar1, İBD., 1968, Cilt XLII, 
s.445 vd. 

t -
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§ 1. SORUMLULUGUN ŞARTLARI, KA YNAôl VE NİTELİGİ 

I. SORUMLULUGUN ŞARTLARI 

A-GENEL OLARAK 

Kural olarak, limited ortaklık müdürleri ortaklık adına 
yaptıkları iş ve eylemlerden sorumlu olamayıp, bu iş ve eylemlerden 
doğan hak ve borçlar ortaklığa aittir. TK.md.556 daki yollama 
nedeniyle limited ortaklık müdürleri hakkında da uygulanacak olan 
TK.md.336, "İdare meclisi azaları şirket namına yapmış oldukları 
mukavele ve muamelelerden şahsen mes1Jl olmazlar" hükmünü 
getirmiştir. Buna ek olarak TK.md.542 de de "Vazifelerini ifa 
dolayısiyle müdürlerin işlemiş oldukları haksız fiillerden şirket mesul 
olur" demek suretiyle, müdürlerin sorumsuzluk halleri görev 
sırasında işlenen haksız fiilleri de ıçıne alacak şekilde 
genişletilmiştir. 

Ancak müdürlerin bu sorumsuzluğu, yönetim ve temsil 
işlerinin kanunlara, esas sözleşmeye ve ilgili diğer mevzuata uygun 
olarak yapıldığı ve gerekli özenin gösterildiği işlere yöneliktir. 
Kanunlarda sayılan sorumluluk hallerine uyan iş ve işlemlerin 
yapılması veya gereken özenin gösterilmemesi sonucunda zarar 
doğmuşşa, yöneticiler ortaklığa, ortaklara ve alacaklılara karşı 
sorumlu olacaklardır. Ticaret Kanunu bu sorumlulukta, yönetim 

. 1.-
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kurulunun organ olarak kurul halinde sorumluluğunu düzenlemeyip, 
üyelerin ferden sorumlu olmaları ilkesini benimsemiştir4. 

Hukuki sorumluluğun şartları genel bir prensip olan Borçlar 
Kanununun 41 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci 
fıkrasına göre, hukuki sorumluluk için dört şartın gerçekleşmesi 
gerekir. Bunlar~ hukuka aykırılık, kusur, zarar ve fiil ile zarar 
arasında nedensellik bağının bulunmasıdır. 

Limited ortaklık müdürlerinin sorumluluk halleri 
incelendiğinde, bunların bir kısmının sözleşmeden, diğer bir kısmının 
da, haksız fiillerden doğan sorumluluk oldukları görülür5. Borçlar 
Kanununun 41 inci maddesi her nekadar haksız fiillerden doğan 
sorumluluğu düzenlemekte ise de, bu hükmün akdi sorumluluğa da 
uygulanacağı BK.nun 98 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında 

belirtilmiştir. 

Limited şirket müdürlerinin sorumluluğunda da aranması 
gereken bu şartların yanında, ayrıca, müdürlerin sorumlu olduğu her 
somut durum için aranan özel şartlar, o konunun anlatıldığı bölümde 
incelenecektir. 

B- HUKUKA AYKIRILIK 

Borçlar Kanunu 41 /I deki " ... haksız bir surette diğer kimseye 
zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur" hükümde 
kullanılan "haksız bir surette" deyimi ile fiilin hukuka aykırı olması 
anlaşılmaktadır6. Hükümde hukuka aykırılık, haksız fiilin kurucu 
unsurlarından biri olarak düzenlenmiş olmakla birlikte bir tanımı 
verilmemiştir. Hukuka aykırılık kısaca, belirli bir zamanda belirli bir 
toplumda geçerli olan emredici hukuk kurallarının ihlali şeklinde 
tanımlanmaktadır 7. 

4 ÇAMOGLU, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki 
Sorumluluğu, (Yönetim Kurulu), İSTANBUL 1972, s.28. 

5 Bkz. §.1, II, A, 2-3. 
6 Bkz. EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, Ankara 1988, 

s.124 vd.; İNAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara l 984, s.255 . 
7 ATAN, Türk Ticaret Kanuna Göre Anonim Şirketlerde İdare Meclisi 

Azalarmm Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967, s. 18; AKINTÜRK, Borçlar 
Hukuku, Genel Hükümler, Özel BorÇ İlişkileri, Ankara 1990, s.58. 
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Limited ortaklık müdürlerinin sorumluluğunda ise hukuka 
aykırılık şartı, müdürlere kanun veya esas sözleşme ile verilmiş 
görevlere göre araştırılır. Şöyle ki, müdürlere kanun ve esas 
sözleşme ile bir takım görevler verilmiştir. Bu görevlerin hiç ya da 
gereği gibi yapılmaması onlarrn sorumluluğunu doğuracaktır. Buna 
karşılık, kanun veya esas sözleşme hükümlerine aykırlık yoksa 
hukuka aykırılık da yoktur, dolayısiyle müdürlerin sorumlulukları 
söz konusu olmaz. 

C-KUSUR 

Haksız fiil sorumluluğunun diğer bir şartı olarak kusur da 
Borçlar Kanunu 41/I'de düzenlenmiştir. Ancak sözü geçen madde 
kusuru tanımlamamış, yalnız "kast", "ihmal", "teseyyüp" ve 
"tedbirsizlik" şeklinde türlerini belirtmiştir&. Doktrine göre ise kusur, 
hukuka aykırı neticeyi istemek veya bu neticeyi istememekle birlikte, 
hukuka aykırılıktan kaçınmak ıçın iradeyi yeteri derecede 
yormamaktır. Dolayısiyle kusur, hukuken eksik bir irade olarak 
tanımlanmaktadır9. 

Limited ortaklık müdürlerinin sorumluluğu da kusura dayanan 
bir sorumluluktur. Zira, müdürlerin sorumluluğu hakkında 
TK.md.556 daki yollama nedeni ile anonim ortaklık yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümler uygulanır. Ticaret 
Kanunu anonim ortaklıklarda ise yönetim kurulu üyeleri için kusurlu 
sorumluluk ilkesini kabul etmiştirlO. Buna göre müdürlerin sorumlu 
tutulabilmeleri için kusurlu bir davranışın kendilerine isnat 
edilebilmesi gerekir. Kusuru olmadığını ispat eden müdür TK.md.338 
gereğince sorumluluktan kurtulur. 

8 İNAN, a.g.e., s.265. 
9 SCHW ARZ, Borçlar Hukuku Dersleri, C.I, İstanbul 1948, s. l 08. 

(Çev:DA VRAN) _ 
10 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 12 ; MİMAROGLU, Anonim 

Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967, s. 
27 ; v. STEİGER, İsviçrede Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1968, 
(Çev:ÇAGA) s.322; ATAN, a.g.e., s.20; POROY/TEKİNALP 
Ü/TEKİNALP G., Ortaklıklar Hukukunda Organların Sorumluluğu, 
Atatürk'e Armağan)stanbul 1982, s.384; ERİŞ, TTK. Ticari İşletme ve 
Şirketler, C.I, Ankara ı 992, s.965 
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Müdürlerin sorumlu tutulabilmeleri ıçın kusurun ağırlık 
derecesi önemli değildir. Müdürler her türlü kusurlarından dolayı 
sorumlu olurlar. Hatta müdürlerin hafif kusurlarından sorumlu 
olmayacakları şartı geçerli sayılmamaktadır. Kusurun ağırlık derecesi 
sadece müdürlerin kendi aralarındaki rücu ilişkilerinde gözönünde 
tutulurl 1. 

D-ZARAR 

Borçlar Kanununun 41 inci maddesinde bir tanımı olmayan 
zarar doktrin ve uygulamada 11 dar anlamda zarar" ve 11 geniş anlamda 
zarar" olarak ikiye ayrılarak tanımlanmaktadır. Dar anlamda zarar, 
kişinin mamelekinde iradesi dışında meydana gelen eksilmedir. Buna 
maddi zarar da denilebilir. Geniş anlamda zarar ise hukukun 
koruduğu maddi ve manevi varlıkların, bunlara yapılan bir saldırıdan 
önce ve sonraki durumları arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır12. 

Kural olarak, müdürlerin hukuki sorumluluğu için diğer 

şartlarla birlikte bir zararın da meydana gelmiş olması gereklidir. 
Herhangi bir zararın yani malvarlığında bir azalmanın bulunmadığı 
hallerde müdürler aleyhine tazminat davası açılamayacaktır 13. 
Müdürlerin neden oldukları zarar, zarara uğrayanlar bakımından, 
ortaklığın, pay sahiplerinin ve ortaklık alacaklılarının zararı olarak 
üçe ayrılır. 

1- Ortaklığın Zararı 

Zarar, asıl olarak, ortaklığın mallarını ilgilendirdiği; ortaklığın 
mallarına doğrudan doğruya dokunduğu ve pay sahiplerini ve 
ortaklık alacaklılarını ancak dolayısiyle etkilediği zaman, ortaklığın 
zararından söz edilir. Bu zarar, ortaklar ve ortaklık alacaklıları 

11 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.16. 
12 TANDOGAN, Türk Mesuliyet Hukuku (Mesuliyet), Ankara 1961, s.63; 

EREN, a.g.e., s.37; İNAN, a.g.e., s.272. 
13 KARAY ALÇIN, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu (Yönetim 

1_ Kurulu), Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler IV 1988-1991, Ankara 1992, 
s.114. 
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bakımından ikinci derecede yanı tali bir zarar olarak 
nitelendirilebilir 14. 

2- Pay Sahiplerinin Zararı 

Pay sahiplerine verilebilecek zararlar doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle yapılmış olabilir. Müdürlerin neden oldukları zarar, 
ortaklığın mallarında meydana gelmeyip, doğrudan pay sahiplerine 
ait olursa, pay sahiplerinin doğrudan doğruya zararından söz edilir. 
Örneğin pay sahibinin genel kurul toplantısına iştirak ettirilmemesi 
halinde, pay sahibinin doğrudan doğruya bir zararı sözkonusudurl5. 
Buna karşılık ortaklığın mal varlığında meydana gelen bir zarar, 
ortak için bir dolayısiyle zarar oluşturacaktır. 

3- Ortaklık Alacaklılarının Zararı 

Zarar, yalnız ortaklık alacaklısının mamelekini etkilediği ve 
hiç bir şekilde ortaklığın malvarlığına tesir etmediği zaman, ortaklık 
alacaklısına ait doğrudan doğruya zarar vardır. Ortaklık müdürlerinin 
yaptıkları zarar; ilk planda, ortaklığı etkilerse, bu halde ise, ortaklık 
alacaklısı bakımından, dolaylı bir zarar mevcuttur. Zira, müdürlerin 
ortaklığa şu veya bu şekilde bir zarar verdikleri ve onun mal 
varlığında bir azalma meydana getirdikleri hallerde, borçlu 
durumunda bulunan ortaklık, ödeme bakımından zayıflayacağı ıçın 
bu durumdan ortaklık alacaklıları zarar görür16. 

14 MİMAROGLU, a.g.e., s.45,46. 
15 ÇEVİK, Anonim Şirketler (Anonim), 3 . bası, Ankara 1988, s. 582. 
16 . ,,.,,, MIMAROuLU, a.g.e., s.48. 
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E- NEDENSELLİK BAGI 

Nedensellik bağı, zararın, davranışın bir sonucu olarak ortaya 
çıkması, yani davranış olmadan zararın meydana gelmeyeceğinin 
mutlak görülmesi demektir 17. 

Müdürlerin hukuki sorumluluğunda da, haksız fiile dayanan bir 
sorumluluk hali söz konusu ise, davacıların, zararla fiil arasında 

uygun illiyet bağının bulunduğunu ispat etmeleri gerekir. Akdi 
sorumluluk halinde ise yapılan işlem veya işlenen fiilin akte aykırılık 
oluşturduğunun ispat edilmesi gerekecektir18. 

Ortaklık adına yapılmış bir işlemin yöneticilerin kişisel 

çıkarına yönelik bulunması veya gerçeğe aykırı kar dağıtılması gibi 
durumlarda kusur ile zarar arasındaki illiyet bağının tesbiti zor 
değildir. Buna karşılık, gözetim borcunun gereği gibi yerine 
getirilmemesi şeklindeki negatif kusurların zarar üzerindeki etki 
derecesini belirlemek, çok defa güçlükler doğurucu bir konudur. O 
bakımdan İsviçre Federal Mahkemesi, sözü geçen etki açısından katı 
ve kesin bir kanıtın şart olmadığını söyleyerek, hakimin bu konuda 
yaşam tecrübesini ve halin normal akışını dikkate almakla 
yetinebileceğine hükmetmiş bulunmaktadır19. 

17 l"< . .• TANDOuAN, (Mesulıyet), s.71; AKINTURK, a.g.e., s.60. 
18 . STEIGER, a.g.e., s.323; ATAN, a.g.e., s.28. 
19 İsviçre Federal Mahkemesi, 3.10.1?50, ATF 86 il, s.171, JdT 1961 I, s.38. 

TEKİL, Şirketler Hukuku Anonim Şirketler, C.11, İstanbul 1976, 
s.280'den naklen. 

( -
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II- SORUMLULUGUN KAYNAGI 

A- ORTAKLIGA KARŞI 

1- ORTAKLIKLA MÜDÜR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
DAYANAGI . 

a- Genel olarak 

Sorumluluğun hukuki kaynağını tespit etmek pratik yönden 
önemli sonuçlar doğurur. Nitekim sorumluluğun hukuki kaynağına 
göre, ispat yükü, sorumluluğun kapsamı, zamanaşımı, sorumluluktan 
kurtulma şartlarının geçerliliği20, görevli mahkemenin tespiti gibi 
önemli unsurlarda değişiklik olabilecektir21. 

Limited ortaklıkla, ortaklık müdürü arasındaki ilişkinin hukuki 
dayanağının tesbiti de, müdürlerin sorumluluğunun kaynağını 
açıklamada kolaylık yaratacaktır~ 

Limited ortaklıkla müdürler arasındaki ilişki ya kanuna ya da 
bir akte dayanır22. TK.madde 540/I 'e göre, aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla ortaklık işlerini 

yönetmek ve ortaklığı temsil etmek hak ve yükümlülüğüne 

20 Bkz. KARAHASAN, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C.I, İstanbul 
1989, s.59 vd. · 

21 Genel hükümler yönünden haksız fiil ile akdi sorumluluk arasında mevcut 
olan zamanaşımı ve ispat yükü hususlarındaki fark konumuzda yoktur. 
Çünkü anonim ortaklıklarda ve dolayısiyle limited ortaklıklarda (TK. 
md.556), yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu hususunda Ticaret 
Kanununda özel zamanaşımı süresi mevcuttur (TK.md.340/309). Bunun gibi 
Ticaret Kanunu yönetim kurulu üyeleri için kusur karinesine dayanan bir 
sorumluluk sistemi koymuş ve 338. maddesinde de kusursuzluk beyyinesini 
düzenlemiş olduğundan sorumluluğun hukuki dayanağının akit veya akit dışı 
sayılması ispat yükü yönünden önem taşımamaktadır. ÇAMOGLU, (Yönetim 
Kurulu), s.98. 

22 AYHAN, Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul 1992, 
s.115. ARSLANLI, Limited Şirketin Teşkilatı (Teşkilat), Halil Arslanlı'nın 
Anısına Arın.ağan, İstanbul 1978, s. 717vd.; ÖZDEMİR, Türk Ticaret 
Yasasına Göre Limited Ortaklıkların Hak ve Yükümlülükl~ri (Limited), 

• • r 
Ankara I.T.I.A. Dergisi, C.III, 1971, s.182,183. · 
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sahiptirler. Aynı maddenin ikinci fıkrası ise, ortaklık sözleşmesi veya 
genel kurul karan ile ortaklığın yönetim ve temsilinin ortaklardan bir 
veya birkaçına bırakılabileceği hükmünü getirmiştir. Ayrıca, ortak 
olmayan kimselerin de ortaklık sözleşmesi veya genel kurul kararıyla 
ortaklığın yönetim ve temsilinde görev alabilecekleri TK'nun 541. 
maddesinde ifade edilmiştir. 

Ortak olan müdürler ile ortak olmayan müdürler arasında yetki 
ve sorumluluk yönünden bir fark yoktur23. Çünkü, ortaklık dışından 
seçilen müdürlere de ortak olan müdürlere ait hükümler 
uygulanır(TK.md.541). İkisi arasındaki fark kendisini sıfatın geri 
alınmasında gösterir. Ortak olmayan müdürler ortaklığa bir sözleşme 
bağı ile bağlıdırlar ve TK.543. maddeye göre genel kurulca her 
zaman azledilebilirler. Buna karşılık ortak müdürlerin azli kollektif 
ortaklıklara ait TK.161 ve 162. maddelere aittir. 

Limited ortaklığın ortakları arasında bir tüzel kişinin 
bulunması durumunda, tüzel kişinin müdür sıfatını taşıyıp 
taşıyamayacağı doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, tüzel kişi 
ortakların, ancak kendilerini temsile yetkili gerçek kişiler müdür 
olarak atanabilir ve tüzel kişi ortaklar müdür olamazlar24. Doktrinde 
hakim olan ikinci görüşe göre ise, limited ortaklığın yönetim ve 
temsilcileri arasında tüzel kişi bulunabileceği kabul edilmiştif25. 

23 Doktrinde ortak olmayan müdürlerin limited ortaklık organı sıfatını 
kazanıp kazanamayacakları hususu tartışmalıdır. Bir görüşe göre, ancak 
ortaklardan seçilen müdürlerin organ sıfatına karşılık, ortak olmayan 
müdürler organ değil ticari mümessil niteliğindedirler. Bkz. 
ARSLANLI/DOMANİÇ, Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK. 
Şerhi III, İstanbul 1989, s.662; ERİŞ, (Şirketler), s. 1576. Bu görüş 
karşısında yer alan diğer bir görüşe göre ise, ortak olmayan müdür de 
tayin ile organ sıfatını kazanır. Bkz. POROY/TEKİNALP/ÇAMOGLU, 
Ortaklıklar Ders Kitabı, İstanbul 1993, s.759. 

24 ARSLANLI/DOMANİÇ, a.g.e., s.661; ERİŞ, TTK. Ticari İşletme ve 
Şirketler C.I, Ankara 1992 s. 1566. 

25 POROY/TEKİNALP/ÇAMOGLU, a.g.e., s. 759; KARAY ALÇIN, Ticaret 
Hukuku il Şirketler Hukuku (Şirketler), s.362; TEKİNALP, Anonim 
Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara 
1965, s. 99vd.; ÇEVİK, Limited Şirtekler Hukuku ve Uygulaması 
(Limited), 2.bası, 1984, s.229~ ÔZDEMİR, (Limited), s.183; BAŞTUG, 
(Şirketler), 252; CERRAHOGLU, Türk Ticaret Kanununa ve Yargıtay 
İçtihatlarına Göte Limited Ortaklıklar Hukuku(Limited), İstanbul 1976, 
s. 164. 
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Adliye Encümeni Mazbatasında da tüzel kişilerin limited 
ortaklığın yönetim ve temsilinde yer alabileceğine dair: "Limited 
şirketin ortakları arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, gerek 
540. maddenin 1. fıkrasındaki kanuni esas uyarınca, gerekse esas 
mukavele hükmünce veyahut umumi heyet kararı ile bu hükmi şahıs 
da temsilci sıfatını kazanabilir. Tasarının 312. maddesindeki hükmün 
aksine olarak ortak olan bir hükmi şahsın limited şirketin temsilcisi 
olması mümkündür. Zira, 312. maddedekine benzer bir hüküm 
limited şirketler için konulmuş değildir. Yalnız İsviçre Kanununun 
815. maddesinin 2. fıkrası hükmünden de anlaşılacağı üzere temsilci 
sıfatını haiz olan hükmi şahsın değil, o hükmi şahsı temsilen limited 
şirketin idare ve temsil işlerini görmekle vazifelendirdiği hakiki 
şahıslar limited şirketin temsilcisi olarak tescil" edilmeleri 
öngörülmüştür. 

Gerçekten de Ticaret Kanunuda anonim ortaklıklarda tüzel 
kişilerin yönetim ve temsille görevlendirilmelerini engelleyen 312/II 
hükmüne benzer bir düzenleme, limited ortaklıklar için öngörülm 
emiştir. Ayrıca TK.md.540/IV hükmü de limited ortaklıkların 
yönetici ve temsilcileri arasında tüzel kişilerin bulunabileceğini 
kabul etmiştir. Bu durumda, limited ortaklığın ortakları arasında 
tüzel kişi bulunursa bu tüzel kişi de ortak sıfatiyle ortaklığın 
yönetiminde diğer ortaklarla birlikte söz sahibi olur. Fıkrada ortak 
olan ve olmayanlar arasında bir ayırım yapılmadığına ve TK.md.541. 
maddesinde sözleşme veya genel kurul kararı ile yönetim ve temsilin 
ortak olmayan kimselere de bırakılabileceği açıklandığına göre, 
limited ortaklıkta yönetim ve temsil ortak olmayan tüzel kişilere de 
bırakılabilir. Gerek tüzel kişinin ortak olması, gerek ortak olmayan 
bir tüzel kişiye limited ortaklığı temsil ve yönetim yetkisinin verilmiş 
olması dolayısiyle tüzel kişinin şirketi müdür olarak temsil etmesi 
söz konusu olabilecektir. Böyle durumlarda, müdürlük sıfatı tüzel 
kişinin kendisine aittir. Tüzel kişi yönetimini gerçek kişiler eliyle 
yürüttüğünden, kendi iradesini yürütecek bir temsilci gösterir26. 
Ayrıca, bu durumun ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir27. 

26 ÇEVİK, (Limited), s.230. 
27 KARAY ALÇIN, (Şirketler), s.362. 
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b- Sözleşme 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ortaklık esas sözleşmesiyle ya 
da ortakların daha sonra verecekleri bir kararla ortaklığın yönetim ve 
temsili ortak olan veya olmayan bir ya da birkaç kişiye bırakılabilir. 
Limited ortaklık müdürlüğüne seçilmek, ortaklıkla seçilen kimse 
arasında bir sözleşme meydana getirir. Müdürlüğe seçme kararı icap 
niteliğini taşır ve sözleşme, müdürlüğe seçilen şahsın bu icabı açıkça 
veya zımnen kabul etmesi ile kurulmuş olur. Taraflar arasında 

meydana gelen aktin şartları esas sözleşme veya genel kurul kararı 
ile ayrıca tespit edilebilir. Örneğin, genel kurulun kararında iki 
müdürün ortaklığın yönetim ve temsili ile görevlendirildiği ve 
bunların ortaklığı münferiden temsil edeceği belirtilebilir28. 

Ortaklıkla müdür arasındaki sözleşmenin niteliği büyük önem 
taşır. Zira, Ticaret Kanununun ortaklıkla müdür arasındaki hukuki 
ilişkide düzenlemediği hususlardaki boşluklar söz konusu olacak 
sözleşme hükümleri ile doldurulacaktır. 

bb- Sözleşmenin Niteliği 

aaa- Ortaklıkla Ortak Olan Müdür Arasında 

Doktrinde, ortaklıkla ortak olan müdür arasında, seçme kararı 
ve bu kararın kabulü ile meydana gelen akdin niteliği tartışmalıdır. 
Alman Hukukunda, taraflar arasındaki ilişki, anlaşma şartlarına göre, 
hizmet veya vekalet akdi olarak nitelendirilir. İsviçre Hukukunda, 
müdür, vekil olarak vasıflandırılmamakla beraber, taraflar arasındaki 
ilişkiye vekalet akdi hakkındaki hükümler uygulanır. Fransız 
Hukukunda ise bu ilişki vekalet olarak kabul edilir29. 

aaaa- Hizmet Akdi Olduğu Görüşü 

Ortaklıkla ortak müdür arasında kurulan hukuki ilişki göz 
önünde tutulursa; müdürler ortaklığın bir veya birkaç işini değil, 
devamlı olarak bütün işlerini yerine getirmekle yükümlü 
olduklarından, ortaklıkla bunlar arasındaki akdin bir hizmet akdi 
olduğu düşünülebilir. Ancak, bu fikrin zayıf bir tarafı vardır. O da 
Borçlar Kanununun 313. maddesine göre hizmet aktine ücret 
verilmesi aktin esaslı bir unsuru olduğu halde, müdürlerin ücretle 

r" 28 AYHAN, a.g.e., s.116. 
29 AYHAN, a.g.e., s.116 'dan naklen. 
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çalışmak mecburiyetinde olmadıklarıdır. Müdürlerin ücretsiz de 
çalışabilecekleri hususu, ortaklıkla aralarında kurulan akti hizmet 
akti çerçevesinden çıkarmaktadır30. 

bbbb- Vekalet Akdi Olduğu Görüşü 

Doktrinde hakim olan görüşe göre, anonim ortaklıklcı yönetim 
kurulu üyesi arasındaki akit bir vekalet akdi olarak 
nitelendirilmektedir31. Bu durumda limited ortaklık ile ortak müdür 
arasındaki ilişkiyi de vekalet akdi olarak nitelememiz gerekir. 
Gerçekten, Türk Ticaret Kanununun limited ortaklıklar ya da anonim 
ortaklıklar bölümünde bu hususta ayrı bir hüküm bulunmadığından 
TK.md.138 'in işaret ettiği BK.md.530 gereğince ortaklıkla müdür 
arasındaki ilişkiye vekalet akdi hükümlerinin uygulanması 
gerekmektedir. Nitekim, TK.md.138, "her şirket nevine göre mahsus 
hükümler mahfuz kalmak şartiyle Medeni Kanunun 45, 4 7, 48, 49 
uncu maddeleri ve bu fasılda hüküm bulunmayan hususlar hakkında 
Borçlar Kanununun 520-541 nci maddeleri her şirket nevinin 
mahiyetine uygun olduğu nisbette, ticaret şirketleri hakkında da 
tatbik olunur," şeklindedir. 

Borçlar Kanununun 530 uncu maddesi ise, "kanunun bu 
babında veya şirket mukavelesinde diğer bir hüküm mevcut 
olmadıkça şirketi idare eden şerik ile diğer şerikler arasındaki 
münasebetler vekalet hükümlerine tabidir. Şeriklerden biri idare 
hakkını haiz olmadığı halde şirket hesabına hareket eder, yahut 
şirketi idare eden şerik salahiyetini tecavüz eylerse vekaleti olmadan 
başkası namına tasarruf edenler hakkındaki hükümler tatbik olunur" 
hükmünü getirmiştir. Şunu da belirtelim ki, ortaklıkla ortak müdür 
arasındaki ilişkiye Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümlerinin 
uygulanabilmesi ancak Ticaret Kanununda boşluk bulunması halinde 
mümkün olacaktır32. 

30 Bkz. ATAN, a.g.e., s.10; ANSAY, (Anonim), s.98. 
31 ARSLANLI, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller il, İstanbul 

1960, s.108; ÇAMOGLU, tez, s.104; ATAN, a.g.e., s.12; MİMAROGLU, 
a.g.e'., s. l 02; ANSA Y, (Anonim), s.99; DOMANİÇ, Anonim Şirketler, 
İstanbul 1978, s.385; KARAY ALÇIN, (Yönetim Kurulu), s.114; KAPLAN, 
Banka İdare MeçJisi Üyeleri ve Müdürlerinin Hukuki Sorumluluğu, XI. 
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1994, tc;.20. 

32 ATAN, a.g.e., s.12. 
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bbb- Ortaklıkla Ortak Olmayan Müdür Arasında 

Ortaklık tüzel kişiliği ile dışarıdan tayin edilen (ortak 
olmayan) müdür arasındaki hukuki ilişki, bir hizmet akti ilişkisidif33 
(BK.md.313). Zira, bu kişiler tüm mesailerini, işveren limited 
ortaklığa bir ücret karşılığı ve ona tabi olarak tahsis etmektedirler. 
Fakat tekrar belirtelim ki, ortak olan ve olmayan müdürler arasında 
yetki ve sorumluluk yönünden bir fark olmayıp, ortak olmayan 
müdürlere de ortak olan müdürlere ait hüJ<ümler uygulanır34 
(TK.md.542). Ortak olmayan müdürlere hizmet akti hükümlerinin 
uygulanması ancak, Tfoaret Kanununda bir boşluk bulunması halinde 
söz konusu olacaktır. 

c- Kanun 

Müdürlük sıfatının kanunen kazanılması sadece kuruluştaki 
ortaklara tanınmıştır. TK. madde 540/I 'e göre, ortaklık 
sözleşmesinde veya daha sonra ortakların karan ile müdür sıfatı 
ortaklardan birine ya da birkaçına bırakılmamışsa, ortakların tümü bu 
sıfatı kazanmış olurlar35. Kuruluştan sonra ortaklığa girenler ise aynı 
maddenin üçüncü fıkraşına göre genel kurulun bu hususta ayrı bir 
kararı olmadıkça doğrudan doğruya ortaklığı yönetim ve temsile 
yetkili ve zorunlu değildirler. Limited ortaklıklarda esas sözleşme ile 
münferit yönetim ve temsil sistemi kabul edilmiş olmadıkça, birlikte 
yönetim ilkesi geçerlidfr36. 

33 ÇEVİK,(Limited), s.277. · 
34 Ayrıca, her iki sözleşmeden doğan özen borcu sorumluluğu BK.nun 390. 

maddesinin hizmet akti ile ilgili 321. maddeye yollama yapmış olması nedeniyle, 
birbirinden farklı değildir. 

35 Limited ortaklıklarda bir organ olarak müdürlerin varlığı konusu ile, belJi 
koşullar altında tüm ortakların müdür sayılacağı konusu birbirine 
karıştırılmamalıdır. Tüm ortakların müdür sayıldığında bir araya gelerek 
yaptıkları işlemler genel kurulun devri mümkün olmayan yetkileri 
(TK.md.539) çerçevesinde kalıyorsa, ortakların bu yoldaki kararlarını bir 
genel kurul kararı kabul etmek ve genel kurul kararlarının tabi olduğu 
hükümleri uygulamak, aksi halde ortakların müdür olarak hareket 
ettiklerini kabul ederek kanunda müdürler için öngörülen hükümleri 
uygulamak gerekecektir. Bu sorun ve ayırım, genel kurul olarak toplanma 
koşullarının (TK.md.536 vd.) uygulanıp uygulanmayacağı, verilen 
kararların iptal edilip edilemeyeceği (TK.md.536/4; 3 81 ), yönetici olarak 
sorumluluk (TK.md.556; 336 vd.) sorunları açısın~an önem taşımaktadır. 

36 POROY/TEKİNALP/ÇAMOGLU, a.g.e., s.758-759. 
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Kanun gereği müdür olan ortağın çalışmasının dayanağını 

teşkil eden özel hukuk ilişkisi Türk Ticaret Kanununda 
belirlenmemiştir. Bu bakımdan bu konuda da sözü edilen kanunun 
138. maddesi gereğince Borçlar Kanununun 520-541. maddelerinin 
uygulanması gerekir. BK. 530. maddeye göre ise, ortaklığı yürüten 
ortak ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler kural olarak, vekalet 
hükümlerine bağlıdır37. 

2- SÖZLEŞME SORUMLULUGU 

Ortaklıkla müdür arasındaki hukuki ilişkinin sözleşmeye 

dayanan bir ilişki olduğu ve bu ilişkiye, Ticaret Kanununda boşluk 
bulunması halinde, kanunun 138 inci maddesinin işaretiyle, Borçlar 
kanununun 530 uncu maddesine göre vekalet sözleşmesi, ortak 
olmayan müdürler ıçın de hizmet sözleşmesi hükümlerinin 
uygulanacağı tespit edildikten sonra, ortaklığa karşı sorumluluğun 
hukuki sebebinin de akdi olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır38. 

3- HAKSIZ FİİL SORUMLULUGU 

Zarar verici fiil sözleşme bağının yüklediği bir yükümlülüğe 
aykırılık sonucunu doğurmuyorsa, bu halde bir sözleşme sorumluluğu 
söz konusu olmayıp sadece bir haksız fiil mevcuttur. Şöyle ki, eğer 
zarar verici fiil yöneticilik sıfatı veya ortaklık işlerinin görülmesi ile 
ilgili olmaksızın işlenmişse, bu durumda sadece haksız fiile dayanan 
bir sorumluluk söz konusu olur. Yöneticilerin haksız fiil sebebiyle 
sorumlu tutulmaları için zarar verici fiilin, geniş anlamda da olsa 
yöneticileri ortaklığa bağlayan sözleşmenin bir yükümlülüğüne 
aykırılık olarak nitelendirilememesi gerekir39. 

37 ÇEVİK, (Limited), s.227-228. Yargıtay'ın da aynı yöndeki kararı için, bkz. 
1 O. HD. 26.11.1974 E. 974/5234, K. 974/6836. 

38 Nitekim AEM. 'da da açıkça yönetim kurulu üyelerinin ortaklığa ve üçüncü 
şahıslara karşı sorumluluğunun akdi sorumluluk esasına bağlı bulunduğu 
belirtilmektedir. Bkz. § 1, I, C. 

39 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 100. 
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Müdürlerin ortaklığa karşı sorumluluğunun akdi nitelikte 
olduğu doktrinde kabul edilmekle beraber bazı sorumluluk 
hallerinde, sorumluluğun niteliğinin haksız fiil olduğu yolunda da 
görüşler mevcuttur. Nitekim, bir görüşe göre, yönetim kurulu 
üyelerinin ortaklığa karşı olan sorumluluklarının niteliği esas olarak 
sözleşmese! olmakla beraber, TK.336 ncı maddenin 1-3 üncü 
bentlerinde yer alan sorumluluk hallerinin hukuki sebebi sözleşme 
olmayıp haksız fiildir40. Zira, 336 ıncı maddenin birinci bendinde yer 
alan, "hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafından 
vukubulan ödemelerin doğru olmaması" ve ikinci bendinde 
düzenlenmiş bulunan, "dağıtılan ve ödenen kar paylarının hakiki 
olmaması" halleri ile kurucuların sorumluluğuna dair 306 ncı madde 
hükmü arasında büyük bir benzerlik vardır. Kurucuların 
sorumluluğunun sebebi ise bu görüş sahiplerine göre haksız fiildir4 l. 
Diğer yandan, kanun tarafından korunmaya değer görülmüş 
menfaatleri düzenleyen hükümlere aykırılık da haksız fiil niteliğini 

taşımaktadır. 336. maddenin 3. bendinde düzenlenmiş olan, "kanunen 
tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bunların 
intizamsız tutulması" fiili de bir kamu yükümlülüğünü ihlal olup, 
haksız fiil oluşturmaktadır42. 

4- HAKSIZ FİİL VE SÖZLEŞME SORUMLULUKLARININ 
YARIŞMASI 

TK.md.336 'nın 1-3 üncü bentlerinde düzenlenen sorumluluk 
hallerini birer haksız fiil olduğu görüşü karşısında, doktrinde genel 
kabul gören görüşe göre, TK.336 ncı maddenin 1-3 üncü bentlerinde 
yer alan fiillerin birer haksız fiil sayılması, bu fiillerin sözleşmeye 
aykırılık niteliğini değiştirmemektedir. Burada, 336. maddede yer 
alan fiiller esas olarak sözleşmesel nitelikte olmakla beraber, 1-3. 
bentlerinde yer alan sorumluluk halleri aynı zamanda haksız fiil 
olarak nitelendirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, burada sözleşme 

40 . ,,... Bkz. MIMAROuLU, a.g.e, s. 107-108. 
41 ATAN, a.g.e., s.1} 'den naklen. 
42 Bu görüş için bkz. ARSLANLI, (Anonim II), s.171-172; MİMARQGLU, 

a.g.e., s. 107-108. ·· 
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sorumluluğu ile haksız fiil sorumluluğunun yarışması durumuyla 
karşılaşmaktayız43. 

Sözleşme ve haksız fiil sorumluluğun yarıştığı bir durum söz 
konusu olduğu zaman, herşeyden önce yarışan iki talep hakkına 
sahip olan tarafın, aynı zarar için, her iki sebebe dayanarak ayrı ayrı 
iki kere tazminat istemesinin mümkün olmadığını belirtmek. gerekir. 
Bu durumda zarara uğrayanın davasını sözleşmeye aykırılığa mı 

yoksa haksız fiile mi dayandıracağı sorunu ile karşılaşmaktayız. Türk 
hukukunda hakim olan görüşe göre, zarar görenin yarışan talep 
haklarından dilediğine dayanabileceği, ancak bunların birisinden 
sonuç aldığı takdirde diğerinin ortadan kalkacağı kabul 
edilmektedir44. 

2- PAY SAHİPLERİ VE ORTAKLIK ALACAKLILARINA 
KARŞI 

a~ Doğrudan Doğruya Zararlarda 

Ortaklıklarda yöneticiler paysahiplerine ve ortaklık 
alacaklılarına fiilleriyle doğrudan doğruya zarar verebilirler. 
Doğrudan doğruya zarar, doğrudan zarar görenin malvarlığında 
meydana gelen ve ancak bu malvarlığında giderilince ortadan kalkan 
zarardır. Örneğin, dürüst ve düzenli muhasebe ilkelerine uymayan bir 
bilanço ile az kar payı almışlarsa doğrudan zarara uğramışlardır. 
Bunun gibi, rakamları gerçeğe uygun olmayan bir bilançoya 
güvenerek alacaklı ortaklığa kredi vermişse yöneticinin fiili 
sonucunda doğrudan zarara uğramış demektir. Yöneticinin fiili ile 
sadece paysahibi veya alacaklı zarara uğrayabileceği gibi, onlarla 
birlikte ortaklıkta da böyle bir sonuç doğabilir45. 

Doğrudan zararlar nedeniyle yöneticilerin sorumluluğunun 
hukuki dayanağı konusunda görüş birliği yoktur. Alacaklıların ve pay 
sahiplerinin sözleşme sorumluluğuna dayanıp dayanamayacakları 
tartışmalıdır. Bu konuda Türk hukukunda haksız fiil46 ve 

43 . .. . 
ATAN,a.g.e., s.13; POROY/TEKINALP U/TEKINALP G, a.g.e., s.381; 

ÇAMOÔLU,(Yönetim Kurulu), s.101-102. 
44 TANDOÔAN, (Mesuliyet), s.537; KARABASAN, a.g.e., s.66. 
45 POROY/TEKİNALP Ü/ TEKİNALP G, a.g.e., s.381-382. 
46 ANSAY, (Anonim Şirketler), s.130 
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sözleşmese! nitelik47 görüşleri ileri sürülmüştür. Bunun yanında 
kesin bir çözümün gösterilemeyeceği, genel hükümlerin uygulanması 
gerektiği buna göre de hangi genel hükümlerin uygulanması 

gerekiyorsa hukuki dayanağın ona göre tespit edileceği görüşü de 
sa vunulmaktadır48. 

b- Dolayısiyle Zararlarda 

Yöneticilerin fiil ve kararları sonucunda zarar ortaklığın 
malvarlığında doğar ve dolayısiyle, yani yansıma yolu ile 
paysahiplerine ve alacaklılara da intikal ederse dolayısiyle zarar söz 
konusu olur. Tazminat ortaklığa verilir ve bu yolla, yani dolaylı 
olarak, pay sahipleri ve alacaklıların da zararı ortadan kalkar49. 

Dolayısiyle uğranılan zararlar için yöneticilerin, ortaklık 
olacaklılan va paysahiplerine karşı olan sorumluluğunun niteliği 
hakkında başlıca üç görüş vardır. Bunlardan birincisi sorumluluğun 
sözleşmeye dayanan, ikincisi sözleşme dışı50, üçüncüsü de kanuni51 
bir sorumluluk olduğu görüşüdür. 

Türk hukukunda, yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren 
hallerin unsurları · yönünden birer haksız fiil teşkil ettiği kabul 
edilmekle beraber, ortakların ve alacaklıların açacakları dolayısiyle 
zarara dayanan davalarda sözleşmeye aykırılığa dayanabilecekleri 
görüşü doktrinde hakimdir52. 

III- SORUMLULUGUN NİTELİGİ 

A- MÜTESELSİL SORUMLULUK 

Ticaret Kanunu anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluklarını gerektiren hallerde, kusur derecesine bakılmaksızın 
müteselsil bir sorumluluk kabul etmiştir. Buna göre limited 
ortaklıklarda da müdürlerin sorumluluğu -birden fazla müdürün, yani 

47 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.134. 48 . .. . 
POROY/TEKINALP U/TEKINALP G, a.g.e., s.382; ATAN,a.g.e., s.15. 

49 POROY/TEKİNALP Ü/TEKİNALP G, a.g.e., s.383. 
50 . "' MIMAROuLU, a.g.e., s.107. 51 . .. . 

ATAN, a.g.e., s.17; POROY/TEKINALP U/TEKINALP G, a.g.e., s.383. 
52 ÇAMOGLU, (Yönethı Kurulu), s.128; TANDOGAN, Üçüncü Kişinin 

Zararını Tazmin, Ankara 1963, s.112; ANSAY, (Anonim), s.138, 139. 
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bir müdürler kurulunun bulunması halinde- müteselsil sorumluluk 
olacaktır (TK.md.556-336). 

Yöneticilerin sorumluluğunun esas itibariyle müteselsil olduğu 
hususu kanunun 336. maddesinin birinci ve son fıkrasında açıkça 
belirtilmiştir. 336. maddenin birinci fıkrasına göre, "idare meclisi 
azaları aşağıda yazılı hallerde gerek şirkete gerek münferit pay 
sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen mesuldürler." 
Kanun koyucu yöneticiler aleyhine açılacak sorumluluk davasında 
kusur karinesi ve müteselsil sorumluluk esasını kabul ederek 
davacılara önemli ölçüde kolaylık sağlamak amacını gütmektedir. 
Çünkü davacı kimin ne derece kusurlu olduğunu ispat zorunda 
kalmaksızın53 istediği yönetici veya yöneticilere baş vurabilecektir. 
Müteselsil sorumluluktan kurtulmak isteyen yönetici kusursuz 
olduğunu ispat etmek zorundadır. 

Belki birbirinin seçiminde veya tayininde yetkisi bulunmayan 
kimseler arasında müteselsil sorumluluk konmuş olması ağır bir 
hüküm olarak görülebilir. Fakat, yöneticilerin kurul halinde görev 
yaptıkları ve müteselsil sorumluluğun yöneticilerin ortaklık işlerine 
ilgisiz kalmamaları ve birbirlerini kortrol etmelerini zorunlu kılacağı 
gözönünde tutulursa prensibe bir gerekçe bulunabilir54. 

Ticaret Kanununun müteselsil sorumluluk hususunda koyduğu 
hüküm emredici nitelik taşır ve sözleşmeyle değiştirilemez55. 
Bununla birlikte Kanun, müteselsil sorumluluk prensibini en ağır 
şekliyle kabul etmemiş, bazı şartlarla hafifletmiştir. Bunlardan 
birincisi yöneticinin kusursuzluğunu ispatı imkanı, diğeri ıse, 
münferit sorumluluğun geçerli olduğu hallerin varlığıdır56. 

53 Yöneticilerin kusurlarının ağırlık derecesi müteselsil sorumluluk hususunda 
rol oynamaz, sadece iç ilişkide rücu hakkı yönünden önem taşır. Bkz. 
STEİGER, a.g.e., s.325. 

54 Müteselsil sorumluluk prensibinin gerekliliği hakkında geniş bilgi için, bkz. 
MİMAROGLU, a.g.e., s.23. 

55 ARSLANLl,(Anonim 11-111), s. 172; ATAN, a.g.e., s.32; 
ÇAMOGLU,(YönttimKurulu), s.21. 

56 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.21. 
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B- ADİ (MÜNFERİT) SORUMLULUK 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ticaret Kanunu müteselsil 
sorumluluk esasını en ağır şekilde kabul etmemiş, bazı durumlarda 
müdürlerin münferit olarak sorunlu olacaklarını düzenlemiştir. İleride 
etraflıca inceleyeceğimiz bu hallere ortaklıkla işlem yapma 
(TK.md.334), ve ortaklıkla rekabet· etme yasağına aykırılığı (TK.md. 
5 5 4) gösterebiliriz. 

Bunun yanında, TK.336. maddenin 5. bendinde yazılı 
görevlerden birisi, TK. 319. madde uyarınca müdürlerden birine 
bırakılmışsa, o görevlerlerden doğan sorumluluğun ancak ilgili 
müdüre yükletilmesi gerekir. O işlemden dolayı müteselsil 
sorumluluk uygulanmaz57. 

§ 2. SORUMLULUK HALLERİ 

I- MÜTESELSİL SORUMLULUK HALLERİ 

A- İLK MÜDÜRLERİN KURULUŞTAN DOGAN 
SORUMLULUGU 

1- Genel Olarak 

Ticaret Kanunu; 308 inci maddesiyle anonim ortaklığın 
normal faaliyeti sırasındaki kusurlu fiillerden dolayı yüklediği hukuki 
sorumluluk yanında, ilk yönetim kurulu üyelerine faaliyet 
dönemlerinin özelliği nedeniyle ek bir yükümlülük daha yüklemiştir. 
Gerçekten, anonim ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından hemen 
sonra faaliyet gösterecek olan ilk yöneticiler, durumları ve 
bulundukları yer itibariyle ortaklığın kuruluşu sırasında yapılması 

57 Bkz. İMREGüN, Anonim Ortaklıkhp· (Anonim), 4. bası, İstanbul 1989, s. 
243. . 
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muhtemel yolsuzlukları en iyi ortaya çıkarabilecek kimselerdir. Bu 
hususu göz önünde tutan kanun koyucu ilk yönetim kurulu üyelerine 
ve denetçilere kuruluş işlemlerindeki yolsuzlukları araştırmak 
yükümlülüğünü getirmiş ve kontrol işinde ihmalleri görülen 
yöneticilerle denetçileri bu yüzden doğacak zarardan müteselsilen 
sorumlu tutumuştur. Fakat, kanunun getirdiği sisteme göre kuruluş 
işlemlerinden birinci derecede kurucular ve bunların fiillerine iştirak 
eden diğer kişiler sorumlu olduklarından, ilk yöneticiler, bu yüzden 
doğan zararın asıl borçlulardan tahsil edilememiş olması halinde 
yani, ikinci derecede sorumludurlar (TK;md.308). 

TK.556 ncı madde hükmü gereğince, yukarıda anonim 
ortaklığın ilk yönetim kurulu üyeleri için anlattığımız düzenleme 
(TK.md.305 vd.) aynen limited ortaklıklarda da geçerli olacaktır. 
Buna göre, limited ortaklık müdürleri ve varsa denetçiler58, 
ortaklığın kurulmasında yolsuzluk olup olmadığını incelemekle 
yükümlüdürler. Bu konuda, ihmalleri anlaşılır ve bu yüzden doğan 
zararlar kuruculardan59 alınamamış olursa, inceleme işini ihmal eden 
müdürler ve varsa denetçiler müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

2- Sorumluluğun Şartları 

a- Y o Is uz İşlem 

Limited ortaklığın ilk müdürlerinin ortaklığın kuruluşundan 
dolayı bir sorumluluklarının doğabilmesi için ilk şart, kuruluş 

58 Ortak sayısı yirmiyi aşan limited ortaklıklarda bir ya da daha fazla denetçi 
bulunur ve bu denetçilere anonim ortaklıkların denetçilerine ait hükümler 
uygulanır. Ortak sayısı yirmiyi aşmayan limited ortaklıklarda ise denetçi veya 
denetleme kurulu mevcut değildir (Aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir). 
Ancak, bu tür limited ortaklıklarda yönetim hak ve görevi bütün ortaklara ait 
değilse, müdür olmayan ortaklar, BK.531. maddede yazılı haktan 
faydalanabilirler (TK.md.548). Bu durumda, bu ortaklar hakkında 
sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Çünkü, ortak ortaklık için denetleme 
yapmamakta, denetleme hakkını şahsen kullanmaktadır. 

59 Limited ortaklıklarda tedrici kuruluş söz konusu olmayıp, bu ortaklıklarda 
kurucu, esas sözleşmeyi düzenleyip imza eden ve sermaye olarak esas 
sözleşmede yazılı parayı ya da paradan başka bir şeyi sermaye olarak 
koymayı taahhüt eden kimsedir. Ayrıca, kuruculardan biri üçüncü bir kişi 
hesabına ortaklık sözleşmesini düzenleyip imza eder ve nakit veya ayın 
sermaye taahhüdünde bulunursa, hesabına hareket edilen kişi de kuruluştan 
doğan sorumluluklar bakımından kurucu sayılır (TK.md.5S6, 278/111). Bkz. 
CERRAHOGLU, (Limited), İstanbul 1976, s.27. 
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esnasında, kurucuların ve kurucular gibi sorumlu olanların 
sorumluluğunu gerektiren yolsuz bir işlemin yapılmış olmasıdır. 
Sorumluluğu gerektiren yolsuz işlemler ve· bunların yaptırımları ise 
Ticaret Kanununun 305-307 nci maddeleri arasında arasında 

düzenlenmiştir. 

Ticaret Kanununun 556 ncı maddesi gereğince, 305-307nci 
maddelerinde düzenlenen, limited ortaklığın kuruluşundan doğan 
sorumluluk, belgelerin doğru olmaması, esas sermaye hakkında 

yanlış beyanlar ve ayın türünden sermayeye değer biçilmesinde hile 
gibi üç ayrı sebebe dayandırılmıştır. 

aa- Belgelerin Doğru Olmaması 

TK.md.305 de kuruluştan doğan sorumlululuk hallerinin ilki 
olarak belgelerin doğru olmaması düzenlenmiştir. Limited ortaklığın 
kurulması için gerekli kanuni şartların yerine getirilmiş olduğuna dair 
ilgili yerlere verilecek beyanname ile belge ve sair evrakın gerçeğe 
aykırı düzenlenmesinden doğan zararlardan, kurucularla bu 
belgelerin düzenlenmesine iştirak edenler müteselsilen 
sorumludur(TK.md.305). 

TK 'nun 505-511 ve 305 inci maddelerinde, limited ortaklığın 
kurulabilmesi için, kurucular tarafından yapılacak iş ve işlemler 
belirtilmiştir. Buna göre: Ortaklık esas sezleşmesinin hazırlanması 
(TK.md.505), izin alınması (TK.md.509), ortaklık sermayesinin 
taahhüdü (TK.md.503), bu taahhüdün yerine getirilmesini temin 
(TK.md.528; TSN.md.68/II), ayın türünden sermayeye değer biçme 
(TK.md.508) ve ticaret sicil memurluğuna tescil için müracaat 
(TK.md. 510-511) bu işlerdendir. Kurucular Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan kuruluş için izin aldıktan sonra müdürler, TK.md.31 
hükmüne uygun olarak ortaklığın merkezinin bulunduğu yer ticaret 
siciline kaydedilmesini talep ederler (TK.md. 1 O/I). Bu dilekçeye; 
esas sözleşme, banka makbuzu, ayın türünden sermaya varsa değer 
biçme raporunun ilave edilmesi gerekir60. 

60 AYHAN, a.g.e., s.17-18. 
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Yukarıda anlatılan işlemler nedeniyle düzenlenen belgelerde 
bir yolsuzluk olup, doğan zarar kuruculardan veya belgelerin 
düzenlenmesine iştirak ·edenlerden alınamamış olursa, bu 
yolsuzluğun araştırılmasında ihmali bulunan müdürler zarardan 
müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

bb- Esas Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar 

Limited ortaklığın kuruluşunda olabilecek yolsuzlukları ve 
bunların yaptırımını gösteren hükümlerde gösterilen ikinci hal TK. 
306. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, "esas sermaye 
tamamiyle taahhüt olunmamış ve karşılığı kanun hükümleri 
gereğince ödenmemiş iken taahhüt edilmiş veya yerine getirilmiş gibi 
gösteren kurucularla, bu fiillerde kendilerine iştirak edenler, bu 
payları hesaplarına almaya ve karşılığını müteselsilen ödemeye 
mecburdurlar." 

Limited ortaklıklar ıçın sermayenin ödeme şekli ve şartları 
kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Sadece, TK.md. 51 O da "Her 
ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ile ödediği sermaya miktarı" 
tescil edilecek hususlar arasında gösterilmiştir. Bu bakımdan 
ortaklığın kuruluşunda; sermayenin ne miktarının ödendiği, 
ödenmemiş kısmının ödeme süresi ve şartları hakkında, esas 
sözleşmede hükümler bulunması gereklidir61. 

Şu halde, TK.306 ncı maddenin uygulanması ıçın; esas 
sermayenin kısmen veya tamamen taahhüt edilmemesi veya bu 
taahhüt yapılmakla beraber, nakdi sermaye taahhüdünün dörtte bir 
miktarının62 bankaya yatırılmaması hallerinde, kurucularla diğer 

61 ÇEVİK, (Limited), s. 78-79. 
62 Anonim ortaklığın kuruluşunda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin 

dörtte birinin ödenmesinin şart olduğu TK'nun 285. maddesinde açıkça. 
belirtildiği halde, limited ortaklıkları düzenleyen hükümlerde, ortaklarca 
taahhüt edilen sermaye payının ve miktarının peşin olarak ödenmesi açıklığa 
kavuşturulmamıştır. TK. 509. maddesi, sözkonusu 285. maddenin sadece 
ikinci fıkrasına atıf yapmıştır. Buna göre, sermaye olarak taşınır veya 
taşınmaz mal taahhüt edilmişse, bunlar anonim ortaklıklarda olduğu gibi 
limited ortaklıklarda da iktisap edilir. Bu durumda para olarat taahhütte 
bulunacak kimsenin peşin ödemesi gereken miktar yönünden boşluk vardır. 
Uygulamada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, esas sözleşmelere koydurttuğu 
özel kayıtla, nakit sermayenin dörtte birinin ödenmesini zorunlu lblmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı böylece anonim ortaklıklardaki sistemi aynen benimseyip, 
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sorumlu kimselerin, sözü geçen işleri yapılmış gibi göstermeleri 
gerekif63. 

cc- Ayın Türünden Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile 

Limited ortaklığın kuruluşunda işlenmesi mümkün bir diğer 
yolsuzluk da ayın türünden sermayaye değer biçilmesinde hile 
yapılmasıdır. Limited ortaklık kurulurken ortaklığa, paradan başka; 
taşınır ve taşınmaz mallar, bunlara ilişkin haklar ve iktisadi değerler, 
sınai mülkiyet hakları, maden ve petrol ruhsatnameleri ve imtiyazlar 
gibi bir takım haklar sermaye olarak konulabilmektedir(TK.md.139). 
Ayın türünden konan sermayenin değeri bilirkişi tarafından tespit 
edilmekte ise de, kuruluş sırasında, kurucuların ortaklığa tamamen 
hakim bir durumda olmaları ve sermaye olarak konacak taşınır ve 
taşınmaz gibi ayınlarla işletmelere değer biçilirken bilirkişilere tesir 
edebilecek bir durumda bulunmaları dolayısiyle yolsuzluklar 
yapılması imkan dahilindedir64. Sermaye olarak konması istenen ayın 
veya işletmelere olduğundan fazla değer biçilmesi halinde ortaklık 
esas sermayesi bu fazlalık oranında azalacak, dolayısiyle ortaklık 

alacaklıları ve pay sahiplerinin zararı olabilecektir65. 

TK 'nun 307 nci maddesi uyarınca, limited ortaklıklara ayın 
sermaye konulması durumunda sorumluluktan söz edebilmek için, 
değerin sadece fahiş olarak takdir edilmesi yeterli değildir. Aynı 
zamanda, bu takdirin hileye dayanması da gereklidir. Bununla 

kıyas yoluyla limited ortaklıklara da uygulumaktadır. Bkz. CERRAHOGLU, 
(Limited), s.12, dpn.33,34; AYHAN, a.g.e., s.21-22. 

63 DOMANİÇ, (Anonim), s.264-265. 
64 Kurucular kuruluştaki değer biçme usulünden kurtuluş yolunu kurulduktan 

sonra bu değerleri ortaklıkça devir veya satın alarak bulabilirler. Konuyu 
limited ortaklıklar açısından düzenleyen TK.md.508 "Şirketin ortak veya 
üçüncü şahıslardan paradan başka mali kıymetler devralması 
kararlaştırılmış bulunuyorsa, mukavelede; devralınacak mali kıymet, 
devredenin adı ve soyadı ve şirketin vereceği karşılık gösterilir." hükmünü 
getirmiştir. Konu anonim ortaklıklar açısından da TK.md.311 'de 
düzenlenmiştir. Bu hükme aykırılık halinde yöneticiler kurucular gibi 
sorumlu olacaklardır(TK.md.311/VI). Bu konuda TK.md.311 açısından 
fazla bilgi için bkz. ÜLGEN, Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra 

c Malvarlığı Değerlerini Satın Alması, Ankara 1969. 
65 ATAN, a.g.e., s.87. 
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beraber, kurucuların veya kuruluşa iştirak edenlerin muhtemel ve 
şüpheli halleri de sorumluluğa esas alınabilmektedir66. 

b- Kusur (Görevin İhmali) 

İlk müdürler ve varsa denetçiler ortaklığın kuruluş işlemlerini 
ve bu işlemlerde bir yolsuzluk bulunup bulunmadığını incelemekle 
yükümlüdürler. Müdürler ve denetçiler, bu görevi yürütürken 
ihmalleri bulunur ve bu ihmalleri dolayısiyle, mevcut bir yolsuzluğu 
ortaya çıkaramazlar veya öğrendikleri yolsuzlukları genel kurula 
bildirmezlerse, diğer şartların da varlığı durumunda müteselsilen 
sorumlu olurlar. 

İlk yöneticilerin TK. 308 ıncı maddede yer alan 
sorumlulukları, Ticaret Kanununun yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluğu hakkında kabul ettiği genel sisteme uygun olarak kusura 
dayanan bir sorumluluktur. Nitekim, 308. maddede ilk yöneticilerin 
kuruluş işlemlerini incelemede ihmal göstermelerini aramakla kusurlu 
bir sorumluluk hali düzenlediğini göstermiştir. Sorumluluk için 
kusurun ağır olması aranmamış, ihmal yeterli görülmüştür. 

TK'nun 308inci maddesinin başlık ve metni incelendiğinde, 
yolsuzlukları inceleme yükümlülüğünün yönetim ve denetim kuruluna 
değil, bu kurullara dahil her bir üyeye yüklendiği anlaşılır. Ancak, 
BK'nun 145 inci maddesi uyarınca, söz konusu kişilerden birinin 
kuruluştaki yolsuzlukları ortaya çıkarması halinde, sorumlu olan 
diğer şahıslar da sorumluluktan kurtulur. Bununla birlikte, bir veya 

·birkaç üyenin yolsuzlukları incelemesi, yolsuzluk ortaya 
çıkarılmadıkça diğer müdürleri ve denetçileri sorumluluktan 
kurtarmaz. İnceleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler, söz 
konusu yolsuzlukların, diğer üyeler tarafından araştırıldığını, 
kendileri de tetkik etse bu yolsuzlukları açığa çıkaramayacaklarını 
ileri süremezler Böyle bir inceleme, BK'nun 390/2. maddesi 
gereğince iyi bir şekilde yapılmış olmak kaydiyle, sadece incelemeyi 
yapmış olan üyeleri sorumluluktan kurtarır.67. 

66 AYHAN, a.g.e., s.26. 
67 DOMANİÇ, Anonim Şirketlerin Kuruluşundan Doğan Hukuki 

Mesuliyet (Kuruluş), İstanbul 1964, s. 61. 
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Limited ortaklıkların kuruluşundan sonra göreve gelen ilk 
müdürler ile denetçilerinin sorumluluğu ihmale dayanmasının 

yanında, bu kişilerin sorumlu olabilmeleri için ayrıca, kuruluştaki 

yolsuzluklar sebebiyle meydana gelen zararın kuruculardan veya 
kurucu gibi sorumlu olanlardan alınamamış olması 
gerekir(TK. md. 3 O 8). 

Yukarıda belirttiğimiz gibi ilk yöneticilerin sorumluluğu ikinci 
derecede (fer'i) bir sorumluluktur. Tazminatın birinci derecede 
sorumlulardan tahsil edilememesinin anlamı, tazminatın tahsilinin 
mümkün olmadığının hukuken sabit olması, yani bu şahıslara karşı 
girişilen icra takibinin semeresiz kalması veya -iflasa tabi iseler
haklarında iflas ilamının alınmış bulunmasıdır. Yalnız, zararın asıl 
sorumlulardan alınamamış olmasından bu şahıslar aleyhine açılan 

davanın reddedilmiş olması anlaşılmamalıdır. Şayet asıl sorumlulara 
karşı açılan dava herhangi bir sebeple reddedilmiş olursa 
sorumluluğu ikinci derecede olan ilk yöneticilere de başvurma 
imkanı kalmaz. Zira asıl sorumlular hakkında alınan ilam ikinci 
derecede sorumlu olan ilk yöneticiler için de kesin hüküm teşkil 

eder. Yine asıl sorumlular aleyhine girişilen icra veya iflas yolu ile 
takibin, takipte bulunan ortaklığın, pay sahibinin veya alacaklının 
kusuru ile olumlu sonuç vermemesi durumunda, kefalet hükümlerine 
kıyasen (BK.md.486/I), ikinci derecede sorumlu olan ilk yöneticilere 
de başvurulamaz 68. 

TK 'nun 308 inci maddesi, ilk yöneticilerin sorumluluğuna 
gidebilmek için, tazminatın sadece kuruculardan tahsil edilememiş 
bulunmasını şart koşmuş, ayrıca, kurucularla birlikte müteselsilen 
sorumlu bulunan banka, noter, bilirkişi ve ilgili belgeleri düzenleyen 
diğer kişilerin takip edilmeleri ve bu takibin semeresiz kalması 
şartını aramamıştır. Başka bir ifadeyle, 308 inci maddenin metnine 
göre, ilk yöneticilere başvurabilmek için, kurucularla birlikte 
müteselsilen sorumlu tutulan diğer üçüncü şahıslara da müracaat 
edilmiş olması zorunlu olmamaktadır69. Bununla beraber doktrinde, 
kanunun ruhuna uygun olarak yapılacak bir yorumla, zararın 
kurucularla birlikte müteselsilen sorumlu bulunan diğer kuruluş 

68 DOMANİÇ, (Kuruluş), s.62. 
69 DOMANİÇ, (Kuruluş), s.63. 
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sorumlularından tahsil edilememiş olmasını aramanın gerekeceği 
belirtilmektedir 70. Zira, kurucularla, kuruluştaki yolsuzluklara 
birlikte iştirak eden üçüncü şahısların sorumluluğu müteselsil bir 
sorumluluk olup, ilk yöneticilerin sorumluluğu gibi fer'i olmayıp 

asıldır. Bu sebeple, birinci derecede sorumlu olanlar derken yalnız 
kurucu olanların değil, kurucularla birlikte onların yolsuzluğuna 
katılan üçüncü kişilerin de anlaşılması gerekir 71. 

d- Zarar ve Nedensellik Bağı 

İlk müdürlerin kuruluştaki yolsuz işlemlerden dolayı sorumlu 
olabilmelerinin son şartı da, yolsuz işlem nedeniyle bir zararın 
meydana gelmesi ve kusurlu hareketle zarar arasında nedensellik 
bağının bulunmasıdır. 

İlk yöneticilerin sorumluluğu konusunda zarar, kuruluştan 
dolayı sorumlu olan kişilerin ortaklığa, alacaklılara veya ortaklara 
vermiş oldukları zarardır. Bu zararın, ilk yöneticilerin kuruluş 
işlemlerini tetkikte ihmal göstermiş olmalarının sonucu olarak 
doğmuş bulunması, yani bu anlamda bir nedensellik bağı aranmaz. 
Burada yöneticiler, bir kefilmiş gibi sorumlu tutulduklarından, 
zararın doğumu bakımından nedensellik bağı, kefillerin hareketiyle 
zarar arasında değil, sorumlu şahısların yolsuz hareketleriyle zarar 
arasındadır 72. 

3- Sorumluluğun Kaynağı 

Genel sorumluluk halleri konusunda belirtmiş olduğumuz gibi 
burada da sözleşmeye aykırılığa dayanan bir sorumluluk söz 
konusudur. Ortaklıkla müdürler arasında ise bir sözleşme bağı 
mevcut olup ilk müdürler bu akdin bir gereği olarak yüklenen kuruluş 
yolsuzluklarının incelenmesinde ihmal göstermişlerdir. Bu davranış 
müdürler için genel bir yüküm olan özen borcuna da aykırı düşer. 
Zira, limited ortaklık ve müdürler arasındaki sözleşme genellikle 
vekalet veya hizmet sözleşmesi olarak nitelendirildiğinden ilk 
müdürlerin kuruluş yolsuzluklarını inceleme borcu, işlerin 

70 DOMANİÇ, (Kuruluş), s.63; ÇAMOÖLU, (Yönetim Kurulu), s.153; 
ATAN, a.g.e., s.88. 

71 ATAN, a.g.e., s.88. 
72 ÇAMOÖLU, (Yönetim Kurulu), s.154 ; DOMANİÇ, (Kuruluş), s.60. 
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görülmesinde özen gösterme borcunun bir gereği olarak da karşımıza 
çıkar. 

İlk müdürlere karşı asıl dava hakkı sahibi ortaklıktır. Şu 
anlamda ki,. giderilmesi gereken ortaklığın uğradığı doğrudan 
doğruya bir zarardır. . Ortaklık alacaklıları ve ortakların da 
dolayısiyle zarar gören kişi sıfatıyla, ortaklıkla müdürler arasındaki 
sözleşmeye dayanmaları kabul edildiği için 73, sorumluluğun onlara 
karşı da akdi kaynaktan doğduğu kabul edilmektedir74. 

4- Sorumluluğun Niteliği 

Ortaklığın kurulmasında herhangi bir yolsuzluğun sözkonusu 
olup olmadığını incelemekle yükümlü olan ilk müdürlerle 
denetçilerin sorumluluğu ikinci dereceden müteselsil bir 
sorumluluktur(TK.md.308). Kuruluştan doğan zararlardan birinci 
derecede ve müteselsilen kurucularla bunların yolsuz fiil ve 
işlemlerine katılanlar sorumludur. Yani müdürlerin sorumluluğu, 

tazminatın birinci derecede sorumlulardan tahsil edilememesi halinde 
sözkonusu olabilir. Gerçekleşmesi yönünden ikinci derecede olan bu 
sorumluluk, şartları gerçekleştikten sonra sorumlu olan müdürler 
arasında müteselsildir 75. 

5- Rucu Hakkı 

İlk müdürler ile denetçilerin, kuruluştaki yolsuzluklardan 
dolayı sorumlulukları kurucularla onların yolsuzluklarına katılanların 
sorumluluğuna göre fer'i nitelikte olduğundan, zararın son olarak asıl 
sorumlu olanlar üzerinde kalması ve bunun için de ilk müdürler ve 
denetçilerin ödedikleri miktar kadar kurucularla onların 
yolsuzluklarına katılan üçüncü şahıslara rücu edebilmeleri gerekir76. 
İlk müdürlerin, kurucularla onların fiiline katılan üçüncü kişiler 
karşısındaki durumu adi kefilin durumu gibi olduğundan rücua, 

73 Bkz. §. 1, II, B, 2. 
74 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 157. 
75 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 154. 
76 Zira asıl yolsuzluğu yapanlar, belki de bu yüzden mamelekleride bir 

zenginleşme meydana gelenler ve bu suretle TK.md. 307' de olduğu gibi 
yalnız ihmallerinden dolayı değil aynı zamanda hile ile ortaklığın zararına 
neden olanlar kurucular olduğuna göre, son olarak sorumluluk borcunun 
kusurları daha hafif olan ilk müdürlerin üzerinde kalması uygun görülemez. 
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kefilin halefıyet hakkından bahseden Borçlar Kanununun 496 ncı 

maddesi de dayanak olmaktadır 77. 

Kuruluştaki yolsuzluklardan dolayı meydana gelen zararı ilk 
müdürlerden bir kısmı ödemek zorunda kalmışlarsa, bu müdürler 
hisselerinden fazla olarak yaptıkları ödemeler için, fazlalık oranında 
ihmali sabit diğer müdürlere rücu hakkına sahip olacaklardır78. 

İlk müdürlerin kuruluştaki yolsuzluklardan kurucularla onların 
yolsuzluğuna katılan üçüncü kişilere karşı rücu edebilmeleri için, 
yaptıkları ödemeleri zamanında bu kişilere ihbar etmek ve ayrıca 
ortaklığa karşı da kurucuların sahip olduğu defıleri ileri sürmeleri 
gerekir79. Müdürler, ödemeleri asıl borçlulara ihbar etmekle bunların 
herhangi bir ihtimalle mükerrer ödemede bulunmalarını önlemiş 
olurlar. Aksi halde, yani böyle mükerrer ödemenin söz konusu 
olduğu hallerde gerekli ihbar yapılamamışsa müdürler rucu haklarını 
kaybederler ve ancak sebepsiz zenginleşme kurallarının (BK.md.61) 
uygulanmasını isteyebilirler80. 

6- İspat Yükü 

Müdürlerin kusuru konusunda ispat yükünün kime ait olacağı 
sorumluluk için kabul edilen hukuki dayanağa göre değişecektir. 
Tezimizin müdürlerin sorumluluğunun hukuki kaynağı bölümünde de 
açıkladığımız gibi, bu konuda doktrinde değişik görüşler mevcuttur. 

Doktrinde baskın görüş, ilk yöneticilerin kuruluştaki 

yolsuzlukları incelemede gösterdikleri ihmal nedeniyle sorumlu 
tutulmalarını, sözleşmeye aykırılığa dayanan bir sorumluluk kabul 
etmekte81, akdi sorumluluk temeline dayanarak da kuruluş 
yolsuzluklarını tetkikte ihmalleri bulunmadığının ispatının davalılara 
düştüğünü savunmaktadır. Buna karşılık, zararın birinci derecede 
sorumlulardan tahsil edilememiş olduğunun ispatı ise davacıya düşer. 
Çünkü zararın asıl sorumlulardan tahsil edilememiş olması ilk 
yöneticilere karşı sorumluluk davası açabilmenin bir ön şartıdır. 
Yöneticiler ikinci derecede sorumlu olup, bu ön şart gerçekleşmeden 

77 DOMANİÇ, (Kuruluş), s.64; ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.158. 
78 DOMANİÇ, (Kuruluş), s.64. 
79 DOMANİÇ, (Kuruluş), s.65. 
80 . . AT AN, a.g.e., s.90; DOMANiÇ, (Kuruluş), s.66. 
81 ~kz. §.2, I, A,3. Karşı görüş için bkz. DOMANİÇ (Kuruluş), s.66,67; 

ATAN, a.g.e., s.91. 
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onlara başvurulması mümkün değildir. BK.md. 96 nın koyduğu karine 
sebebiyle ispat yükünün yer değiştirmesi sadece kusur konusuna 
yöneliktir82. 

Yöneticilerin sorumluluğuımn hukuki dayanağını öz~l bir 
haksız fiil olarak kabul eden bir kısım yazar83 ise, yöneticilerin 
yolsuzlukları incelemede ihmalleri bulunduğunun ve zararın birinci 
derecede sorumlu olanlardan tahsil edilememiş olduğunun davacılar 
tarafından ispatı gerekeceği görüşünü savunmaktadırlar84. 

B- PAY SAHİPLERİNCE YAPILAN ÖDEMELERİN 
DOGRU OLMAMASI 

Limited ortaklıklarda ortaklar ortaklık alacaklılarına karşı 
sorumlu değildirler. Başka bir deyişle, ortaklık alacaklılarının bu 
alacakları dolayısiyle ortakların kişisel malvarlıklarına başvurma 
hakları yoktur85. Sorumluluk ortaklığa ait olup, ortakların 
sorumluluğu sadece ortaklığa karşı -ve koymayı taahhüt ettiği 
sermaye payı ile sınırlıdır86(TK.md.503). 

Bu durumda ortaklık mamelekinin esas sermayaye uygun 
olmasında ortaklık alacaklılarının yararlarının bulunduğu 
süphesizdir. Ayrıca pay sahipleri de paylarının karşılığını ortaklık 
mamelekinden sağlayacaklardır. Bu sebeple, esas sermayeye göre 
ortaklık mamelekinde olabilecek bir azalma herşeyden önce ortaklık 
alacaklıları ile pay sahiplerinin yararlarını zedeler87. Ticaret 
Kanunumuz da ortaklık alacaklılarının ve pay sahiplerinin 
gerektiğinde başvurabilecekleri ortaklık mamelekinin gerçeklere 
aykırı olmaması gayesiyle bir takım hükümler sevketmiştir. 

82 ÇAMOGLU, {Yönetim Kurulu), s. 157,158,159. 
83 . .. ARSLANLI, (Anonım I), s.77,79; AKINTURK, s. 142,143; AYHAN, 

a.g.e., s.31. 
84 Müdürlerin sorumluluğunun hukuki dayanağı hakkındaki görüşler için bkz. 

§. 1, il. 
85 CERRAHOGLU, Limited Ortaklıkta Sorumluluk, İstanbul İ.T.1.D., 

1975, Sayı 1, s.229. 
86 . • POROY/TEKINALP/ÇAMOGLU, a.g.e., s. 706. 
87 ATAN, a.g.e., s.101. 
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Bu amaçla limited ortaklık müdürlerine ortaklığın kuruluşu 
sırasında olduğu gibi, kuruluştan sonra da taahhüt edilmiş olupta 
henüz ödenmemiş sermaye borçlarının zamanında ödenmesini 
istemek ve takip etmek görevi yüklenmiştir. Bu ödemelerin doğru 
olmaması ve bir zararın doğması durumunda ortaklık müdürleri TK. 
md. 336/1 gereğince müteselsilen sorumlu olurlar. Bu duruma göre: 
Herhangi bir ortak pay bedelini ödemediği halde, ödemiş gibi 
gösterilmiş ve bu tutum dolayısiyle ortaklığın bir alacağı varsa(TK. 
md.306); müdürler aktifteki varlıkların değerini fazla göstermek 
amacıyla taahhüt edilen sermayenin büyük bir kısmını ödenmiş 
göstermek suretiyle üçüncü kişileri yanıltmışlar ve dolayısıyle 

ortakların ve üçüncü şahısların zarara uğramalarına sebep 
olmuşlarsa, ödemelerin doğru olmaması bakımından, müdürlerin 
sorumluluğu sözkonusu olur88. 

Burada sözkonusu olan ödemeler, ortaklığın kuruluşunu veya 
sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasını izleyen faaliyet 
devresinde, yöneticilerce tahsil edilecek kalan sermaye borçları olup, 
peşinen ödenmesi gereken ilk dörtte bir sermaye borçları değildir. 
Zira, ilk ödenecek sermaye kısmının ödenmemesi, ödenmiş gibi 
gösterilmesi hallerinin sonuçları 'fK. 306-309 uncu maddelerde 
düzenlenmiştir. TK.md.309 da, TK. 336/I-1 inci bentteki tazminat 
yerine, ödenmeyen ilk sermayenin kurucularca veya sermaye 
artırımını yöneten üyelerce ödenmesi ve payların da bunlara mal 
edilmesi yaptırımı kabul edilerek, farklı bir düzenlemeye 
gidilmiştir89. 

88 AYHAN, a.g.e., s. 99. 
89 ATAN, pay bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin doğru olmaması 

durumunda da TK.md.306'daki yaptırımın sözkonusu olması gerektiği 
görüşündedir. Yazara göre; burada, kuruluş sırasında yapılan yolsuzluklardan 
dolayı kurucuların sorumluluğuna benzer bir durum vardır. TK.md. 303 ve 
306 'ya göre, kurucular esas sermaye tamamen taahhüt olunmamış veya 
karşılığı kanun hükümlerine göre ödenmemiş iken taahhüt edilmiş veya 
ödenmiş gibi göstermişlerse bu payları kendi hesaplarına almaya ve karşılığı 
müteselsil olarak ödemeye mecburdurlar. Bu fiilin ortaklığın kuruluşundan 
sonra kalan kısmının ödenmesi sırasında müdürler tarafından işlendiği tespit 
edildiği takdirde müdürlerin de kurucuların sorumluluğuna kıyasla bu payları 
kendi hesaplarına almaları ve müteselsil olarak ödemeleri gerekir. AT AN, 
a.g.e., s.102; Aynı görüşte, ÇEVİK, (Limited), s.258; AYHAN, ('.g.e., 
s.99. 
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TK.md.336/I-l gereğince müdürlerin sorumlu tutulmaları için, 
sermayenin ödenmemiş iken, ödenmiş gibi gösterildiğinin veya 
ödemenin geç yapıldığının önceden borçlu ortaklara karşı dava edilip 
kesin hükme bağlanması mümkünse de, şart değildir. Ortaklığın veya 
ortaklık hesabına TK. md.309 ve 336/I-1 gereğince dava açacak 
alacaklılarla, ortakların, borçlu ortakları dava etmeksizin, doğrudan 
doğruya üyeleri dava etmeleri de mümkündür. Hatta, ortaklık ve 
onun hesabına dava açma hakkına sahip olan kimselerin, borçlu 
ortağa karşı açtıkları sermaye alacağı ile zararı tahsil davasını 

kaybetmiş olmaları da, yöneticilere karşı sorumluluk davası 
açılmasına engel değildir. Borçlu ortakların sorumluluğunun kesin 
hükme bağlanması halinde, sermaye alacağı, temerrüt faizi ve 
ortaklığın uğradığı zarar, hem yöneticilenden, hem de sorumlu 
bulunan ortaklardan tahsil edilebilecektir90. 

C- DAGITILAN VE ÖDENEN KAR PAYLARININ 
GERÇEK OLMAMASI 

Her pay sahibi kar ve zarara ortaklığa koyduğu sermaye payı 
oranında iştirak eder. Ortaklığın elde ettiği kardan pay sahiplerinin 
yararlanabilmeleri için .,ortaklığın kar elde etmiş olması yeterli 
olmayıp, ayrıca bu karın dağıtılması için ortaklar genel kurulunca 
verilmiş bir kararın bulunması gerekir91. 

Kar dağıtımında en önemli husus dağıtılan karın gerçek 
olmasıdır. Gerçek olmayan kar, aslında var olmamakla beraber, 
ortaklığın bilançosunda rakam olarak görülen karın adıdır. 

Safi kar yıllık bilançoya göre hesap ediliceğinden (TK.md.533) 
bilançonun usulüne uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. 
TK.md.534 'e göre, anonim ortaklığın bilanço ve yedek akçe 
hakkındaki hükümleri, limited ortaklıklar hakkında da 
uygulanacaktır. Bilançonun hangi esaslara göre hazırlanacağı da 
kanunun 74, 75 ile 458-474 üncü maddelerinde gösterilmiştir. 
Bilançonun kanunda gösterilmiş esaslar dahilinde ve herhalde 
bilanço ilkelerine uyularak hazırlanmış olması lazımdır. Bilançonun 
düzenlenmesinde kanun, belirli bir muhasebe usulünün uygulanması 
konusunda tacirleri mecbur tutmuş olmamakla beraber, bilançonun 
muhasebede kabul edilmiş usullerden birine göre hazırlanması 

90 DOMANİÇ, (Anonim), s. 503, 504. 
91 ATAN, a.g.e., s. 103. 
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şarttır92. Eğer ortaklık, bilançosunu sistem olarak kabul edilmemiş 
bir muhasebeye göre yaparsa veya bilançosunu kabul edilmiş bir 
muhasebe usulüne göre yapmakla beraber, kar veya zarara esas olan 
muhasebe metodlarmı kötü niyetle kullanır ve ortaklığın karını 
olduğundan fazla aksettirir yahut ortaklık hiç kar elde etmemiş 

olduğu halde, ortaklığı karlı durumda gösterirse gerçek olmayan 
kardan bahsediJir93. 

Ortaklığın kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki 
veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi ortaklar genel 
kurulunun yetkisinde bulunduğuna göre (TK.md.539/4.bent), 
müdürlerin gerçek olmayan kar dağıtılması ve ödenmesinden sorumlu 
tutulmaları ve bu sorumluluğun, tasdik makamı olan genel kurula 
yüklenmemiş olması, ilk bakışta garip · karşılanabilir. Ancak, 
müdürler, belirli bir süre içinde, geçen iş yılına ait bilançoyu kanun 
hükümleri uyarınca düzenlemek zorundadırlar (TK.md.534,325). 
Ortaklığın gerekli defterlerini tutan, keza yöneticilerdir 
(TK.md.325,519,66). Bu itibarla, ortaklığın gerçek durumunu ve 
hesaplarını bilen yöneticilerdir. Genel kurul, bilanço ve kar zarar 
hesaplarını tasdik makamı olsa bile, ortaklığın muhasebe ve 

. hesaplarına nüfuz etmesine ve dağıtılan karın gerçek olup olmadığını 
anlamasına imkan yoktur. Bu bakımdan, bilançodan ve dağıtılan 
karın ödenmesinden dolayı yöneticiler sorumlu tutulmuşlardır94 
(TK.md.336/b.2). Çünkü gerçek olmayan bir karın dağıtılması, 
bilançonun, ortaklığın gerçek durumunun görülmesine engel olan 
yanlış bir hususu kapsaması anlamına gelir ki, bu halde, yöneticiler 

92 Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklıklar 
ve aracı kurumlar açısından yayınladığı XI/1 tebliği genel kabul gören 
muhasebe ilkelerinin başlıcalarını saymıştır. Bunlar; süreklilik; yöntemledin 
devamlılığı, hesap dönemlerinin bağımsızlığı, hesapların birbiriyle mahsup 
edilmemesi, tam açıklık, tedbirli olma ve önemlilik derecesidir. Bkz. 
TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Ders Kitabı, s.631. 93 . ,.,. MIMAROuLU, a.g.e., s. 54. 

94 DOMANİÇ genel kurul kararı olmaksızın veya bu karardaki oran ve 
miktarlar aşılarak yapılan kar dağıtımını TK.md. 336/2 nin kapsamı dışında 
görmekte, bu gibi durumların TK.md. 336/5 'e tabi olacağını 
belirtmektedir(DOMANİÇ, (Anonim), s.505). Buna karşılık, AT AN, 
geçerli bir genel kurul kararı olmaksızın yapıl~n kar dağıtımının da 
TK.md.336/2 'nin kapsamında görmektedir. Af AN,a.g.e., s.105. 
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ibra edilmiş olmamakta (TK.md.380) ve sorumlulukları devam 
etmektedir95. 

Yukarıda yaptığımız açıklamalara aykırı olarak kar 
dağıtımında bulunulması durumunda yöneticiler sorumlu olup, 
ödenen miktarı tazmin etmeye mecburdurlar.· Sorumluluk hukuki ve 
müteselsel olup tüm yöneticileri kapsar. Yöneticilerin bu konuda 
iyiniyet sahibi olmalarının da bir önemi yoktur96. 

Limited ortaklık müdürlerinin gerçek olmayan kar 
dağıtımından doğan sorumluluklarının belirlenmesinde göz önünde 
tutulması gerekli olan bir husus da TK 'nun 535 inci maddesi 
hükmüdür. TK.md.535 'e göre, haksız yere kar alınış olan ortak veya 
müdür bunları geri vermekle yükümlüdür. İyiniyet sahibi oldukları 
takdirde ortağın veya müdürün geri verme borcu, ortaklık 
alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan miktarı 

aşamayacaktır. Bu durumdu limited ortaklık ortaklarının haksız 
olarak dağıtılan kardan dolayı, anonim ortaklık ortaklarından farklı 
olarak97 iyiniyet sahibi olsalar dahi geri verme yükümlülükleri 
vardır. Fakat iyiniyet1i98 ortağın geri verme borcu ortaklık 
alacaklılarının ha}clarını ödemek için gerekli olan miktarı aşamaz. 
Geri alma hakkı paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl, iyiniyete 
dayanan hallerde iki yıl sonra zamanaşıınına uğrar (TK.md.538/III}. 
Sonuç olarak müdürler ancak, ortakların yaptıkları geri ödemelerle 
karşılanamayan zararlardan sorumlu olacaklardır99. Ayrıca, iyiniyetli 
ortağın iade borcunun zaınanaşımı iki yıl olmasına karşılık 
(TK.md.535/3), müdürün gerçek olmayan kar dağıtımından doğan 

95 . ,>'. MIMAROuLU, a.g.e., s.57. 
96 ATAN, a.g.e., s.105. 
97 Anonim ortaklıklarda iyiniyetli ortağın aldığı gerçek olmayan kar payını 

geri iade yükümlülüğü yoktur. Bkz. TK. md. 4 73 
98 İyiniyetin bulunup bulunmadığı takdir edilirken, limited ortaklığı 

ortaklarına anonim ortaklığın paysahiplerine oranla daha ağır özen ölçüsü 
uygulanmalıdır. Zira limited ortaklıkta ortakların ortaklığın yönetimiyle 
ilişkileri daha sıkıdır; denetim hakları daha geniştir(TK.md.548/11); her 
ortak bilançonun gereği gibi düzenlenip düzenlenmediğini araştırmak 
imkanına sahiptir. Ayrıca, ortak kar payını aldığı sırada iyiniyet sahibi 
olmalıdır. Haksızlığı daha sonra öğrenmek iyiniyeti kötüniyete çevirmez. 
Bkz. ARSLANLI, (Limited), s.367,368 . 

• 99 Anonim ortaklık yönetecilerinin, ortaklarc~ t~de edilmeyen kısımdan 
sorumlu oldukları görüşü için, bkz. ATAN, a.g.e., s.106. 
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sorumluluğunda beş yıllık uzun zaman aşımı da söz konusu 
olabilecektir (TK.md.309). 

D- KANUNEN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLERİN 
MEVCUT OLMAMASI VEYA BUNLARIN İNTİZAMSIZ 
BİR ŞEKİLDE TUTULMASI 

1- Genel Olarak 

Limited ortaklıklar, kanunen tutulması gereken defterlerle, 
işletmenin niteliği gereğince, tutulması lazım gelen defterleri tutmak 
ve bunları kanuni süresi içinde saklamakla yükümlüdürler. Bu 
yükümlülük müdürlere aittir (TK.md.556,336/III). Sözkonusu 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak zararlardan 
müdürler, şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlarIOO (TK.md.67 /II, 
519/III). Bu defterleri tutma yükümlülüğünü yerine getirmek için 
başkalarını yetkili kılmış olmaları dahi yöneticileri sorumluluktan 
kurtarmaz. Zira, yöneticilerin kendilerine yükletilen defter tutma 
yükümlülüğünü yerine ge!irmek için başkalarını yetkili kıldıkları 
hallerde bu kimselerin defterlere geçirdiği kayıtlar yöneticilerin 
kendileri tarafından tutulmuş kayıtlar hükmündedir (TK.md.67 /I). 
Hatta, TK.md. 339 'a dayanılarak, defter tutma yükümlülüğünün ve 
bu yükümlülükten doğan sorumluluğun murahhas bir yöneticiye 
bırakılması durumunda dahi, diğer yöneticiler sorumluluktan 
kurtulamamaktadırlarIOI. Çünkü, TK.33.6 ncı maddenin beşinci 
bendinin ikinci fıkrası, yalnız beşinci bentte yazılı görevlerden 
birisinin 319 uncu madde gereğince yöneticilerden birine bırakılmış 
olması halinde, sorumluluğun, ancak murahhas kılınan üyeye ait 
olacağını hükme bağlamakta ve aynı maddenin 1 - 4 üncü bentleri 
için, böyle bir hususu kapsamamaktadır102. Bundan çıkan sonuç, bir 
murahhas üyenin yetkili kılınması durumunda dahi, defter 
tutulmamasından veya hatalı tutulmasından doğan sorumluluğun 
diğer yöneticiler bakımından ortadan kalkmayacağı ve müteselsil 
olmakta devam edeceğidir 103. 

100 AYHAN, a.g.e., s.100. 
101 ARSLANLI, (Anonim II), s. 126; MİMAROGLU, a.g.e., s.60. 
102 Bkz: Müteselsil sorumluluğun cari olmaması konusu §.2, I. 
103 DOMANİÇ, TK.md.319 'a göre görev taksiminin gerç'.::kleştiği 

durumlarda, diğer yöneticilerin TK.md.336/II 'nin yollamasıyla, 
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2- Tutulması Gerekli Defterler 

Limited ortaklıklar TK.md. 18 'e göre tüzel kişiliğe sahip 
tacirlerden olduğuna göre kanunen tutmak zorunda oldukları ticari 
defterler vardır. Limited ortatlıkların kanunen tutmaları gerekli olan 
defterler TK.md.66 ve 519 'da gösterilmiştir. Bu defterler, yevmiye 
defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri (TK.ınd.66) ve 
pay defteridir (TK.md. 519). Tutulması zorunlu olan bu defterlerden 
başka TK.md.1465 gereğince işletmenin hacim ve öneminin gerekli 
kıldığı sair defterleri (beyana tabi defterler) de tutmakla 
görevlidirler. İşletmenin niteliğine göre kanunen tutulması zorunlu 
olan defterler yeterli geliyorsa ayrıca başka defter tutmak 
zorunluluğu yoktur. 

Her nekadar TK.md.336 'nin üçüncü bendi sadece defterlerden 
bahsetmiş ise de, defterlerdeki kayıtları doğrulayan ve yoklukları 

halinde defter kayıtlarıııın ispat gücünü kaldıran senet, makbuz, 
mektup gibi tacirlerin saklamakla yükümlü oldukları sair belgelerin 
de defter kavramı içinde görülmesi gereklidir104. 

3- Defterlerin Meycut Olmaması veya İntizamsız 
Tutulması 

TK.md.336 'nın üçüncü bendi "Kanunen tutulması gereken 
defterlerin mevcut olmaması veya bunların intizamsız tutulması" nı 
sorumluluk sebebi saymaktadır. "Defterlerin mevcut olmaması", hiç 
defter tutulmamış olmasını ifade ettiği gibi, bir kısım defterlerin 
tutulmuş, diğer bir kısım defterlerin tutulmamış olmasını da ifade 
eder. TK.md.66/1 ve 1465 'in ifadesiyle, "işletmenin mahiyet ve 
öneminin gerektirdiği" defterlerin takdir hatası olarak tutulmamış 
olması da, defterlerin mevcut olmamasıııı ifade ederse de, takdirde 
hatanın bariz olması dışında, yöneticilerin sorumlu tutulmaması 

hakkaniyete daha uygundur. Tutulması zorunlu defterlerin TK.md.68 
gereğince muhafaza edilmemesi veya zayi olduğunun TK.md.68/4 'e 
uygun olarak mahkemeye tespit ettirilmemesi ve bundan bir zarar 
doğmuş olması, örneğin, üçüncü kişilerin ortaklık aleyhine açtıkları 

TK.md.338 'in tanıdığı sorumluluktan kurtulma imkanından 
yararlanabilmeleri gerektiği görüşünü savunmaktadır.(DOMANİÇ, 
Anonim, s.509) 

104 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.44; DOMANİÇ,(~nonim), s.505 
ATAN, a.g.e., s.108. 



38 

davaların, defter yokluğu sebebiyle kaybedilmesi veya vergi 
kaçakçılığı cezalarına hükmedilmesi hallerinde de defterler yok 
sayılır ve sorumluluk doğar ı 05. Defterlerin on yıl sere ile muhafaza 
edilmemesi de (TK.md.67) mevcut olmaması kavramına dahil 
sayılmalıdır 106. 

Kanun gereği tutulması gereken defterlerin intizamsız tutulmuş 
olmasından anlaşılması gereken anlam ise, ticari defterlerin kanuna 
uygun şekilde tutulmamış olmasıdırl07. Kanuna aykırılık, defterlerin 
adet olarak tamam olmaması, içerik olarak zamanında işlenmemesi, 
defterlerin Türkçe ve memeleket parası ile tutulmamış veya açılış, 
kapanış tasdikledinin ve sicil beyanlarının zamanında yapılmamış 
olması, kayıtlar arasında çelişki bulunması gibi hususları içine 
alır108. 

4- Kusur 

Limited ortaklıklarda müdürlerin kanunen tutulması gereken 
defterlerin mevcut olmaması veya bunların intizamlı bir şekilde 
tutulmamasından doğan sorumluluğunun kusura dayanıp dayanmadığı 
hususu doktrinde tartışmalıdır. 

" 

TK.md.67 /II 'de ticari defterlerin mevcut olmaması veya 
kanuna aykırı tutulması halinde işletme sahibi tacirin sorumluluğunu 
düzenleyen genel bir hüküm getirilmiştir. Bu sorumluluk tüzel 
kişilerde ise yöneticilere yüklenmiştir. Sözü geçen madde, defterlerin 
hiç tutulmaması veya kanuna aykırı tutulması ile ilgili bir hüküm 
koymuş, ticari defterlerin mevcut olmaması veya defterlerle 
saklanması gereken belgelerin saklanmaması halinde bunun 
sonuçlarından doğrudan doğruya yöneticiler sorumlu tutulmuştur. 

TK.md.67 /II 'ye göre bu kimseler kusuru memur ve müstahdemlere 
yükleterek sorumluluktan kurtulamazlar. Bu açıklamalardan da 

105 DOMANİÇ, (Anonim). s.506. 
106 TEKİL, (Anonim), s.267; ATAN, a.g.e., s. 108; ÇAMOGLU, (Yönetim 

Kurulu), s. 44; DOMANİÇ, (Anonim), s.507. 
MİMAROGLU, saklanması zorunlu olan defter ve kağıtların gereği gibi 
saklanmaması durumunu TK.md.336/b.3 'ün kapsamı içinde 
görmemektedir. Buna dayanarak da sözkonusu hallerde TK.md.67/II 'nin 
uygulanacağı ve müteselsil bir sorumluluğun olmadığı görüşünü 
savunmaktadır. {MİMAROGLU, a.g.e., s.59) 

107 MİMAROGLU, a.g.e., s. 59; ÇAf10GLU, (Yönetim Kurulu), s.44. 
108 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 44,45. 
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anlaşılacağı gibi, TK.md.67 /II 'de kusursuz bir sorumluluk hali 
düzenlenmiştir. Doktrinde de bu maddedeki sorumluluğun kusura 
dayanmadığı kabul edilmektedir109. 

TK.md.336/b.3 'de ise yöneticilerin kusuruna dayanan bir 
sorumluluk hali düzenlenmiştir. Her nekadar TK.md.336 'nın 1-4 
bentlerinde düzenlenen sorumluluk hallerinin kusura dayanmayıp, 
objektif sorumluluk halleri oldukları savunulmakta ise de, genel 
kabul gören görüş, bu bentlerdeki sorumluluk hallerinin kusura 
dayandığıdır ı ıo. 

Görüldüğü gibi kusur konusunda TK.md.67 /II ile 
TK.md.336/b.3 arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu noktada 
aynı konuyu farklı sistemlere göre düzenleyen iki hüküm karşısında 
bulunmaktayız. TK.md 67, kanun koyucunun kamu yararı görerek 
sevketmiş olduğu emredici bir hükümdür. Ayrıca, TK.md.336'nın 
kusur ilkesini kabul edip etmediğinin Türk doktrininde tartışmalı 
olduğunu ve TK.md.336 'nın 1-4. bentlerinde objektif sorumluluk 
öngörüldüğünü savunan görüşlerin mevcut olduğunu da göz önünde 
tutarakll 1, kusur aranıp aranmayacağı konusundaki tereddütün 67 
nci madde lehine çözümlenmesi yerinde olacaktır112. 

Bunlardan başka, TK.md.519 'a göre limited ortaklıklarda pay 
defterinin ve listelerin hatalı ve eksik tutulması veya verilen 
bilgilerin yanlış olması yüzünden meydana gelecek zararlardan, 
müdürler şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Görüldüğü gibi bu 
maddede müdürlerin kusurlu olması şartı aranmamıştır 113. 
TK.md.519 'da özel olarak düzenlenen pay defterlerinin tutulması 
hususundaki sorumlulukta kusurun aranmayıp, diğer defterler için 
TK.md.336/b.3 gereğince kusurun aranması gibi çelişkili bir durum, 
kusur konusunda TK.md.67 'nin tercih edilmesiyle önlenmiş 
olacaktır. Ticari defterlerin gereği gibi tutulmaması nedeniyle 
açılacak sorumluluk davasının diğer şartları ise TK.336 ve devamı 
maddelerine tabi olacaktır114. 

109 ARSLANLI, (Anonim il), s.169, dpn.186,187- s. 126, dpn.89; 
İMREGüN, (Anonim), s. 189; ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 46. 

110 Bkz. §. 1, I, C. 
111 Bkz. §.3, I, A. 
112 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.47. 
113 ARSLANLI, Ticaret Kanunu Şerhi Limited Şirketler (Limited), s. 160. 
114 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 47. 
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Bütün ortakları bünyesinde toplayan .genel kurul, ortaklığın en 
geniş yetkilere sahip karar organıdır. Genel kurulun verdiği 
kararların büyük çoğunluğu, ortaklığın iç ilişkilerine aittir ve bu 
sebeple de, ortaklığın iç bünyesine ait olarak kalır. Kararların diğer 
bir kısmı da, ortaklığın dış ilişkilerini ilgilendirir. Genel kurulun 
verdiği kararlar, ister ortaklığın iç ilişkilerine ister dış ilişkilerine ait 
bulunsun, bunların gereğinin yerine getirilmesi gerekir 115. Limited 
ortaklıkların yönetimi ise müdürlere ait olduğundan, müdürler 
sıradan işlere dair kendi alacakları karalar yanında, genel kurulun 
verdiği üst yönetime ilişkin kararları da yerine getirmekle 
görevlidirler. 

Genel kurul tarafından alınan kararların icrası yöneticilere 
yüklenmiş bir borç olduğuna göre, kararların icra edilmemesi 
yöneticilerin sorumluluğunu doğuracaktır (TK.md.556,336/b.4). 

TK.md.336 'nın dördüncü bendinde " Umumi heyetten çıkan 

kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi" şeklinde ifade 
olunan sorumluluk sebebi, genel kurul kararlarının yürütülmesi 
nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk problemlerini 
kapsamamaktadır. Örneğin, kararların yanlış veya geç uygulanması, 
yanlış yorumlanması, iptal davasına ve uygulamanın geri 
bırakılmasına konu teşkil eden kararların uygulanması ve bu 
uygulamalarda yöneticilerin kusurlu bulunması halleri 
TK.md.336/b.4 'ün kapsamına girmezl 16.Buna rağmen, bu hallerin 
tümü TK.md.336/b.5'deki genel hüküm gereğince yöneticilerin 
sorumluluğunu gerektiren hallerdir. Çünkü TK.md.336/b.5 'de 
öngörülen genel sorumluluk sebebi gereğince kanun veya esas 
sözleşmenin kendilerine yüklediği sair görevleri yerine getirmeyen 
yöneticiler sorumlu tutulmuşlardır. 

TK.md.336/b.4 'de, genel kuruldan çıkan kararların sebepsiz 
olarak yerine getirilmemesi halinde, yöneticilerin ortaklığa, pay 
sahiplerine ve ortaklık alacaklılarına karşı müteselsilen sorumlu 
olacakları hükme bağlanmıştır. Bu hükmün, yakından incelenmesi, 
genel kurul kararlarının, yöneticilerce yürütülmesi için iki şartın var 

115 . ,,,. 
t MIMAR<?uLU, a.g.e., s. 61. 

116 DOMANiÇ, (Anonim), s.510, 511. 
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olması gerektiğini gösterir. Bunlar, yürütülmek için ortada geçerli bir 
genel kurul kararının bulunması ve kararın yürütülmemesi için haklı 
bir sebebin olmamasıdır117. 

1- Genel Kurulun Geçerli Bir Kararının Mevcut Olması 

Ortaklar genel kurulunun geçerli kararı, kanunun emrettiği 
zorunlu unsurları içeren bir karardır. Eğer ortaklar genel kurulunun 
kararında kanunun emrettiği zorunlu unsurlardan biri mevcut değilse, 
bu karar yok hükmündedir 118. 

Ortaklar genel kurulunun geçerli bir kararından sözedebilınek 
için genel olarak, ortaklar genel kurulunun usulüne uygun şekilde 
toplantıya davet edilmesi; genel kurul gündeminin usulüne uygun 
şekilde hazırlanıp, ilan veya tebliğ edilmesi119; genel kurulda 
toplantı ve karar nisaplarına uyulması; karara bağlanan hususun 
ortaklığın esas sözleşmesinde belirtilen uğraşı konusu içinde yer 
alması; genel kurul zaptının kanunun aradığı şekilde düzenlenmesi 
gereklidif 120. 

Yukarıda da açıkladığımız şekilde, genel kurulun usulüne 
uygun bir oturum ve oylama sonucunda aldığı ve aynı zamanda içerik 
olarak da alınması geçerli olan bir kararın yöneticilerce 
gecikmeksizin ve gereği gibi yerine getirilmesi gerekir. Yöneticiler 
böyle bir kararın zamanında ve gereklerine uygun olarak 

117 MİMAROGLU, a.g.e., s.62. 
118 ARSLANLI, (Anonim II), s. 75. 
119 Ortaklık sermayesinin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar genel kurulun 

toplantıya çağırılmasını yazılı olarak müdürlerden talep edebilir, müdürler 
uygun süre içerisinde bu talebe uymazlarsa, teklif sahiplerinin talebi üzerine 
mahkemece genel kurulun toplantıya çağırılmasına karar verilebilir 
(TK.md.538nII). Bütün ortaklardan hiçbiri itirazda bulunmadığı taktirde 
toplanuya çağırma hakkındaki merasime uymaksızin genel kurul toplanabilir. 
Böyle bir toplantıda bütün ortaklar hazır bulunmak şartıyla genel kurulun 
yetkisine dahil olan hususlar görüşülerek karara bağlanabilir (TK.md.538N). 
Ayrıca ortak sayısı yirmi veya yirmiden az ise, genel kurulun karar alması için 
mutlak toplantı yapması gereği yoktur. Kararlar ortakların yazılı oy1arı ile 
verilebilir (TK.md.536/II). 

120 AYHAN, a.g.e., s. 102, 103. 
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yürütülmemesinden sorumlu olacakları gibi, kararın yürütülmesinin 
sonuçlarından da kural olarak sorumlu tutulamazlar121. 

Eğer ortada geçerli bir genel kurul kararı yoksa, yöneticilerin 
kararı yürütme yükümlülüğünden söz edilemez. Örneğin, genel kurul, 
TK.md.538 'de öngörülen şekilde davet edilmemişse veya gündemde 
gösterilmeyen bir hususu görüşmüş·ve karara bağlamışsa122; ya da, 
genel kurul, kanunun belirli konular için aradığı belirli toplantı ve 
karar nisaplarına aykırı bir karar almışsa (TK.md.536,537), bütün bu 
hallerde, bir genel kurul kararından söz edilemeyeceğinden, 
yöneticilerin bu kararları yürütmemeden doğan bir sorumlulukları 
mevcut değildir. 

2- Genel Kurul Kararının Yürütülmemesi İçin Haklı Bir 
Sebebin Bulunmaması 

Kanun, genel kuruldan çıkan kararların sebepsiz olarak yerine 
getirilmemesi halinde, yöneticilerin sorumluluğunun doğacağını 

hükme bağlamıştır. Bundan çıkan anlam, genel kurul kararının 
yürütülmemesi için bir sebep mevcutsa, bu kararın yöneticilerce, 
yürütülmeyec"'eği ve böyle bir kararın yerine getirilmemesinin 
yöneticilerin sorumluluğunu gerektirmeyeceğidir. Bununla beraber, 
genel kurul kararının yerine getirilmemesi için sebebin, objektif 
anlamda haklı bir sebep olmalıdır .. Sebebin ancak, objektif anlamda 
haklı olduğu ispat edilirse, yöneticiler sorumluluktun kurtulurlar 123. 

Genel kuruldan çıkan kararların yöneticilerce yürütülüp 
yürütülmemesi bakımından şu dört grup sebebin etkisi tartışılabilir. 
Bu sebepler: Genel kurul kararının batıl olması; genel kurul kararının 
ortaklık yararına uygun bir karar olmaması; kararın yürütülmesinin 
imkansız olması ve nihayet, karar aleyhinde iptal davası açılmış 
olmasıdır. 

121 ÇAMOGLU, Anonim Şirket İdare Meclisi Üyelerinin Umumi Heyet 
Kararlarının İcrasından Doğan Mesuliyeti(Umumi Heyet Kararı), 
Batider 1966, C.111, s. 524. 

122 TK.md.369/son 'da anonim ortaklıklar için düzenlenen gündeme bağlılık 
ilkesinin kural olarak limited ortaklıklarda da geçerli olduğu hususunda, 
bkz. POROY/TEKİNALP/ÇAMOGLUca.g.e., s.756. 

123 MİMAROGLU, a.g.e., s.63. 
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a- Genel Kurul Kararının Batıl Olması 

Genel kurul kararı batıl ıse bu kararın yerme 
getirilmemesinden dolayı müdürler sorumlu tutulamazlar. Bu gibi. 
kararlar ancak bir tespit davasına konu teşkil edebilir. Genel kurul 
kararının batıl olması, genel kurulun yetkili kişiler tarafından davet 
edilmemesi veya davet hakkında emredici prosedürün yerine 
getirilmemesi, kararın tasdik olunmaması, kararın ortaklığın niteliği 
ile bağdaşmaması veya kamu düzenine aykırı bulunması veya ahlak 
ve adaba aykırı olması hallerinde söz konusu olur124. Karar kanunun 
aradığı çoğunlukla alınmamışsa yine batıldır125 (TK.md.536/III). 

Sakat olan bir genel kurul kararının müdürlerce yürütülmesi 
halinde ise, müdürlerin sorumlu olup olmayacakları hususu doktrınde 
tartışmalıdır. Bir görüşe göre, karar sakat olsa dahi bunu yürüten 
yöneticilerin sorumlu tutulmamaları gerekir. Yöneticiler, genel kurul 
kararını yerine getirmişse, karar sakat olsa dahi üyeleri sorumlu 
tutumak imkanı yoktur. Çünkü, yöneticiler yerine getirdikleri kararın 
iptal edilebilir olduğu düşüncesi ile sorumlu tutulursa, yönetim için 
gerekli emniyet ve istikrar kalmaz, hareket serbestisi frenlenmiş olur. 
Ayrıca, yöneticilerin sakat bir genel kurul kararını yerine getirmiş 
olmaları nedeniyle sorumlu tutulmaları, yöneticileri kanunun 
kendilerine yüklediği bir görevi yapmış olmalarınadan dolayı 
sorumlu tutmak demek olur ki, böyle bir durum hukuka aykırı düşer. 
Zira kanun, yöneticilere, genel kuruldan çıkan kararları yerine 
getirme görevi yüklemiş, bunları inceleme hakkı vermemiştif 126. 
Böyle bir durumda yöneticiler dilerlerse kararın yürütülmesinden 

124 ATAN, a.g.e., s. 112; MİMAROGLU, a.g.e., s. 65. 
125 Limited ortaklıklarda, gerekli yetersayılara uyulmadan alınan kararlar 

TK.md.536/III de açıkça batıl sayılmış olduğu için, anonim ortaklıkta bu 
konudaki tartışmaların limited ortaklıkta yeri yoktur. 
Buna karşılık, TK.md.536 'nın aradığı nisap esas sözleşme ile artırılmış 
olup karar, sözleşmenin emrettiği çoğunluğu toplayamamışsa, batıl 
değildir. Sözleşme hükmüne aykırılık vardır. Gereken süre içerisinde iptal 
davası açılmazsa, karar geçerlilik kazanır. ARSLANLI, (Teşkilat), s. 749. 

126 MİMAROÖLU, a.g.e., s.66. Yazar, yöneticiler ile ortaklık arasındaki 
hukuki ilişkinin vekalet akdi olarak nitelendirilmesinin sonucu olarak, 
yöneticilerin ortaklığın talimatına mutlak surette uymaları gerektiğini ileri 
sürmektedir. Ancak bu görüş, vekile(yöneticiler) müvekkilinin( ortaklık) 
kanuna ve esas sözleşmeye aykırı kararlarına uymak mecburiyeti 
yüklenemeyeceğinden eleftirilmektedir. Bkz. ÇAMOÖLU, (Yönetim 
Kurulu), s. 54, dpn. 33. 
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vazgeçip, karar aleyhine iptal davası açabilirler. Fakat bu yola 
gitmeyip kararı yerine getirirlerse, ortaklık bu yüzden tazminat 
isteyemez. Hatta yöneticiler, pay sahipleri tarafından aleyhine iptal 
davası açılmış olan bir kararın yürütülmüş olmasından da sorumlu 
olmazlar. Yeter ki, · karar iptal hükmü verilmeden önce yerine 
getirilmiş bulunsun 127. 

Bugün, yukarıda belirtilen görüş aşılmıştır. Baskın görüş genel 
kurulun batıl kararlarını yürüten yöneticileri sorumlu tutmak 
eğilimindedir. Bazı ayrıntılarda farklılıklar bulunsa bile, prensip 
olarak aynı kanı etrafında toplanan bu gruptaki yazarlar, batıl kararın 
yürütülmesinin yöneticileri sorumluluktan kurtaramayacağını 
savunurlar. Özellikle karar kanun veya esas sözleşmeye açıkça aykırı 
ise, yöneticiler sorumluluktan kurtulamazlarl28. 

Bu görüşe göre, yöneticiler, genel kurulun sakat kararlarından 
sorumlu olmalıdır. Ancak sorumluluğun tayininde, genel kurulda 
alınan kararın sakatlığının derecesi ve açıklığı önem taşımaktadır. 
Sakatlığı yokluk derecesine varan bir kararın yürütülmesi halinde 
yöneticilerin sorumluluğu mutlaktır. Bunun tabii bir sonucu olarak da 
yoklukla sakat olan bir kararı yerine getirmeyen yöneticiler bundan 
sorumlu tutulamazlar. BK.md.20 anlamında ahlaka, adaba, kamu 
düzenine veya kanunun emredici hükümlerine aykırılık sebebiyle 
mutlak butlanla sakat olan kararlar için de aynı sonuca varılabilir. 
Yöneticiler, genel kurul kararlarını, ortaklık yararlarına uygunluk 
yönünden olduğu kadar, geçerlilik yönünden de incelemekle 
yükümlüdürler. Yöneticiler bu sebeple yoklukla veya mutlak butlanla 
sakat kararları yürütmekten kaçınmak ve sakatlığı açacakları bir 
tespit davası ile hüküm altına aldırmak zorundadırlar. Bu, 
yöneticilerin sadakat ve özen borcunun bir gereğidir. Aksi davranış, 
özen borcuna aykırı düşer129. 

Genel kurul kararının sakatlığının butlan derecesine varmayıp, 
TK.md.381 anlamında iptal edilebilirlik şeklinde görünmesi halinde 
de böyle bir kararı yürüten yöneticileri kural olarak sorumlu 

127 ÇAMOGLU, (Umumi Heyet Kararı), s.528 'den naklen. 
128 TEKİNALP, Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel 

Kişilerin Temsili, Ankara 1965, s.109 vd.; ÇAMOGLU, (Yönetim 
Kurulu), s.54; MOROGLU, Anonim Ortaklıkta G~nel Kurul 
Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara 1993, s.102. 

129 ÇAMOGLU, (Umumi Heyet Kararı), s.529. 
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tutmamak gerekir. Yöneticiler, genel kurulun sakat kararlarının 
yürütülmesinden sorumlu tutulacaklarına göre, kendilerine böyle bir 
kararı yürütmeme imkanı tanınmalıdır 130. Çünkü, hiç kimseye 
sorumluluğunu doğuracak bir fiilin · yapılması görev olarak 
yüklenemez131. Bu fikre TK.md.336/IV hükmü hukukumuzda pozitif 
bir destek oluşturmaktadır. Nitekim TK.md.336/IV yöneticileri, 
"umumi heyetten çıkan karraların sebepsiz olarak yerine 
getirilmemesinden" sorumlu tutmaktadır. Şu halde, TK.md.336/IV 
'ün aradığı anlamda bir sebep bulunduğu takdirde kararın 
yürütülmemesi sebebiyle yöneticileri sorumlu tutmak imkanı 
olmayacaktır. Maddedeki sebep teriminin hukuki açıdan, kararın 
yürütülmesine engel olan fevkalade hal ve mücbir sebeplerle, 
yürütmenin imkansızlığı (maddi ve hukuki) hallerini içine aldığı 
açıktır. İşte, genel kurul kararının sakat olması da, yöneticilerin 
yürütmeden kaçınmalarını haklı gösterecek bir sebep olarak 
görülmelidir 132. 

Ancak, genel kurul kararının sakat olup olmadığı ilk bakışta 
anlaşılamıyorsa, böyle bir kararı yürüten müdürleri kural olarak 
sorumlu tutmamak gerekir. Özellikle TK.md.38l'de iptal sebebi 
olarak gösterilen objektif iyiniyet kurallarına aykırılık halinde, bu 
kavramın muğlaklığı sebebiyle kararın sakat olup olmadığını ilk 
bakışta belirlemeleri yöneticilerden beklenemezl33. Bu husus bfr 
takdir ve adli karar problemidir. Bu tür bir karar aleyhine iptal 
davası açmıyarak onu yürüten müdürlerinl34 sorumlu tutulup 

130 MOROGLU, a.g.e., s. 107. 
131 MİMAROGLU, Bu durumda dahi, yöneticilere bu kararı yürütmeme değil, 

bu tür kararlar aleyhine iptal davası açma hakkı tanındığı görüşündedir. 
Bundan da, yöneticilerin, genel kurul kararlarının yerine getirilmemesini 
bertaraf edemeyecekleri, hatta, genel kurul kararı onların sorumluluğunu 
gerektirse bile bunu önleyemeyecekleri, fakat sadece bu karar aleyhine, 
iptal davası açabilme hakkına sahip oldukları sonucunu çıkarmaktadır. 
(a.g.e., s.66) 

132 ÇAMOGLU, (Umumi Heyet Kararı), s.530. 
133 İMREGüN, (Menfaat İhtilafları), s. 148. 
134 Anonim ortaklık yönetim kurulu üyelirinin iptal davası açma hakkına sahip 

oldukları hallerde {TK.md.381) limited ortaklık müdürleri de dava hakkına 
sahiptirler. TK.md.536/IV de, anonim ortaklık genel kurul kararlarının 
iptaline ilişkin hükümlerin (TK.md.381 vd.) limited ortaklıklarda da 
uygulanacağıöngörülmüştür. TK.md.38 l/1,3'e göre, bir genel kurul 

_. (- kararının uygulanması yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin kişisel 
sorumluluklarına yol açabilececek olduğu takdirde bunlardan herbiri 
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tutulmayacaklarını tespit edebilmek için başvurulacak ölçünün özen 
borcu olması gerekir. Müdürler, kararın objektif iyiniyet kurallarına 
aykırılığı sebebiyle sıhhatinden şüphede iseler, veya objektif olarak 
şüphe edilmesi gerekli bir karar ise, yine vekilin müvekkilinin 
menfaatlarını korumak yükümlülüğü gereği veya özen borcuna 
aykırılık sebebiyle sorumlu tutulmaları müınkündürl35. 

b- Genel Kurul Kararının Ortaklık Yararına Uygun Bir 
Karar Olmaması 

Genel kurul kararı şekil ve içerik yönünden sağlıklı olduğu 
halde ortaklık yararına uygun bulunmayabilir. Öyle ki, karar 
yürütüldüğü takdirde ortaklık menfaatleri zarar görecektir. 

Ortaklık yararlına uygunluk veya aykırılık, objektif olarak 
tespit edilmesi oldukça güç kavramlardır. Bu nedenle, genel kurulun 
verdiği bir kararın ortaklık yararına uygun veya aykırı olduğunun 
tespiti son derece güç olabilir. Yöneticilerin, ortaklık işlerini 
yakından bilen kişiler olarak, kural olarak ortaklık yararlarına en 
uygun kararı verebilecek durumda oldukları açıktır. Buna rağmen, 
yöneticiler ortaklığın gidişi için belli bir görüşü benimsemiş olabilir 
ve bu. görüşü aksettirmeyen kararları ortaklık yararlarına uygun 
görmeyebilir. Bu durumda, ortaklık menfaatlerine uygun veya aykırı 
karar sorununun belirlenmesi, yöneticiler ve genel kurulun 
görüşlerinden doğan bir durum olarak kalır. Görüldüğü gibi böyle bir 
durum, ortaklık yararına aykırılığın tespiti ve kararın yürütülüp 
yürütülmemesi bakımından yeterli bir ölçü değildir136. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda yöneticilerin genel kurulun, 
ortaklık yararlarına aykırı kararlarının yürütülmesinden dolayı 
sorumlu olacağı doktrinde savunulmaktadır137. 

Ortaklıkla yönetici arasında vekalet veya hizmet sözleşmesi 
olarak nitelendirilen hukuki ilişki yöneticiye, yürütülmesi söz konusu 
olan kararın ortaklık yararına uygun olup olmadığının incelenmesi 

kararın iptalini dava edebilirler. Kişisel sorumluluk ortaklığa, ortaklara 
veya üçüncü kişilere karşı olabilir. Bkz. ARSLANLI, (Teşkilatı), s. 751; 
MOROGLU, a.g.e., s.172; CERRAHOGLU, (Limited), s.162. 

135 ÇAMOGLU, (Umumi Heyet Kararı), s.531. 
136 . _,,,. MIMAROuLU, a.g.e., s.67. 
137 MİMAROGLU, a.g.e., s.67 vd.t.ÇAMOGLU, (Umumi Heyet Kararı), 

s.526. 
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görevini yükler. Diğer taraftan yöneticilerin sadakat ve özen borcu 
da bizi aynı sonuca götürürl38. Şöyle ki, özen göstermek müdürler 
için bir borçtur. Özen ve sadakat borlarını yerine getirmeyen 
müdürler ortaklığa, ortaklara ve ortaklık alacaklılarına karşı 
müteselsilen sorumlu olurlar139. Nitekim, TK.ınd.336/V, "Kanunun 
veya esas mukavelenin yüklediği sair görevleri kasten veya ihmal ile 
yerine getirmeyen" yöneticileri sorumlu tutmaktadır. işte bu hüküm 
gereğince yürüteceği genel kurul kararının ortaklık yararına aykırı 
olduğunu gören veya objektif olarak görmesi gereken müdürler buna 
rağmen kararı yürüttükleri takdirde özen ve sadakat borcuna aykırı 
hareket etmiş olurlar ve TK.md.336/V hükmü gereğince sorumlu 
tutulabilirler. Müdürler, kararın yürütülmesinden ~olayı sorumlu 
tutulmamaları için, genel kuruldan bu konuda yeniden talimat 
sormalıdırlar. Genel kurulun bu uyarı üzerine alacağı karar yine aynı 
yönde olursa, müdürler bu karara uymak zorundadırlar140. 

Doktrinde ortaklık yararına aykırı kararı yürüten yöneticilerin 
özen borcuna aykırılıktan dolayı sorumlu olacakları kabul etmekle 
birlikte, olabilecek çaşitli durumlara göre bir ayrıma gitmektedir. 
Şöyle ki, genel kurul kararının görüşmelerinde ve kararın 
alınmasında görev başında olan ve gerekli uyarıları yapan yöneticiler 
kararı uygulamakla yükümlü olacaklardır. Buna karşılık, kararın 
alınmasından sonra göreve gelen yöneticilerin genel kurulu ikaz 
etmeden, ortaklık yararına aykırı kararı yürütmesi halinde 
sorumlulukları doğacaktır. Yine bu görüşe göre, alınan kararın daha 
sonra şartların değişmesi sonucu ortaklık yararına aykırı duruma 
gelmesi halinde, yöneticiler genel kurulu uyarınak ve şartların 
gerektirdiği yeni bir öneride bulunmak zorundadırlar. Aksi takdirde 
sorumlu olacaklardır141. 

Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki, müdürlerin sorumlu 
tutulabilmesi için, kararın yürütülmesinin ortaklık yararına aykırı 
olacağı, özenli bir yönetici tarafından görülebilmeli veya objektif 
olarak anlaşılabilecek nitelikte olmalıdır. Ancak bu tipten bir kararı 
icra eden müdürler sorumlu tutulabilir. Eğer kararın yürütülmesinin 

138 Bkz. TEKİNALP, {Tüzel Kişilerin Temsili), s.108; ÇAMOGLU, (Umumi 
Heyet Kararı), s.526. 

139 Bkz. §.2, I, İ,3. 
140 ÇAMOGLU, (Umumi Heyet Karaız•), s.526. 
141 MİMAROGLU, a.g.e., s.67 vd. 
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gerekiyorsa, iptal davası açmamak özen borcuna aykırı düşer. Bu 
nedenle, aleyhine iptal davası açılmış bir kararın yürütülmemesi 
gereği ortaya çıkabilmektedir ı 45. 

Kararın yürütülüp yürütülmeyeceği hususunda, özenli bir 
ortaklık yöneticisi ölçü alınmalı, kararın sıhhati hususunda ciddi 
şüphelerin bulunduğu durumlarda yürütme geri bırakılmalıd.ır. Fakat 
açılan her iptal davasının, genel kurul kararının yürütülmesini 
durduracağı, aksi takdirde yöneticilerin sorumlu olacakları 
yönündeki görüş, ortaklığın yönetiminde aksamalara sebep olabilir. 
Bu nedenle ancak, mahkeme kararının, kararın iptal edilmesi 
yönünde olacağına dair önemli belirtilerin olduğu durumlarda 
yöneticilerin kararı yürütememe gereği ortaya çıkacaktır. 

F- GENEL KURUL KARARI ALEYHİNE KÖTÜ NİYETLE 
İPTAL DAVASI AÇILMIŞ OLMASI 

Genel kurulun verdiği kanun veya esas sözleşme hükümlerine 
ve bilhassa objektif iyiniyet kurallarına aykırı kararları, müdürlerin 
yürütmesinin kişisel sorumlulukl'arını gerektirmesi halinde, 
müdürlerden herbirinin iptal davası' açmak hakkı vardır146. Ancak, 
genel kurul kararı. aleyhine kötü niyetle iptal davası açıldığı takdirde, 
bu davayı açanlar müteselsilen sorumludurlar(TK.md.536/IV,384). 

TK.md.384 'e göre bu sorumluluğun kapsamı, ortaklığın 
kendisinin uğradığı zararlarla sınırlıdır. Bu itibarla, burada davacı 
yalnız ortaklıktır; iptal davası açmış bulunan yöneticilerin 
müteselsil sorumluluğu yalnız ortaklığa karşı .olmaktadırl47. 

Davacıların iptal davası nedeniyle ortaklığa verdikleri 
zararlardan sorumlu tutulabilmeleri için bu davayı kötü niyetle açmış 
bulunmaları ve kural olarak davanın reddedilmiş olması zorunludur. 
Kötü niyet kasıtlı bir davranış olduğuna göre TK. md. 384 'e dayanan 
sorumluluk için davacıların ihmalleri veya tedbirsiz davranmış 

145 ÇAMOGLU, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Kararlarmın 
İcrasından Doğan Sorumluluğu Konusunda Yeni Gelişmeler, Batider, 
1971, C. VI, s. 294,295. 

146 . Bkz. §.2, I, E, 2, a 
147 . o.x. 'K . . MiMAR uLU, a.g.e., s. 80; ÇEVI , (Lımıted), s. 264. 
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olmaları yeterli değildirl48. Davacıların kötü niyetleri sadece 
ortaklığa zarar vermek şeklinde bir kasıt olabileceği gibi; bir takım 
kişisel ve bencil isteklerini ortaklığa zorla kabul ettirebilmek için 
iptal davasının bir baskı aracı olarak kullanılması şeklinde de 
olabilirl49. 

Doktrinde TK.md. 384 hükmü her nekadar iptal davası yolu ile 
ortaklığın haksız bir şekilde zarara uğratılmasını önlemek amacıyla 
konulmuş ise de, bu amacı gerçekleştirmek için yetersiz ve hatta 
gereksiz görülmektedir. Bir kere, davacıların sorumlu tutulabilmeleri 
için şart olan kötü niyetin, yani kastın uygulamada kanıtlanması çok 
zordur. İkinci olarak, kötü niyetle veya kusurlu olarak iptal davası 
açmak BK md. 41 anlamında bir haksız eylemdir150. Böyle bir 
haksız eyleme karşı ortaklığı Borçlar Kanunu hükümleriyle yeterli 
bir şekilde korumak mümkün iken, sorumluluk için sadece kötü 
niyeti (kastı) öngörerek, bu hükümlerden çok daha dar bir 
sorumluluk çerçevesi oluşturan TK.md.384 hükmü ile ortaklığın 
korunmak istenmesi, bu koruma amacına aykırı görülmektedir151. 

G- ESAS SERMAYENİN DEGİŞTİRİLMESİNDE KANUN 
HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLMASI 

Limited ortaklıklarda ortaklığın kuruluşu hakkındaki 
hükümlere ve hususiyle sermayenin ayın olarak konması ve mali 
kıymetlerin devralınmasına dair kaidelere uymak şartıyla esas 
sermaye artırılabilir. Artırılan kısım için yeni ortaklar alınabilir. Şu 
kadar ki; sözleşmede veya artırma · kararında aksine hüküm 
olmadıkça her ortak, sermayesi oranında esas sermayenin 
artırılmasına iştirak etmeyi istemek hakkına sahiptir (TK.md.516). 

Her ortağın koymuş olduğu sermaye miktarı beş yüz liradan ve 
esas sermaye ise on bin liradan aşağı indirilemez (TK.md.507). 

148 ARSEVEN, Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı 
Kötü Niyetle Açılan İptal Davasının Müeyyideleri, Arslanlı'ya Armağan, 
1978, s. 285; MOROGLU, (Hükümsüzlük), s. 195. 

149 MOROGLU, (Hükümsüzlük), s. 195; ARSLANLI, (Anonim il), s. 82. 
150 . STEIGER, a.g.e., s. 255. • 
151 MOROGLU, (Hükümsüzlük), s. 195. 
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Esas sermayenin arttırılması için yapılması zorunlu olan bu 
işlemlerin yapılmaması veya usulsüz yapılması halinde doğacak 
zararlardan, bu çerçevede yapılan işlemlerin hükümsüz 
sayılmasından dolayı yöneticiler TK.md.392 gereğince ortaklığa, 
pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar. 
Böylece, TK.md.336 'da öngörülen müteselsil sorumlulukta dava 
hakkı olanlar ile TK.md.392 'de düzenlenen sorumlulukta dava hakkı 
olanlar arasında, TK.md.392 'nin ortaklık alacaklıları dışında kalan 
üçüncü kişilere de dava hakkı vermiş olması bakımından fark 
vardırl52. 

Esas sermayenin arttırılmasından doğan sorumlulukta 
usulsüzlük daha sonra düzeltilse bile yöneticilerin sorumluluğu 
giderilmiş olmaz ve zarara uğrayanlar yöneticiler hakkında takibatta 
bulunabilirler. Sorumluluk için her halde kastın bulunması şart 
değildir. İster kastla ister ihmal ile, müdürler eksik işlem ve 
tasarruflarla zarara sebebiyet verirlerse, bunu tazmin etmekle 
yükümlü olacaklardırl53. 

Ortaklık esas sermayesinin arttırılması yönüne gidebileceği 
gibi bazı durumlarda bunun azaltılması gereğini de duyabilir. Limited 
ortaklıklarda sermayenin azaltılması ile ilgili formalitelerin 
gerçekleştirilmesi de müdürlüre yüklenmiş bir görevdir154. Anonim 
ortaklıklara ait hükümler limited ortaklıklarda esas sermayenin 
azaltılması hakkında da uygulanır (TK.md.396-398). Şu kadar ki; 
zarar neticesinde bilançoda usulen bir açığın amortisman yoluyla 
kapatılması amacı güdülse bile alacaklılar davet ve bildirilen 
alacaklar ödenir ve teminat altına alınır (TK.md. 517). Bu hükümlere 
aykırı hareket edilmiş olması müdürlerin sorumluluğunu 
doğuracaktır(TK.md.336/5). 

152 . . ~ TEKIL, a.g.e., s.266; MIMAROuLU, a.g.e., s.53; ATAN,a.g.e., s.125. 
153 ONSUN, Ticaret Şirkteleri, Ankara 1949, s.159. • 
154 AYHAN, a.g.e., s.107. 
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H- LİMİTED ORTAKLIGA DÖNÜŞEN ANONİM ORTAKLIK 
ALACAKLILARININ HAKLARINI KORUYAN HÜKÜMLERE 

UYULMAMASI 

Bir anonim ortaklığın limited ortaklığa dönüştürülmesinde 

alacaklıların haklarına özel bir önem verilmiştir (TK.md.555). 
TK.md.553 de yer alan, limited ortaklığın esas sermayesinin anonim 
ortaklığın esas sermayesinden az olamayacağı şartı da, gene 
alacaklıları koruyucu bir hüküm niteliğindedir. Ayrıca bu tip tür 
değiştirmede, pay sahiplerinin pay ve sayıca durumunda bir 
değişiklik olması istenmemiş ve limited ortaklığa katılacakların 
koyacakları payların tutarının anonim ortaklığın esas sermayesinin en 
az üçte ikisini karşılaması öngörülmüştür. Nihayet, ayrılan ortak ile 
ilgili hükümler de (TK.md.554) alacaklılar açısından özenle 
düzenlenmişlerdir 155. 

TK.md.555 uyarınca, bir anonim ortaklığın limited ortaklığa 
dönüştürülmesinde limited ortaklığın ticaret siciline kaydolması ile 
tasfiyesiz infisah eden anonim ortaklık malvarlığı, kendiliğinden 
limited ortaklığa geçer. Limited ortaklığın ticaret siciline tescil 
edilmesiyle, sözleşmesinde yazılı şekilde Ne üç defa yapılacak ilanla, 
tasfiyesiz infisah eden anonim ortaklık alacaklıları üçüncü ilandan 
başlayarak bir aydan az olmamak üzere tayin edilecek uygun bir süre 
içerisinde alacaklarını bildirmeye çağırılır. Bu süre içinde, noter 
aracılığı ile itiraz edilmediği takdirde, borçların limited ortaklığa 
geçeceği açıklanır. Devri istemeyen alacaklıların, muaccel borçları 
ödenir, diğerleri güvence altına alınır. Bütün alacaklıların hakları 
güvence altına alınmadıkça, anonim ortaklığın mallarından pay 
sahiplerine hiçbir ödemede bulunulmaz. Ancak, bu işlemlerden sonra 
tasfiyesiz infisah eden anonim ortaklığın infisahı tescil ve ilan 
olunabilir (TK.md.555). 

Anonim ortaklığın limited ortaklığa çevrilmesinde alacaklıların 
alacağının ödenmesi veya teminata bağlanması ve diğer işlemlerin 
yürütülmesi müdürlerin görevidir (TK.md. 533, 554, 555). 

Müdürler infisah eden anonim ortaklığın alacaklılarına karşı bu 
hükümlere riayet edilmemesinden dolayı kusursuz olduklarını ispat 
etmedikçe şahsen ve · müteselsilen sorumlu olacaklardır 
(TK.md.555/V). 

155 TEKİNALP(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s.95. 



I- SELEFLERİN YOLSUZ İŞLEMLERİNDEN DOGAN 
SORUMLULUK 

53 

Müdürlerin sorumlulukları hallerinden biri de TK.ınd.337 de 
düzenlenmiş olan yeni seçilen veya tayin olunan müdürün 
sorumluluğu halidir. Nitekim, bu maddeye göre, yeni seçilen veya 
tayin olunan yöneticiler, seleflerinin işlemlerini incelemek ve tespit 
edilen yolsuz işlemlerini denetçilere156 bildirmeye mecburdurlar. 
Aksi halde seleflerinin sorumluluklarına katılırlar ve sorumluluğun 
niteliğine göre şahsen ve müteselsil olarak sorumlu olurlar157. 

Bu katılma, seleflerin sorumluluğu ile aynı türdendir ve aynı 
kapsamda bir katılmadır. Yani seleflerinin sorumluluğu müteselsil bir 
sorumluluk ise, haleflerin de katılması bu yoldadır; seleflerin tazmin 
borcu aynı şekilde haleflere geçmiş olurl58. Fakat görüldüğü gibi 
TK.md.337 'deki sorumluluk, TK.md.308 ile ilk yöneticilere 
yüklenen sorumluluk gibi ikinci derecede olmayıp birinci 
derecededir 159. 

Burada üzerinde durulması gereken nokta, belli olan yolsuz 
işlem kavramı ile ne gibi işlemlerin kastedilmiş olduğudur. Yani 
hangi yolsuz işlemlerin belli, hangilerinin belli olmadığı noktasıdır. 
Burada yolsuz işlemden ziyade yöneticinin bu yolsuzluğu 
görebilmesi için gereken objektif özen ölçüsüne riayet ederek gerekli 
dikkati gösterip göstermediği hususu üzerinde durmak lazım gelir 160. 
Yönetici kendisinden beklenen objektif özen ölçüsüne göre gerekli 
özeni göstermiş ve buna rağmen yolsuzluğu tespit edememişse 
sorumlu olmayacaktır. Aksine, objektif özen ölçüsüne göre gerekli 
dikkati sarf etmemiş veya tespit ettiği yolsuzluğu denetçilere 
bildirmemişse sorumlu olacaktır. Bundan başka, yeni seçilen veya 
tayin olunan yöneticiler yalnız kendilerinden önce görev yapan en 
son yöneticinin değil, henüz ibra edilmemiş olan daha önceki 
yöneticilerin de belli olan yolsuz işlemlerini denetçilere bildirmeye 
mecburdurlar. Zira, kendilerinden önce görev yapan en son 

156 Ortak adedi yirmiden az olan limited ortaklıklarda denetçi yoksa, ortaklar 
BK.md. 531 'e dayanarak menfaatlerini koruyabilirler(TK.md.548). 

157 ATAN, a.g.e., s. 118, 119. 
158 . ,x. . MIMAROuLU, a.g.e., s. 96, 97; ARSLANLI, (Anonım II,III), s.176. 
159 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.1,)2; MİMAROGLU, a.g.e., s. 96. 
160 ARSLANLI, (Anonim II,III), s. 176. 
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yöneticiler daha önceki yöneticilerin yolsuz işlemlerini örtbas etmiş 
olabilirlerl61. 

Yeni seçilen veya tayin olunan bir müdürün sorumluluğu, bazı 
hallerde göreve başlamadan öıice yapılan ve devam etmekte olan 
yolsuz bir işleme karşı tedbir alınmaması halinde de sözkonusudur. 
Bu gibi hallerda daha önce yapılmış yolsuz bir işlem vardır. Bu 
yolsuzluk devam etmektedir. Yeni seçilen ve tayin olunan yönetici 
gerekli dikkat ve özeni gösterse bu yolsuzluğa karşı tedbir alacak ve 
devamına engel olacaktır. Bunun yapılmaması onun sorumluluğunu 
doğuracaktır 162. 

Bir görüşe göre, TK.md. 308 kuruluştaki yolsuzlukların ortaya 
çıkarılmasında ihmal gösterilmesini, sadece ilk yöneticiler ile 
denetçilerin sorumluluğuna esas kabul etmekte ise de, söz konusu 
ihmalden, ilk yöneticilerle denetçileri takip eden diğer heyetlerin de 
TK.md. 337 gereğince sorumlu tutulması mümkündür. Şöyle ki, 
TK.md.337 yeni seçilen yöneticileri seleflerinin belli olan yolsuz 
işlemlerini denetçilere bildirmekle yükümlü tutmuştur. Selefler yani, 
konumuzda ilk yöneticiler, kuruluş nedeniyle işlenmiş yolsuzlukları 
incelememiş veya incelemiş olmakla beraber, herhangi bir sebeple 
denetçilere ve diğer ilgililere bildirmemiş veya yolsuzlukları örtbas 
etmiş ve bu durumun yeni yöneticilere intikal etmiş olabilir. yeni 
yöneticilerin de işi ihmal etmiş ve durumdan denetçileri haberdar 
etmemiş bulunmaları halinde kuruluştaki yolsuzluklardan doğan 
sorumluluğun ilk yöneticileri takip edenlere de sirayet etmesi 
düşünülebilir 163. 

Bu görüş karşısında yer alan diğer bir görüş ise, burada 
ortaklığın kuruluşundan itibaren tüm işlemlerdeki yolsuzluklar değil, 
sadece yöneticinin seçildiği hesap yılı içindeki yolsuzlukların söz 
konusu olduğudur. TK.ınd 337 'de, tüm işlemlerin incelenmesi 
gerektiğine ilişkin bir hüküm yoktur. Ayrıca maddede, TK.md.308'de 
öngörüldüğü üzere, 11

••• yolsuzluk vaki olup olmadığını incelemekle 
mükelleftirler ... " biçiminde buyurucu bir kural getirilmemiştir. Açık 
ve seçik olan ve ortaklık işlerinin yürütülmesi sırasında öğrenilmesi 
gereken yolsuzluklar belirtilınek istenmiştir. Yoksa, yeni seçilen 

161 ATAN, a.g.e., s. 119. 
162 ATAN, a.g.e., s. 119. 
163 . DOMANIÇ, (Kuruluş), s. 70, 71. 
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yöneticilerin her işi bir tarafa bırakarak tüm işlemleri incelemesi gibi 
bir amaç düşünülmemiştir fikri savunulmaktadırl64. 

İ- KANUN VEYA SÖZLEŞMENİN YÜKLEDİGİ SAİR 
GÖREVLERİN YAPILMAMASI 

1- Genel Olarak 

Ticaret Kanunumuz yukarıda gördüğümüz, yöneticilerin 
müteselsil olarak sorumluluklarını düzenleyen özel hükümlerin 
yanında, TK.md. 336/b.5 'de genel bir sorumluluk hükmü getirmiştir. 
"Gerek kanunun gerek esas mukavelenin kendilerine yüklediği sair 
vazifelerin kasten veya ihmal neticesi olarak yapılmaması" şeklinde 
olan beşinci bende göre yöneticilerin sorumluluğunun söz konusu 
olabilmesi için kendilerine kanun veya esas sözleşme ile verilmiş bir 
görevin bulunması ve bu görevin de kasten veya ihmal ile 
yapılmamış olması gerekmektedir. Yani her zaman sorumluluk için 
kusur şarttır. 

Yöneticilerin görevleri sadece kanunda yazılı olanlardan ibaret 
değildir. Esas sözleşme ile de kendilerine görevler verilebilir ve bu 
hususta sorumluluğa ilişkin hükümler konulabilir. Bu hükümlere 
aykırı hareket edilmesi de onların sorumluluğunu doğurur165. 
Yöneticilere esas sözleşme ile verilen görevler ise ortaklığın 
gayesine ve işletme konusuna göre değişiklikler gösterecektir. 

Doktrinde TK.md. 336/b.5 'in diğer bütün sorumluluk hallerini 
kapsayabilecek güçte bir hüküm olduğu belirtilerek, diğer 
sorumluluk hükümlerinin gereksiz olduğu ifade edilmektedif 166. 
Örneğin, defterlerin tutulmaması veya intizamsız tutulması, genel 
kurul kararlarının yerine getirilmemesi yahut geç, eksik ve hatalı 
olarak uygulanması gibi sorumluluk hallerini rahatlıkla bu hükme 
dayamak mümkündür. Nitekim, yöneticilerle aynı sorumluluk 
prensiplerine tabi tutulan denetçilerin sorumluluk sebepleri, 
TK.md.336 ve diğer birçok maddede olduğu gibi, ayrı ayrı 
sayılmamıştır. TK.md. 336/b. 1-5 hükmüne uygun bir ifade kullanan 
TK.md.359 da "Murakıplar, kanun veya esas mukavele ile 

164 ERİŞ, a.g.e., s. 981. 
165 ANSAY, a.g.e., s. 310. 
166 DOMANİÇ, (Anonim), s. 513. 
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veya gereği gibi 
kusursuz olduklarını 

ifadesiyle genel bir 

Ticaret Kanunumuzun limited ortaklıklarla ilgili bölümlerinde 
müdürlerin görevlerinden bir kısmına değinilmekle yetinilmiştir. 

Herhangi bir düzenlemenin olmadığı hususlarda ise diğer ortaklık 
hükümlerine bir yollama yapılmamıştır. Bu itibarla, limited ortaklık 
müdürlürinin görevleri, kanunumuzun anonim ve limited ortaklıkları 
düzenleyen hükümlerinin birlikte incelenmesiyle tespit edilebilif 168. 

Sorumlulukları anonim ortaklıklara ilişkin hükümler çerçevesinde 
belirlenen limited ortaklık müdürlerine, yönetim görevleri hakkında 
da anonim ortaklık yöneticileri hakkındaki hükümlerin uygulanması 
yerinde olacaktır ı 69. 

2- Ticaret Kanununda Müdürlere Yüklenen Görevlere 
Örnekler 

a- Genel Kurulla İlgili Görevler 

Ortaklar genel kurulunun her yıl bir defa ve iş yılının 
bitiminden sonra üç ay içerisinde toplantıya çağırılması, müdürlerin 

167 DOMANİÇ, (Anonim), s. 513. 
168 KARAY ALÇIN, Ticaret Kanununun limited ortaklık müdürlerinin idare 

görevleri hakkında açık bir hüküm ihtiva etmediği durumlarda kollektif 
ortaklıklara ait hükümlerin uygulanmasının daha isabetli olacağı 
fikrindedir. Bkz. KARAYALÇIN, (Şirketler), s. 363. Kollektif 
ortaklıklarda da TK.md.165 ile yönetimin kapsamı, ortaklığın amaç ve 
konusunun elde edilmesi için yapılması gereken olağan işlem ve işler olarak 
saptanmış, olağanüstü işlem ve işlerde ortakların oy birliği aranmıştır. 
Olağanüstü işlemler ise, TK.md.165 de başarısız bir şekilde düzenlenmiştir. 
Bu nedenle, olağan veya olağanüstü işlem ayrımı kesin ve açık ölçülerle 
saptanamamaktadır. Limited ortaklıklara ilişkin hükümlerde açık bir 
yollama olmadığına göre bu ayırımı limited ortaklıklarda da gözetmek, bu 
karışıklık dolayısiyle, pratik bakımdan amaca uygun değildir. Bu ayırım 
gözetildiği takdirde ikinci bir pratik sakınca, olağanüstü işlemlerde genel 
kurul kararı aranması zorunluluğundan doğacaktır. Limited ortaklığın ortak 
sayısı elliyi bulabileceğine göre, böyle bir halde, yönetimin ne kadar 
güçleşeceği, belki de imkansız hale geleceği açıktır. Bkz. CERRAHOGLU, 
(Limited), s.1 tfS. 

169 ÇEVİK, (Limited), s. 239; CERRAHOGLU, (Limited), s. 165. 
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görevidir. Ayrıca, ortaklık sözleşmesi gereği~ce ve ortaklık 
menfaatleri gerektirdikçe genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmaları da görevleri gereğidir (TK.nıd.538/I). 

b- Sermaye İle İlgili Görevler 

Esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa 
durumu genel kurula bildirmek ortaklığın aciz halinde bulunduğu 
şüphesini uyandıran belirtiler mevcut olunca· ara bilançosunu tanzim 
etmek, esas sermayenin 2/3 ünün karşılıksız kaldığı sonucuna varılan 
hallerde genel kurulu toplamak, ortaklığın aktifi ortaklık 
alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediği hallerde durumu 
mahkemeye bildirerek ortaklığın iflasını talep etmek (TK.md. 546, 
324) 170 limited ortaklık müdürlerinin görevlerindendir 171. 

c- Defter ve Bilanço İle İlgili Görevler 

Ortaklık için gerekli defterleri tutmakla da müdürler 
yükümlüdürler (TK.md.556/325). Limited ortaklıklar tacir olmaları 
nedeniyle Ticaret Kanununun tüzel kişi tacirler için tutmayı zorunlu 
kıldığı defterler yanında özellikle tutumaları istenilen defterler de 
kanunda gösterilmiştir. Müdürler tutmakla yükümlü oldukları gerekli 
defterleri, usulüne uygun olarak intizamlı bir şekilde tutmak, 
defterleri kanunun emrettiği usul ve şekil dairesinde notere tasdik 
ettirmek, defter ve vesikaları süresi içerisinde saklamak 
zorundadırlar. Ayrıca, bir takvim yılının bitiminden itibaren üç ay 
içerisinde geçen iş yılına ait bilanço ile buna ekli olması lüzumlu kar 
ve zarar cetvellerini kanunun hükümleri gereğince tanzim ile 
görevlidirler 112. 

d- Tescil ve İlan Görevleri 

Müdürler, kanunun çeşitli hükümlerinde tescil ve ilanını 
emrettiği hususları yerine getirmekli yükümlüdürler. Limited 
ortaklığın kuruluşunda, Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra 

170 TK.md. 546 gereğince limited ortaklıklarda da uygulanan TK.md.324 de 
özel olarak düzenlenmiş bulunan "sermayenin kısmen kaybı" ve "sirketin 
aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler" bulunması halleri ve 
bu hallerde alınması gereken tedbirler bakında geniş bilgi için, bkz. 
ARSLANLI/DOMANİÇ, a.g.e., s.667 vd. 

171 K~AY ALÇIN, (Şirketler), s. 363, 364. 
172 ÇEVİK, (Limited), s. 244, 246. 
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ortaklığın merkezinin bulunduğu yer Ticaret Siciline tescili talep 
edilir(TK.md. 51 O). Sözleşmede değiştirilecek metinlerin 
hazırlanması, Ticaret Bakanlığından izin alınması, değişikliğin tescil 
ve ilanı, sermaye artırılmasında ve azaltılmasında gerekli 
formalitelerin yapılması. ve yürütülmesi yine müdürlerin görevidir 
(TK.md. 513, 514,515,516, 517,550). 

e- Ortaklığın Tasfiyesi Durumunda Görevleri 

Tasfiye memurlarının tayini, azli, tasfiyenin icrası, ticaret 
sicilindeki kaydın silinmesi ve ticaret defterlerinin saklanması 
hakkında anonim ortaklıklara ait hükümler uygulanacağından, tasfiye 
ile ilgili olarak anonim ortaklıklarda idare meclisine ait işler, limited 
ortaklıklarda müdürler tarafından yerine getirilir (TK.md.552,441). 
Tasfiyesiz infisah hallerinden biri olan devralmak suretiyle birleşme 
işlemleri müdürlerce yürütülür 173 (TK.md. 451 ). 

3- Görevlerin Yerine Getirilmesinde Özen ve Sadakat 
Borcu 

a- Özen Borcu 

Ticaret Kanunu anonıın ortaklık yönetim kurulu üyelerine 
yürütme görevlerini yerine getirirken özen gösterme borcu 
yüklemiştir (TK.md.320). Bu borç TK.md.556 nın yollaması 
nedeniyle limited ortaklık müdürleri için de mevcuttur174. Özen 
gösterme borcu gereğince müdürlerin ortaklık işlerini görürken 
özenli bir ortaklık yöneticisi gibi hareket etmeleri aranır. Özen 
borcu, ortaklığa herhangi bir zarar verilmemesi için, hususi gayret 

173 ÇEVİK, (Limited), s. 250, 251. 
174 Y.TD. 12.3.1971 E. 2366/K.1932. " .. . limited şirkette ... Kanununun 556 

ncı maddesi, ... idare heyetinin ortaklığın temsil ve yönetiminden doğan 
sorumluluklarına, anonim ortaklığın yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluklarına ilişkin, başka bir deyimle Türk Ticaret Kanununun 
anonim şirketlerdeki idare İneclisi azalarının mesuliyetleri hakkındaki 320 
ve 336 ncı maddelerinin, davalılar hakkında da uygulanmasını amirdir. Bu 
bakımdan idare heyetini teşkil eden davalılar, şirket işlerinde mutad vechile 
basiret ve ihtimamı göstermeye mecburdurlar. Aksi halde kusurları, yani 
kast ve ihmalleri ve bu arada müsamahaları ile sebep oldukları zararları 
şirkete karşı müteselsilen tazminle mükelleftirler. 11 Kararın tam metni için, 
bkz. ERİŞ, a.g.e., s. 1567. 
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sarfetmek zorunluluğunu getirir. Bu borcu yerine getirmeyen müdür, 
ortaklığa, ortaklara ve alacaklılara karşı sorumlu olur. 

Ticaret kanununun 320 nci maddesi anonim ortaklık yönetim 
kurulu üyelerinin göstermek zorunda oldukları dikkat ve basiret 
hakkında Borçlar Kanununun 528 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
uygulanacağı hükmünü getirmiştif175. BK.md.528 in ikinci fıkrası 
gereğince de, "şirket işlerini ücretle idare eden şerik, tıpkı bir vekil 
gibi mesul olur". Vekilin edim yükümlülüğü BK.md.390 ın ilk iki 
fıkrası uyarınca, "işçinin mesuluyetine ait hükümlere tabidir". İş cinin 
sorumluluğu ise Borçlar Kanununda, 321 inci maddede 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, "işçi taahhüt ettiği şeyi ihtimam 
ile ifaya mecburdur. Kasıd veya ihmal ve dikkatsizlik ile iş sahibine 
iras ettiği zarardan mesuldür. İşçiye terettüp eden ihtimamın 
derecesi, akde göre tayin olunur ve işçinin o iş için muktazi olup iş 
sahibinin malumu olan veya olması icap eden malumatı ve mesleki 
vukufu ve kezalik istidat ve evsafı gözetilir" 176. 

Görülüyor ki, BK.md.321/3 bazı subjektif unsurlara önem 
vermekle beraber, esas itibariyle objektif bir özen ölçüsü 

~ koymaktadır177. Objektif kıstasta özen ölçüsünün tesbitinde; 
sözleşmenin konusu olan işin niteliği, güçlüğü, gerektirdiği eğitim ve 
mesleki bilgiderecesi dikkate alınır. Subjektif kıstasta ise işçinin 
işverence bilinen veya bilinmesi gereken bilgi derecesi, kabiliyeti ve 
diğer nitelikleri gözönünde tutulur. 

Fakat, TK.md.320 nin, BK.md. 528/2 ye yollamada bulunması 
ve bu hükmün de yalnız ortaklığın işlerini ücretle yürüten kimselerin 

175 Böyle açık bir düzenleme bulunmasa dahi, yöneticiler için özen borcunun 
mevcut olduğu sonucuna, yöneticiler ile ortaklık arasındaki hukuki 
ilişkiden de varılabilir. Gerçekten, daha öncede belittiğimiz gibi ortaklık ile 
yöneticiler arasındaki hukuki ilişki, vekalet veya hizmet akti olmaktadır. Bu 
ilişki hizmet akti olarak nitelendirildiği hallerde sözü geçen BK.md. 321 
doğrudan doğruya uygulama alanı bulacaktır. Vekalet aktinde de BK.md. 
390 hükmü ile vekil için özen borcu öngörülmüştür. Bkz. ÇAMOÖLU, 
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Özen Borcu(Ôzen 
Borcu), İmran Öktem 'e Armağan, Ankara 1970, s.392. 

176 Özen borcunun kanunda açık ve kesin bir hüküm konulacak yerde, 
zincirleme yollamalar yapılarak düzenlenmesi doktrinde eleştirilmektedir. 
Bkz. BAŞTUÖ, a.g.e., s.375; İMREGÜN, (Anonim), s.229. 

177 İMREGÜN, (Anoniuı), s.229; ÇAMOÖLU, (Özen Borcu), s.393; ATAN, 
a.g.e., s.21; DOMANİÇ, (Anonim), s.436; ANSAY, (Anonim), s. 125. 
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sorumluluklarını düzenlemiş olması ücret almayan müdürlerin özen 
gösterme yükümlülüğü hakkında da aynı hükümlerin uygulanıp 
uygulanmayacağı; dolayısıyle sorumluluğun objektif mi yoksa 
subjektif mi? olacağı tartışmasını ortaya çıkarmıştır. 

Bir görüşe göre, bu problemin TK.md.320 'nin yollaması ile 
çözülmesine imkan olmayıp, genel hükümlere gitmek zorunludur. 
Buna göre de çözümün BK.md. 528/I 'e göre takdir edilmesi gerekir. 
BK.md. 528/I ise, adi ortaklık ortakları için, ortaklık işlerinde de 
kendi işlerinde gösterdikleri özeni aradığına göre, ücret almayan 
yöneticiler için subjektif bir özen ölçüsü konulduğu sonucuna 
varılmıştır 178. 

Diğer bir görüşte ise, ücret almayan yöneticinin özen borcunu 
subjektif kabul etmenin yöneticilerin sorumluluk sistemini aşırı 
derecede zedeleyeceği ileri sürülmektedir.. Zira, subjektif özen 
ölçüsü, güvene dayanan müteselsil ve sınırsız sorumluluk esasının 
geçerli olduğu şahıs ortaklıkları içfo geçerli görülebilirse de, belki 
oylarını seçilmeleri lehinde bile kullanmamış olan ortaklar ile 
alacaklıların menfaatlerini ellerinde bulunduran ortaklık yöneticileri 
için söz konusu olmamalıdır. Yöneticilerin özen borcu ücret alsınlar 
veya almasınlar objektif olmalıdır179. 

Gerçekten, yöneticiler ücret alsınlar veya alınasınlan bir kamu 
fonksiyonu ifa etmektediiler ve özen borçlarının ölçüsü objektif 
olmalıdır. Bu sonuca TK.md.320 'de BK.md.528/II 'ye yapılan 
yollamanın gerçek kapsamının tespiti ile varılabilecek ve böylece 
huzur hakkını ücret saymak suretiyle yöneticilerin özen borcunu 
objektif hale getirme yolundaki çabalara da gerek kalmayacaktır. 
TK.md.320, yöneticilerin ücret alıp almamalarından söz etmeksizin, 
"idare meclisi üyelerinin şirket işlerinde gösterecekleri dikkat ve 
basiret hakkında Borçlar Kanununun 528 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının uygulanacağını" söylemektedir. Ortağın, ücret alması 
halinde vekil gibi özen göstermesi aranacağını ifade eden hüküm, 

178 MİMAROÔLU, a.g.e., s.36, 37; ATAN, a.g.e., s.22, 23; DOMANİÇ, 
(Kuruluş), s.61; DOMANİÇ, (Anonim), s.435; ARSLANLI, (Anonim II
III), s.152, 153. Bununla birlikte, ARSLANLI bu sonucu eleştirmekte ve 
de /ege feranda, ücret alsın almasın, tüm yöneticilerin objaktif özen 
gösterme yükümü altına girmesinin yerinde olacağını belirtmektedir. 

z. 179 ÇAMOÔLU, (Özen Borcu), s.394; ANSAY, (Anonim), s.126; ÇEVİK, 
(Limited), s.256; İMREGÜN, (Anonim), s.230,231. 
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kendisine yolamada bulunulan BK.md.528/II dir. Buradan hareket 
ederek yöneticinin ücret alınası halinde özen borcunun objektif 
olacağını söylemek hatalı olur. Çünkü, TK.md. 320 de yöneticilerin 
ücret alıp almaması hususunda hiçbir fark· gözetilmemiş, yollama 
mutlak olarak yapılmıştır. Kanun koyucunun amacı yöneticilerin 
ücret alsın veya almasın özen borcunun, ücret alan bir vekilin özen 
borcu gibi olduğunu belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle kanun koyucu 
TK.md.320 'deki yollamayı BK.md.528/II 'nin tespit ettiği sonuca 
yani, özen ölçüşünün objektif olmasına yapmıştır. Nitekim, kanun 
koyucunun iradesinin bu yolda olduğu yollamanın BK.md. 528 'nin 
tamamına değil de ikinci bendine yapılmasından anlaşılabilir. 
Hükümet tasarısında yollama BK.md.528 'in bütününe yapılmıştı. 
Adliye Encümeni Mazbatasında "BK.md.528'de iki ayrı hal derpiş 
edilmiş olduğundan tatbikattaki tereddütleri önlemek üzere idare 
meclisi azalarının emeklerine karşılık para aldıkları da göz önünde 
tutularak BK.md.528/II' deki hale atıf yapılmış olduğu" 180 
açıklanmıştır. Gerçi Adliye Encümeni Mazbatasındaki "idare meclisi 
azalarının emeklerine karşılık para aldıkları da göz önünde tutularak" 
sözleri tereddüt uyandırabilir. Adliye encümeni Mazbatasının bu 
ibaresi, "yönetim kurulu üyelerine objektif özen borcu yüklenmesi, 
ahvalin büyük ekseriyetinde emeklerine karşı para aldıkları, ve para 
almadıkları hallerin pek ender bulunduğu göz önünde tutulursa, ağır 
bir külfet sayılmaz", anlamında yorumlanmalıdır181. 

Yukarıda açıkladığımız görüşler doğrultusunda, özen borcunun 
takdirinde kural olarak objektif ölçünün geçerli olacağını, istisnaen 
de bazı subjektif unsurların gözönünde tutulacağını söyleyebiliriz. 
Limited ortaklıkların özellikleri de göz önünüde bulundurularak 182, 
ücret veya huzur hakkı almayan yönetim kurulu üyelerinin özen 
ölçüsünün tayininde, sözü geçen subjektif unsurlardan yararlanılarak 
daha yumuşak davranmak imkanı olacaktır. Diğer bir söyleyişle, 
ücret almayan yöneticilerinin objektif özen yükümüne tabi 
tutulmasının hakkaniyete aykırı görüldüğü hallerde, subjektif 

180 AEM., m.320, s.380. 
181 ÇAMOGLU, (Özen Borcu), s.398, 399. 
182 TK.md.540, aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortakların hep birlikte müdür 

sıfatıyla ortaklık işlerini idareye ve temsile mecbur ve yetkili olduklarını 
öngörmektedir. Bu bakımdan limited ortaklıklar bir şahıs ortaklığı olan 
kollektif ortaklıklara benzerler. Kollektif ortaklıklarda da, kural olarak, 

t ortaklığın yönetimi ve temsili bütün ortaklara aittir (TK.md.160, 175). Bkz. 
CERRAHOGLU, (Limited), s.163. 
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unsurlar daha müsamahalı takdir olunmak suretiyle sorumluluk 
hafifletilebilir 183. 

Özen borcuna aykırı davranış, müdürler ile ortaklık arasındaki 
sözleşmenin ihlalini teşkil eder. Bu nedenle doğacak sorumlulukta 
ispat yükünün dağılışı BK.md.96 ve devamı kurallarına tabidir. 
Sözleşmeden doğan sorumlulukta· geçerli olan kusur karinesi 
gereğince ortaklık sadece yöneticinin özen borcuna aykırı davranışı 
sonucunda uğradığı zararı ispatlamakla yükümlüdür. Buna karşılık 
özen borcunu gereği gibi yerine getirdiğini veya sözleşmeye aykırı 
bu davranışının kendi kusurundan doğmadığını ispat yükü 
müdürlerde olacaktır 184. 

b- Sadakat Borcu 

Müdürler ile limited ortaklık arasındaki hukuki ilişkinin 
genellikle bir vekalet veya bir hizmet ilişkisi olduğunu belirtmiştik. 
Her iki halde de müdür, güvene dayalı bu ilişki içerisinde, sadakatle 
hareket etmek durumundadır185. 

Geniş çerçeveli bir yüküm olan sadakat borcu, genel bir 
ifadeyle müdürlere her türlü faaliyetlerinde ortaklığın menfaatlerini 
daima ön planda tutumak yükümlülüğünü yükler. Sadakat borcu, sır 
saklama ve özen gösterme yükümlerinin temelini teşkil eder186. 
Ticaret Kanunumuz ortaklıkla işle~ yapma (TK.md.334) ve rekabet 
yasağı (TK.md. 54 7) gibi, genellikle sadakat borcu içinde 
düşünülebilecek bazı hususları da özel sorumluluk halleri olarak 
ayrıca düzenlemiştir. 

183 ÇAMOÔLU, (Özen Borcu), s.401. 
184 ÇAMOÔLU, (Özen Borcu), s.402; STEİGER, a.g.e., s.321. 
185 BAŞTUG, a.g.e., s.376. {· 
186 ANSAY, (Anonim), s.127 vd. 
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TK.md.336/b.5 'in ikinci fıkrası, bir halde, aynı bendin ilk 
fıkrasında hükme bağlanan müteselsil sorumluluğun geçerli 
olmayacağı kuralını getirmiştir. Şöyle ki: TK.md.319 'un birinci 
fıkrası uyarınca, "esas mukavelede idare ve temsil işlerinin idare 
meclisi azaları arasında taksim edilip edilmeyeceği ve edilecekse 
bunun nasıl yapılacağı tesbit olunur. İdare meclisinin enaz bir 
azasına şirketi temsil selahiyeti verilir." 

Her nekadar limited ortaklıklarda kural, birlikte yönetim ise 
de, kuralın aksi ortaklık sözleşmesi ile veya genel kurul kararı ile 
kararlaştırılabilir (TK.md.540). Buna göre, birden fazla müdürün 
sözkonusu olduğu durumlarda, müdürler ortaklığın yönetimini 
aralarınada işbölümü yaparak yerine getirebilirler187 

Bu iş bölümünün nasıl yapılacağının, esas sözleşmede 
belirtilmiş olması ve iş bölümünün buna göre yapılması şarttır. 
Örneğin, ortaklığın ticari işleri bir veya birkaç üyeye, idare işleri de, 
keza bir veya birkaç üyeye verilebilir188. 

Ticaret Kanunun 319 uncu maddesinde öngördüğü hükme göre, 
esas sözleşme uyarınca, yönetim işleri yönetim kurulu üyeleri 
arasında bölünmüşse, her üye veya heyet kendisine tahsis edilen 
kısımdan sorumludur189. 

TK.md.336/b.5 'in ikinci fıkrası, bu prensibi teyit etmiştir. 

Beşinci bentte yazılı görevlerden birisi 319 uncu madde gereğince 
yönetim kurulu üyelerinden birisine bırakılmışsa, sorumluluk ilgili 
üyeye yükletilmek gerekir ve o işlemden dolayı müteselsil 

· sorumluluk geçerli olmaz. Örneğin, idare ve muhasebe işleri bir veya 
birkaç müdüre vermişse, TK.md.325 ve 327 'de öngörülen bilanço ve 

187 CERRAHOGLU, (Limited),s.164; ÇEVİK, (Limited), s.235; ERMAN, 
a.g.e., s.54; ULUSOY, Anonim ve Limited Şirketlerde Karın Tesbiti 
Dağıtımı Vergilendirilmesi, Ankara 1984, s.806; TEKİL, Şirketler 
Hukuku Üçüncü Cilt Limited Şirketler ve Kooperatifler, İstanbul 1974, 
s.40. 

188 . . MIMAROGLU, a.g.e., s.74, 75. 
189 ARSLANLI, (Anonim 11-III), s.122; MİMAROGLU, a.g.e., s.75. 
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ortaklığın durumuna ait rapor ile kazanç teklif varakasını hazırlamak 
ve bunları genel kurulun toplantı gününden en az onbeş gün önce pay 
sahiplerinin tetkikine sunmak, bu görevin verildiği kişilere aittir. Bu 
yükümlülüklerin kasten veya ihmal ile yapılmaması veya gereği gibi 
yapılmamasından bu kimseler sorumludurlar. Bunların dışında kalan 
müdürlere sorumluluk yüklenemezl90. Ancak bu yöneticiler, 
yapılmamış olan görevin 319 uncu madde gereğince diğer bir 
yönetici veya yöneticilere bırakılmış olduğunu ispat etmek 
zorundadırlar. 

Görülüyor ki, TK.md.336 ilk dört bendinde, mutlak müteselsil 
sorumluluk esasını kabul ettiği halde, son bent ile bir tür nisbi 
müteselsil sorumluluk esasını benimsemiştir191. 

III- ADİ (MÜNFERİT) SORUMLULUK HALLERİ 

A- HAKSIZ FİİLLER 

Müdürlerin görevlerini yerine getirirken işledikleri haksız 
fiillerden, limited ortaklık sorumludur (TK.md.542). Fakat ortaklığın 
haksız fiili işleyen müdürüne karşı bu sebeple doğan tazminat 
borcundan dolayı rücu hakkı saklıdır (TK.md.321/V, son cümle). Bu 
rücu hakkının niteliği, kapsamı ve şartları, Borçlar Kanununun bu 
konu ile ilgili hükümlerine, özellikle 41 vd. ve 55 inci maddeleri ile 
Medeni Kanununun 48 inci maddesinin son fıkrasının öngördüğü 
prensiplere göre tayin ve tespit olunurl92. 

190 ÇAMOGLU, Yöneticilerin aralarında görev taksimi yapmaları halinde bile 
diğer üyelerin sorumluluklarının devam edeceği görüşündedir. Yazara 
göre: Kural her üyenin taksim sonucunda kendi görev alanına giren 
işlerden sorumlu olması ise de, yönetim kurulunun heyet halinde nezaret 
görevi devam eder. Üyeler yetkili olmadıkları sahalarda dahi birbirlerini 
denetlemek ile görevlidirler. Yönetim kurulu her zaman gerekli evrak ve 
dosyaların ibrazını talep ederek nezaret görevini gerçekleştirebilir. 
Binaenaleyh yönetim kurulu üyelerinin nezaret görevini gereği gibi yerine 
getirmemesi, bunda ihmal göstermesi halinde TK.md.336/5 gereğince 
müteselsilen sorumlu tutulmaları mümkündür. Çünkü buruda kanunun 
yönetim kurulu üyelerine yüklediği bir görevde ihmal gösterilmesi 
sözkonusudur. Aynı sonuca özen borcuna aykırı davranış nedeniyle de 
varılabilir. ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 169. 

191 . ""' MIMAROuLU, a.g.e., s.75. 
192 . ""' MIMAROvLU, a.g.e., s.85. 



65 

TK.ınd.542 'ye göre limited ortaklığın, müdürlerin yaptıkları 
haksız fiillerden sorumlu tutulabilmesi için, haksız fiilin müdürlerin 
görevlerini yaptıkları sırada işlenmiş olması şarttır. Yahut Adliye 
Encümeni Mazbatasında belirtildiği gibi, organın haksız fiili, 
kendisine ortaklığın esas sözleşme veya 319 uıicu madde gereğince 
verilmiş bulunan görevi ifa ettiği sırada işlemiş olması şarttır 193. 

Acaba, görevlerini ifa dolayısıyle haksız eylem ika eden 
müdürlerin kişisel sorumluluğu varmıdır? Genel kurallar uyarınca 
müdürler de haksız eylemden. kişisel olarak sorumlu olurlar. Yani, 
genel kurallara göre (BK.md.41 vd. ), müdür veya müdürler ve 
TK.md.542/2 'ye göre de, ortaklık sorumlu tutulabilif 194. Sorumluluk 
davası ortaklık aleyhine veya haksız fiili işleyen aleyhine ayrı ayrı 
açılabileceği gibi birlikte de açılabilifl95 (BK.md.50). 

TK.md.542 'ye göre haksız fiil işleyen müdür yanında ortaklık 
da sorumlu tutulduğuna göre, ortaklıkla .müdür arasındaki ilişkinin 
bir borçlu teselsülü olup olmadığı düşünülebilir. Ancak genel kabul 
gören görüşe göre burada bir tam teselsül yoktur. Çünkü, tam 
teselsül zarara müşterek kusur ile sebebiyet verme halinde 
sözkonusudur ve sorumluların sorumluluğunun hukuki dayanağı da 
aynıdır. Ortaklık işlerinin görülmesi sırasında işlediği haksız 
fiillerden müdür ile birlikte ortaklığın da sorumlu olduğu hallerde bir 
eksik teselsül söz konusudur. Çünkü bu durumda sorumluluğun 
hukuki dayanağı aynı olmayıp müdür haksız fiil, ortaklık ise kanun 
gereğince sorumlu olmaktadır. Binaenaleyh burada bir eksik 
teselsülden veya talep yarışmasmdan sözedilebilif 196. 

Eksik teselsül ile tam teselsül arasında zarara uğrayanların 
borçlulara başvurabilmesi açısından herhangi bir fark yoktur197. Her 
iki teselsülde de zarar gören sorumluların her birine başvurabilir ve 
tazminatın tamamının ödenmesini isteyebilir. Yine sorumlulardan 
birinin yaptığı ödeme oranında diğer borçlu da borçtan kurtulur. 
Fark, daha ziyade iç ilişki yönünden görülmektedir. Tazminat 
talebine maruz kalarak ödemeye mecbur kalan ortaklık, aralarındaki 

193 . ,,.. MIMAROuLU, a.g.e., s.84. 
194 KARAY ALÇIN, (Görüşler 1975), s.147. 
195 . ERIŞ, a.g.e., s.1578. 

z196 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.23, 24; ERİŞ, a.g.e., s.966. 
197 TANDOGAN, (Mesuliyet), s.382. 
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iç ilişkiye dayanarak müdüre rücu etmek imkanına sahip olduğu 
halde, müdür ortaklığa rücu edemeyecektir(TK.md.321 /V). 

B- ORTAKLIKLA İŞLEM YASA GINA AYKIRILIK 

Müdürler, kanun veya sözleşme gereğince ortaklığrn yöneticisi 
sıfatını elde etmişlerdir. Fakat, aynı müdürlerin bir üçüncü şahıs 
sıfatıyle ortaklıkla ilişkiye girmeleri de mümkündür. Yani müdürler 
bir sözleşmede hem taraftarlardan birini teşkil eden ortaklığı temsil 
edebilirler, hem de diğer taraf olarak kendileri sözleşmeyi 
imzalayabilirler. Yahut da iki ayrı ortaklığın yöneticisi olarak 
sözleşme yapabilirler. Ticaret Kanunu ortaklık konusuna giren bu 
gibi ticari işlemlerin yöneticiler tarafından yapılmasına izin 
vermemiştif 198. TK.md.334/1 'e göre, "İdare meclisi azasından biri 
umumi heyetten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya 
dolayısiyle şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele 
yapamaz. Aksi halde şirket yapılan muamelenin batıl olduğunu iddia 
edebilir. Aynı hak diğer taraf için mevcut değildir." 

Anonim ortaklık yöneticileri için getirilen bu düzenlemenin 
TK.md.556 gereğince, limite~ ortaklık müdürleri için de geçerli 
olması gereklidif 199. 

Bununla birlikte müdürlerin ortaklıkla ticari200 işlem 
yapmalarını kanunumuz mutlak olarak reddetmemiş ve bunu genel 
kuruldan izin alınması şartına bağlamıştır. Bu sebeple, müdür genel 
kuruldan önceden izin almak suretiyle ortaklıkla ticari bir işlem 
yapabilir. Yasak sözleşme ile veya sonradan alınacak bir genel kurul 

198 ANSAY, (Anonim), s.128. 
199 TEOMAN, Yaşayan Ticaret Hukuku Hukuki Mütalaalar, C.I, Kitap 1, 

1989-1991, s.88; AYHAN, a.g.e., s. 11O,111. Karşı görüş için bkz. 
CERRAHOGLU, (Limited), s. 175, dpn.69. TK.md.334 deki düzenleme 
yapılmamış olsaydı dahi, limited ortaklık müdürleri için ortaklıkla işlem 
yapma yasağı yine de sözkonusu olurdu. Zira, müdürlerin göstermek 
zorunda oldukları sadakat borcu, bu yükümlülüğü doğuracaktır. 

200 Doktrinde buradaki ticari işlem deyimi yerinde görülmemektedir. Tacir 
sayılan bir tüzel kişi olarak limited ortaklığın, ticari olmayan bir işlem 
yapamayacağı, diğer bir söyleyişle, Ticari İş Karinesi (TK.md.21/1) 
gereğince ortaklık tüzel kişiliği ile yapılan her işin ticari sayılacağı 
belirtilmektedir. ÇAMOGLU, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu 
Üyelerinjn Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağı, (İşlem Yapma Yasağı), 
İktisat Maliye Dergisi, C. XVII, 1970-71, s. 78; İMREGill-t, (Anonim), 
s.232; BAŞTUG, a.g.e., s.377, dpn. 13. 
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kararıyla ortadan kaldırıldığı takdirde, müdür bu tür işlemleri geçerli 
olarak yapabilecektir. Hatta müdür aynı zamanda temsil yetkisini de 
taşıyorsa, işlemi mümessilin kendi kendisiyle sözleşme yapması 
şeklinde, bir yandan kendi adına, öte yandan ortaklığın temsilcisi 
sıfatıyla da yapabilir. Aksi halde, ister temsil yetkisine sahip 
bulunsun ister bulunmasın, gerek doğrudan doğruya ve gerekse 
dolayısiyle veya üçüncü bir şahsın mümessili sıfatıyle hareket ederek 
böyle bir işlem yapamayacaktır201. 

Yapılması TK.md.334 'e göre yasak edilmiş olan böyle bir 
işlemin yapılması halinde ortaya çıkan hukuki durum açık değildir. 
Gerçi Kanun "batıl" kelimesini kullanmıştır. Fakat butlanı sadece 
ortaklık iddia edebilecektir. Aynı hak diğer taraf için 
tanınmamıştır202. Yani ilgili yönetici kanunun bu yasak hükmüne 
dayanarak işlemin batıl olduğunu iddia edemeyecektir203 .Bununla 
beraber, böyle bir işlemin yapılmış olması durumunda, yönetim 
kurulu genel kurula müracaat ederek, bu işlemde icazetini isteyebilir. 
Genel kurul, yapılan işleme icacet verirse, işlem geçerli hale geliı:~ 
Artık işlemin butlanı iddia edilemez204. 

Yukarıda TKtmd.334 'de "batıl" kelimesinin kullanıldığını, 
bununla beraber ortaya çıkan hukuki durumun açık olmadığını 

belirtmiştik. Hernekadar maddede "batıl" kelimesi kullanılmışsa da 
yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra yapılan işlemin mutlak butlanla 
sakat bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü, işlem yönetici sıfatıyla 

201 ATAN, a.g.e., s.96. 
202 ANSAY, (Anonim), s.128, 129. 
203 ÇAMOGLU 'na göre, genel kurulun bu konuda hareketsiz kalması halinde, 

örnekseme yolu ile sınırlı ehliyetsizlerin kanuni temsilcilerinin rızası 
olmaksızın yaptığı işlemlere ilişkin hükümleri (MK.md.394) uygulanabilir. 
Bu hükümler uyarınca yönetici, işleme icazet verip vermeyeceğini 
bildirmesi için ortaklığa bir süre tayin edebilir veya mahkeme a·racılığı ile 
ettirebilir. Bu süre ortaklığın toplanıp karar almasına yeterli uzunlukta 
olmalıdır. Verilen sürenin sükutla geçirilmesi halinde yönetici de sözleşme 
ile bağlı olmaktan kurtulur. ÇAMOGLU, (İşlem Yapma Yasağı), s.80. 
MİMAROGLU ise, kanunun, ortaklığa işlemin butlanına karar vermek 
hakkı değil, bunu iddia etmek hakkı verdiği görüşündedir. Buna göre. de 
genel kurul böyle bir işleme icazet vermediği takdirde, işlemin yönetim 
kurulunca, mahkemeden butlanının istenmesi gerekeceği, genel kurulun 
butlana karar veremeyeceği görüşünü savunmaktadır. MİMAROGLU, a.g.e., 
s.90. . , 

204 ~ c . MİMAROuLU, a.g.e., s.90; ARSLANLI, (Anonım Il,III), s.154. 
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hareket eden kimse için bağlayıca yani geçerlidir. Bundan başka, 
genel kurul vereceği icazetle işleme sıhhatkazandırabilınekte, onu 
ortaklık yönünden bağlayıcı hale getirebilmektedir. Oysa sakatlığı 

mutlak butlan derecesinde olan bir işleme sonradan sıhhat 
kazandırılamaz. Şu halde yönetici tarafından yasağa aykırı olarak 
yapılan bir işlemin sakatlığının mutlak butlan olmadığı açıktır. 
Doktrinde de hakim olan görüşe göre burada bir mutlak butlan söz 
konusu olmayıp askıda, topal bir muamelenin varlığı kabul 
edilmektedif 205. 

Ortaklıkla işlem yapma yasağına aykırılık halinde, işlemin 
sonucunu TK.md.334 kendi içinde düzenlemiş olmakla beraber, 
maddede öngörülen yaptırım yani işlemin ortaklığı bağlamaması her 
zaman ortaklığın bu yüzden gördüğü zararı telafi etmeyebilir. 
Örneğin, bu arada ortaklık aynı işlemi yapmak hususundaki elverişle 
bir fırsatı kaçırmış olabilir. Ortaklığa yasak işlem yüzünden uğradığı 
bu tür zararları istemek imkanı da tanınmalıdır. Ortaklığın yasağın 
ihlali yüzünden uğradığı zararları müdürden talep edebilmesi için 
hukuki imkan mevcuttur. Ortaklıkla işleni yapma yasağı geniş 
anlamda yöneticilerin sadakat borcu içinde mütalaa edilmektedir. Bu 
sebeple işlem yapma yasağını çiğnemek sadakat borcuna aykırılık 
oluşturur. Böylece yönetici TK.md.336/b.5 anlamında "kanunun 
kendisine yüklediği sair görevlerden" birisini ihlal etmiş olmakta ve 
ortaklığa, ortaklara ve alacaklılara karşı 3 3 6 vd. maddeleri gereğince 
sorumlu tutulması mümkün bulunmaktadır206. 

Bunun gibi iznin verilmiş olması da, ortaklıkla işlem yapan 
müdürün kesin olarak sorumluluğunu kaldırmaz. Müdür yaptığı 
işlemde ortaklık haklarını çiğneyip kendi çıkarlarını tercih etti ise, 
TK.md.336 uyarınca yine sorumlu olacaktır207. 

C- YANLIŞ BEY ANLARDA BULUNMAK 

Limited ortaklık müdürlerinin ortaklığın iş imkanlarını 
olduğundan fazla göstererek üçüncü şahısları yanıtmaları 
mümkündür. Yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren durumlardan 

205 ÇAMOGLU, (İşlem Yapma Yasağı), s.79; SECRETAN, a.g.e., s.1270; 
ANSAY, (Anonim), s.129; İMREGÜN, (Anonim), s.232; BAŞTUG, a.g.e., 

· s.377, dpn. 13a. 
206 ÇAM.OGLU, (İşlem Yapma Yasağı), s.81. 
207 İMRbGÜN, (Anonim), s.233; ÇAMOGLU, (İşlem Yapma Yasağı), s.81. 
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biri olan bu durum TK.md.339 'da düzenlenmiştir. TK.md.339 'a 
göre, "şirketin halihazırdaki durumu hakkında her ne şekilde olursa 
olsun, yanlış· zehap uyandıracak desiseler kullanmak veya hakikate 
aykırı beyanda bulunmak suretiyle üçüncü. şahısları aldatan idare 
meclisi azası sebebiyet verdiği zarardan şahsen mesul olur". 

Sorumluluğun niteliği haksız fiildir. Zira, yanlış zehap 
uyandıracak desiseler kullanmak veya hakikate aykırı beyanda 
bulunmak suretiyle üçüncü şahısların aldatılması fiili, taraflar 
arasında mevcut bir aktin ihlali sebebine değil, objektif olarak gayri 
ahlaki bulunması sebebine dayanır208. 

Kanun 339 uncu madde ile yöneticiler hakkında özel bir 
sorumluluk türü düzenlemiştir. TK.md.321/5-542 'ye göre 
yöneticilerin haksız fiilinden ortaklık sorumlu olduğu halde, 
TK.md.339 'de bizzat yöneticilerin sorumlu oldukları vurgulanmıştır. 
Fiili işleyen yönetici bu yüzden şahsen (ferden) sorumlu olup, 
yöneticiler ·arasında teselsül hükümleri cereyan etmeyecektir209. 

Yöneticiler aleyhine tazminat davasını; ortaklık, pay sahipleri 
ve alacaklılar açabilir. Bunların dışında kalanlar ve özellikle üçüncü 
kişilerin dava hakkı yoktur. Ancak, TK.md.339 'un uygulanması 
bakımından zarar gören tüm üçüncü kişilerin dava hakkı vardır. 
Çünkü, bu maddede öngörülen kural yarınca, yöneticilerin tüm 
üçüncü kişilere zarar vermeleri olanaklıdır210. 

D- REKABET Y ASAGI 

1- Genel Olarak 

Limited ortaklıklarda müdür olan ortaklar "şirket işlerini 
idareye ve şirketi temsile mezun" ve mecbur olduklarından 
(TK.md.540/I-II), görevlerini yaparken ortaklığın işlerinin 
özelliklerini, sırlarını öğrenmesi çok doğal bir olaydır. Ortaklık 
sırlarını öğrenebilecek olan müdürlerin, ortaklık konusuna giren 
işleri yapmaları halinde, ortaklık zarar görebilir. Türk Ticaret 

208 ATAN, a.g.e., s.120; ARSLANLI, (Anonim, 11,111), s.172; ERİŞ, a.g.e., 
s.983; DOMANİÇ, (Anonim), s.521. . 

209 . "" . ATAN, a.g.e., s.121; MIMAROuLU, a.g.e., s.97; ERIŞ, a.g.e., s.983. 
210 . ERiŞ, a.g.e., s.984; ATAN, a.g.e., s.121. 
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Kanunu da yöneticilerin ortaklık konusuna giren işleri şahsen veya 
başkası hesabına yapmaları halinde, ortaklığın yararlarının 
zedelenebileceği fikrinden hareket ederek ortaklığın zarar görmesini 
engelleyici birtakım hükümler sevketmiştir. 

TK. 54 7 nci madde, "Müdür olan bir ortak, diğer ortakların 

muvafakatı olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi ve ne 
de başkası hesabına iş göremeyeceği gibi başka bir işletmeye 
mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak, komanditer ortak veya limited 
şirketin azası sıfatıyli iştirak dahi edemez. Bu yasak, mukaveleye 
konacak hükümle bütün ortaklara teşmil edilebilir." hükmünü 
getirmiştir. Maddeden de anlaşılacağı gibi, rekabet yasağı müdür 
olan ortaklar hakkındadır. Bu nedenle ortak olmayan müdürler 
(TK.md. 541) bu yasağa tabi değildirler211. "Aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyle şirket işlerini idareye 
ve şirketi temsile mezun" ve mecbur olduklarından (TK.md.540/I), 
bu yasak, kural olarak bütün ortaklara uygulanır. Ancak "şiı;ket 
mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili 
ortaklardan bir veya birkaçına" bırakılmışsa (TK.md.540/II) sadece 
bu sonuncular rekabet yasağına tabi olurlar. Kuruluştan sonra 
~ortaklığa giren ortaklar da, genel kurulun ayrı bir kararı olmadıkça, 
idare ve temsile mezun ve mecbur olmadıklarından, rekabet 
yasağının kapsamı dışındadırlar. Nihayet "Şirketin temsilcileri 
arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs 
adına limited şirketin temsil ve idaresini üzerine alınış bulunan 
hakiki şahıs limited şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan" 
edileceğinden (TK.md.540/IV), rekabet yasağı, bu temsilci hakkında 
uygulanır212. 

2- Şartları 

a- Yapılan İşlemin Ortaklık Konusuna Girmesi 

Ticaret Kanunu müdür olan ortağın rekabet yasağı nedeniyle 
"şirketin uğraştığı ticaret dalında... iş göremeyeceği" ni ifade 
etmektedir(TK.md.547). Bu nedenle müdür olan ortağın 

211 Ortak olmayan müdürlerin organ niteliğini kabul etmeyip, bunların ticari 
mümessil olduklarını savunan yazarlar, ortak olmayan müdürlerin, 
BK,md.455 'de düzenlenen tüccar yardımcılarının rekabet yasağına tabi 
olacakları görüşündedirler. ARSLANLI/DOMANİÇ, a.g.e., s.662. 

212 ÖÇAL, Limited Şirk(tlerde Müdür Olan Ortağa Uygulanan Rekabet 
Yasağı, (Rekabet), Eskişehir İ.T.İ.A.D. C. XVIII, Sayı 1, 1982, s.292. 
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yapamayacağı işlerin, belirtilen dala ilişkin olması gerektiği gibi, 
girmesi yasaklanan ortaklık tiplerinin de bu dalda faaliyet 
göstermeleri gerekir213. Bir başka deyişle "şirketin uğraştığı ticaret 
dalı" ile ilgisi olmayan işler, müdür olan ortaklarca yapılabileceği 
gibi, bunlar, "şirketin uğraştığı ticaret dalı" nda çalışmayan 
ortaklıklara da girebileceklerdir214. 

Bu düzenleme limited ortaklıklarda rekabet yasağının 

kapsamını diğer ticaret ortaklıklarına göre daha geniş tutmuştur. 
Şöyle ki, kollektif ortaklıkta, rekabet yasağı " ... şirketin yaptığı ticari 
nevinden bir iş olarak" tespit edilmiş; anonim ortaklık bakımından 
ise, " ... şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir 
muamele" nin yapılması şeklinde tarif edilmiştir. Buna karşılık, 
limited ortaklık bakımından TK.md.547 'de " ... Şirketin uğraştığı 
ticaret dalında iş görmek" şeklinde tarif edilmiştir. Bu durumda, 
kollektif ve anonim ortaklıkta, bir fiilin rekabet yasağının kapsamına 
girebilmesi için, onun "şirketin iştigal ettiği ticari nevilerinden" bir iş 
olması gerekmesine karşılık, limited ortaklıkta bu işin "aynı ticaret 
dalında" olması yetmektedir215. Örneğin, madencilik, imalat gibi 
kavramları verebiliriz. Ortaklığın uğraştığı ticaret dalı madencilik 
ise, bu daldaki her türlü faaliyetlerin yasağın kapsamına alınması, 
rekabet düşüncesine ters düşebilir. Bir ortaklığın kömür ötekinin 
krom çıkartması mutlaka rekabete neden olmayabilir. Aynı düşünce 
imalat dalı için de geçerlidir. Bu nedenle, bu ibarenin daraltılması 
gereklidir. Bunun için de TK.md.506/2 'deki "işletme konusu" 
kavramından yararlanılması yerinde olacağı doktrinde 
savunulmaktadır2 ı 6. 

213 TK.md.335/I 'de "şirketin konusuna giren ticari muamele" ibaresi 
şirketlerle ilgili olarak da belirtildiği halde TK.md.547 'de bu yol 
izlenmemekle beraber, "şirketin uğraştığı ticaret dalı" ibaresinin iki durumu 
da kapsamına almakta olduğu kabul edilmekted.ir. Bkz. KARAY ALÇIN, ( 
Şirketler), s.3 74; DOGANA Y, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.11, Ankara 
1974, s.1107; ÖÇAL, (Rekabet), s.294. 

214 ôÇAL, (Rekabet), s.295. 
215 KALPSÜZ, Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Üyelerinin Şirketle 

Rekabet Teşkil Eden Davranışları, Oğuzoğlu'na Armağan, Ankara 1972, 
s.352; FRANKO, Ticaret Şirketlerinde Rekabet Memnuiyeti, Batider, 
1985, C.XIII, Sayı 1, s.35. 

216 DOGANAY, (Şerh), s.1107; QOMANİÇ, (Anonim), s.452; ; ÇAMOGLU 
(POROY/TEKİNALP), s.265. 
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Bu konuda çözümü gereken bir sorun da, limited ortaklığın 
sözleşmesinde değişik konular gösterilmesinde; özellikle ortaklık 

maksat ve konusunun lüzumsuz yere ve gerçeklere aykırı olarak 
geniş tutulmuş olması durumunda ortaya çıkabilir. Doktrinde, bu gibi 
durumlarda, rekabet yasağının fiilen yapılan işlerle sınırlı olduğu 
ifade edilmektedir217. 

Bazı olaylarda "aynı ticaret dalında" çalışma sözkonusu olsa 
bile, rekabet durumu sözkonusu olmayabilir. Gerçekten 
birbirlerinden çok uzak yerlerde bulunan iki ortaklık için, aynı ticaret 
dalında uğraşma söz konusu olsa bile, rekabet ihtimali mevcut 
olmayabilecektir. Örneğin, Trabzon'da ve Denizli'de otel işletmek. 
Bu gibi durumlarda rekabet yasağının varılığını düşünmek, hakkın 
kötüye kulianımı olur218. 

b- İşlemin Kendisi veya Başkası Hesabına Yapılması 

Ortak müdür tarafından yapılmış olan işin, rekabet yasağı 
kapsamına girmesi için, TK.md.547 'ye göre, bu işin kendisi 
hesabına veya başkası hesabına yapılmış ~olması bakımından fark 
yoktur. 

Müdür olan ortak, ortaklıkla aynı ticaret dalında kendi 
hesabına bir iş göremez; özellikle bir ticari işletme (TK.md.11 vd. )ya 
da esnaf işletmesi (TK.md.13/I-2;17) açarak bunları yapamaz. Bunun 
gibi, müdür olan ortak, ortaklıkla aynı ticaret dalında bir başkası 
hesabına da bir iş göremez; özellikle ticari mümessil, ticari vekil, 
acenta hatta komisyoncu sıfatı ile bu işlere girişemez. Küçük ve 
mahcurlara ait bir işletmeyi, bunlar adına işletmek suretiyle 
(TK.md.15) bu işleri gerçekleştiremez. Gayesine erişmek için ticari 
işletme işleten demek (TK.md.18/1) yöneticisi olarak bu işleri 
yapamaz. Adi ortaklıklarda ortak olmayan mümessil (BK.md.534); 
anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi219 (TK.md.312/II), müdür 

217 ÖÇAL, (Rekabet), s.295; DOMANİÇ, (Anonim), s.452; KALPSÜZ, 
s.373 

218 ÖÇAL, (Rekabet), s.295. 
219 Karşı görüş için bkz. ARSEVEN, Ticaret Kanununun Getirdiği 

Yenilikler, İstanbul 1957, s.112. 
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(TK.md.319/II); limited ortaklıklarda ortak olmayan müdür 
(TK.md. 541) olarak yasağa tabi işleri yapamaz220. 

c- Bazı Ortaklıklara Ortak Olmak 

Kanun koyucu, müdür olan ortağın, "şirketin uğraştığı ticaret 
dalında"· faaliyet gösteren bazı ortaklıklara ortak olmasını 
yasaklamıştır. Kanunda komanditer ortak veya limited ortaklık ortağı 
olunması da sayılarak, bu yasağın kapsamı geniş tutulmuştur221. 
Burada kanun koyucu, yönetici olmasalar bile ortakların kararlara 
katılacaklarını (TK.md.168, 247, 536), denetleme haklarını 
kullanabileceklerini (TK.md,167, 249, 548/II) ve böylece limited 
ortaklık aleyhinde sonuç doğurabilecek işlemlere iştirak 
edebileceklerini de göz önünde tutmuş bulunmaktadır. 

Müdür olan ortaklar, limited ortaklığm "uğraştığı ticaret 
dalında" faaliyet gösteren adi ortaklıklara, kollektif ortaklıklara, 
komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklara ve 
limited ortaklıklara ortak olarak katılamazlar. Fakat anonim 
ortaklıklara ortak olmak mümkündür. Şunu da belirtelim ki, rekabet 
yasağının kapsamına girmenin söz konusu olabilmesi için, anılan 
ortaklıkların, limited ortaklığın uğraştığı ticaret dalında fiilen faaliyet 
göstermesi gerekir222. 

d- Diğer Ortakların İzninin Olmaması 

Rekabet yasağına aykırı bir hareketin söz konusu olabilmesi 
için, yukarıda saydığımız şartların dışında ortaklıkla aynı konuda iş 
yapabilmek hususunda esas sözleşmede veya daha sonra diğer 
ortaklarca izin verilmemiş olması gerekir (TK.md.547). 

TK.md.547 'deki yasak ortaklık yararına olarak öngörülmüş 
olduğundan, ortaklığın kurulması esnasında sözleşmeye konulan bir 
hükümle bu yasağın tamamen ya da kısmen kaldırılması mümkün 
olduğu gibi, daha sonra da "diğer ortakların" oybirliği ile verecekleri 
bir karar ile kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak mümkündür. 
TK.md.547 müdür sıfatının kazanılması halinde uygulanacak bir 
hüküm görünümü taşımakta olmasına rağmen, limited ortaklık 
sözleşmesinin düzenlendiği tarihte bazı kurucuların rekabet yasağına 

220 ÖÇAL, (Rekabet), s.296, 297. 
221 KALPı5ÜZ, (Rekabet), s.353. 
222 ÖÇAL, (Rekabet), s.297. 
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aykırı bir durum içinde bulunduğu diğer kurucular tarafından 

bilindiği takdirde, onun lehine olarak bu yasaktan zıınnı olarak 
vazgeçilmiş olduğu kabul edilebilir223. 

3- Yasağa Aykırı Davranışın Sonuçları 

TK.md.547 'de limited ortaklık müdürlerinin rekabet yasağına 
aykırı davranışka bulunması halinde tatbik edilecek yaptırım 
öngörülmemiştir. Buna göre TK.ınd.556 uyarınca, 335 inci maddede 
öngörülen yaptırımların limited ortaklıklarda rekabet yasağına aykırı 
davranışa da tatbik edilmesi gerekir224. 

TK.md.335 hükmü rekabet yasağını ihlal eden yöneticilere 
karşı, ortaklığa bazı imkanlar tanımıştır. Bu imkanları şöyle 

sıralayabiliriz: 
a-Görülen zararın tazmini talep edilebilir 
b-Şayet üçüncü şahıs hesabına bir sözleşme yahılmışsa, 

bundan doğan menfaatlerin ortaklığa devredilmesi istenebilir 
c-Yapılan işlemin ortaklık adına yapılmış sayılması 

istenebilif 225. 
d-Şayet yönetici aynı konu ile uğraşan diğer bir ortaklığa 

sınırsız sorumlu ortak olarak girmişse bu ortaklıktan çekilmesi 
istenebileceği gibi üyenin bu ortaklıkta elde etmiş olduğu 
menfaatlerin devri de talep olunabilir. e- · 
Yöneticinin yasağa aykırı olarak yaptığı işlemden doğan menfaat 
ortaklığın kendi zararından fazla olsa dahi bunun devrini ortaklık 
talep edebilir. f-Ayrıca, 
genel kurul yöneticiden rekabetten kaçınmasını ve o işlem hakkında 
hesap ve bilgi vermesini de isteyebilir226. g-Bunlardan 
başka, "Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan 
ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat verilmek şartıyle 
ortaklık, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın ortaklıktan 

223 KARAY ALÇIN, (Şirketler), s.374; ÖÇAL, (Rekabet), s.298. 
224 KALPSÜZ, (Rekabet), s.353, dpn.9; CERRAHOGLU, (Limited), s.175; 

ÔÇAL, (Rekabet), s.299; AYHAN, a.g.e., s.114; TEKİL, Şirketler 
Hukuku Limited Şirketler ve Kooperatifler, C.111, İstanbul 1974, s.58. 
Karşı görüş için bkz. ARSLANLI/DOMANİÇ, a.g.e., s.681 vd. 

225 Bu şıkta ortaklık işlemden doğan borçlara katlanmaz, sadece menfaatlerin 
devrini talep eder. Dış ilişkide üçüncü şahısla yönetici karşı karşıyadır. 
Bkz. ÇAMOGLU, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Rekabet Yasağı, İl<tisat Maliye Dergisi, C.XVI, 1969, s.359. 

226 ÇAMOGLU, (Rekabet), s.359. 
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çıkarılmasını mahkemeden" isteyebileceğinden (TK.md. 551 /III), 
rekabet yasağına uymama, müdür olan ortağın ortaklıktan ihracının 
istenmesi sonucunu doğurabilir227. Bu sonuç için müdüilük sıfatının 
ortağa ortaklık esas sözleşmesiyle mi ya da daha sonradan alınan bir 
genel kurul kararıyla mı verilmiş olduğunu incelememiz gerekecektir. 
Şöyle ki, eğer müdürlük sıfatı ortaklık sözleşmesi ile ortak ya da 
ortaklara verilmişse, o zaman "ortaklardan birinin talebi üzerine 
mahkeme kararı ile idare hak ve vazifesi tahdit veya nez'olunabilir" 
(TK.md.543/I; 161). Eğer bu sıfat ortaklık kurulduktan sonra genel 
kurul kararı ile ortak ya da ortaklara verilmişse, o zaman da, rekabet 
yasağına uymayan müdür ya da müdürler "ortakların ekseriyeti ile 
azledilebilir. Ekseriyet hasıl olmadığı takdirde, idare işlerine bakan 
ortağın şirket mukavelesi hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla her bir 
ortak azil için mahkemeye müracaat edebilir" (TK.md.543/I; 162). 

TK.md.335/II anonim ortaklıklarda ortaklığa tanınan bu 
haklardan birinin tercini, bu fiili işlemiş olan yönetim kurulu üyesi 
dışındaki üyelere bırakmıştır. Limited ortaklıklarda ise bu tercih 
hakkı konusunda karar verme yetkisi genel kurula bırakılmalıdır. 
Zira, limited ortaklığın yönetimi sadece bir müdüre bırakılmış 
olabileceği gibi, birlikte yönetim ilkesi nedeniyle -rekabet yasağına 
aykırı davranan müdürün de kabulü gerekeceğinden- müdürler 
kurulundan bir karar çıkması zor olacaktır228. 

Tanınan hakların istenmesini TK.md.335 kısa bir zaman 
aşımına tabi tutmuştur . . Ticaret Kanunu Tasarısında, üç aylık ve bir 
yıllık süre teklif edilmiş ve bu bir hak düşüren süre olarak 
düşünülmüştür. Ancak, Adliye Encümeni Mazbatasında, "hak 
düşüren müddetlerde umumiyet itibariyle çifte müddet sözkonusu 
olmaz. Bu bakımdan, buradaki müddet müruru zaman müddetidir" 
denmek suretiyle, bunun zaman aşımı süresi olduğu kabul 
edilmiştir229. 

TK.md.335 'in son fıkrası hükmüne göre, üç aylık süre 
sözkonusu ticari işlemlerin yapıldığını ya da yöneticinin diğer bir 

227 ÖÇAL,(Rekabet), s.299. 
228 Anonim ortaklıklarda da yönetim kurulunda çoğunluk sağlanamaması 

nedeniyle tercih hakkı konusunda bir karar alınamıyorsa, bu hakkın 
kullanımı genel kurula bırakılmalıdır. MlMAROGLU, a.g.e., s.95; 
ÇAMOGllJ, (Rekabet), s. 359. 

229 · r MIMAROuLU, a.g.e., s.95. 
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ortaklığa girdiğini diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren, bir 
yıllık süre de sözkonusu işlemlerin vukularmdan itibaren işlemeye 
başlayacaklardır. Doktrinde anonim ortaklık yönetim kurulu üyeleri 
için üç aylık sürenin diğer bütün yönetim kurulu üyelerinin rekabet 
yasağına aykırı hareketi öğrenmelerinden itibaren hesap olunacağı 
görüşü hakimdir 230. 

Buna karşılık savunulan ikinci bir görüşte ise, üç aylık 

zamanaşımı süresinin başlaması için yönetim kurulu üyelerinden 
birinin durumu öğrenmesi yeterli görülmektedir. Yöneticilerin 
sadakat ve özen borçları bulunduğu bu nedenle durumu öğrenen bir 
üyenin diğerlerini haberdar etmek sorumluluğu oldugu ifade 
edilmektedfr23 l. Ayrıca bu sonuç menfaatler dengesine de uygun 
düşecektir. Zira, durumun bütün üyelerce öğrenildiğini ispat, yasağı 
ihlal eden üyede olduğundan, bu üye büyük ispat güçlüğü karşısında 
kalacaktır. Nihayet bu çözüm tarzının diğer bir sakıncası da, sürenin, 
kanun koyucunun üç aylık süre koyarak çekişmenin bir an önce 
çözüme kavuşmasını amaçlayan iradesine uygun düşmeyecek kadar 
uzamasına yol açacaktır232. 

Limited ortaklıklarda ise, yasağın ihlali halinde uygulanacak 
yaptırımın tercihi genel kurulda olacağından, ortakların öğrenmeleri 
esas alınacaktır. Bunun yanında, üç aylık sürenin başlangıcı için tüm 
ortakların öğrenmelerini eses almak, limited ortaklığın bünyesine 
daha uygun olacaktır. Zira, müdür olmayan ortakların, yöneticiler 
gibi sadakat ve özen gösterme yükümlülüğü olmadığı gibi, diğer 
ortaklara haber verme görevi de yoktur. 

230 . "" . . Bkz. MIMAROuLU, a.g.e., s.95; DOMANiÇ, (Anonım), s.463; ANSAY, 
(Anonim), s.130. 

231 İMREGüN, (Anonim), s.234; ÇAMOGLU, (Rekabet), s.360; 
TEKİL,(Anonim}. s.301, dpn.162. 

232 ÇAMOGLU, (Rekabet), s.360. 
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Ticaret Kanununda Limited ortaklık müdürlerinin sorumluluğu 
konusunda anonim ortaklıklara açıkça bir yollama yapılmakla 

yetinilmiş; müdür veya müdürlerin ortaklık, ortaklar veya ortaklık 
alacaklılarını zarara sokan fiillerden veya kararlarından dolayı 

kusursuzluğun ispatı ve sorumluluktan kurtulma durumu için bir 
düzenleme getirilmemiştir. 

Bu durumda, TK.md.556 hükmüne dayanarak, TK.md.338 ile 
getirilen düzenlemenin limited ortaklıklar için de geçerli olduğunu 
düşünmek yerinde olur233. 

~ 

Bir görüşe göre, limited ortaklık müdürlerinin sorumluluğunda 
da aynen uygulanan anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluğu her zaman bir kusur sorumluluğu olmayabilir. Bu görüşe 
göre, TK.md.336/1-4 bentlerinde sayılan durumlarda yönetim kurulu 
üyelerinin sorumlu tutulabilmesi için adı geçen hükümlere aykırılığın 
ispatı yeterli olup, kusur şart değildir. TK.md.338'de kusurunun 
bulunmadığını ispat eden üyenin sorumluluktan kurtulacağı 
açıklanmışsa da bu hüküm kast veya ihmalin arandığı hallere yani 
TK.md.336 'nın Sinci bendine yönelik sayılmaktadır234. 

TK.md.336 'nın ilk dört bendinde saydığı sorumluluk halleri 
için hiçbir kayıt koymaması, sadece beşinci bentte kast veya ihmalin 
bulunmasını araması bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca Kanunun 
336/1-4 bentlerindeki görevlere özel önem vermiş olması da bu 
bentlerde ki sorumluluğun kusura dayanmadığı kanısını 
kuvvetlendirmiştir. Şöyle ki; TK.md.336/5 inci bendinde sayılan 
görevlerin bir murahhas üyeye bırakılması halinde, diğer yönetim 
kurulu üyelerini murahhas üyenin sorumluluğuna iştirak 

233 ÇEVİK, (Limited), s.274. 
234 ARSLANLI, (Anonim 11-111), s.169 vd. 
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ettirmemıştır. Oysa TK.md.336/1-4 bentlerinde sayılan hallerde bu 
imkan tanınmamış ve sözü geçen görevler bir murahhasa bırakılsa 
dahi yöneticilerin bu görevler sebebiyle müteselsil sorumlulukları 
kaldırılmamıştır. Yine genel bir hüküm olan TK.md.336/5inci bendin 
içerisinde kabul edilebilecek olan 1-4 üncü bentlerdeki halleri 
kanunun ayrıca düzenlemesi bu bentlere özel önem verdiği şeklinde 
yorumlanmaktadır235. · 

Ancak, TK.md.336/ 1-4 bentlerinde kusursuz sorumluluk 
ilkesinin kabul edildiği görüşü doktrinde kabul görmemiştir236. 
Kusursuz sorumluluğun kabul edilmeyiş sebeplerini şu şekilde 

açıklayabiliriz: TK.md.336 'nın 5 inci bendi "kanun veya esas 
mukavelenin kendilerine yüklediği sair vazifelerin kasten veya ihmal 
ile yerine getirilmemesinden" bahsetmektedir. Bu durumda Kanunun 
5 inci bentte, 1-4 bentlerdeki görevleri ve kanuıı veya esas 
mukavelenin yüklediği sair görevleri "kasten veya ihmal ile" yerine 
getirmeyen yönetim kurulu üyesini sorumlu tutmak istediği sonucuna 
varılabilir237. 

Diğer taraftan, TK.md.338 de, kusursuz sorumluluk hallerinin 
bazılarında olduğu gibi bir "kurtuluş kanıtı" değil, "kusursuzluk 
kanıtı" koymuştur. Kusursuzluğunu ispat ederek sorumluluktan 
kurtulma ise ancak kusurlu sorumluluk hallerinde söz konusu 
olabilir238. 

Adliye Encümeni Mazbatasında da239 11 aynı düşünceler idare 
meclisi azalarının mesuliyetleri hakkındaki hükümler için de doğru 
görüldüğünden tasarının 338 inci maddesinin metnine 11 bir kusuru 
olmadığını ispat eden" sözleri ilave edilerek idare meclisi azalarının 
gerek şirkete, gerekse üçüncü şahıslara karşı akdi mesuliyet esasına 
tabi tutulmaları ... " açıklaması yapılmıştır. Bu ifadeyle sorumluluğun 
hukuki dayanağının akdi olduğu ve bunun sonucunda da 

235 Bkz. ATAN, a.g.e., s.24; ÇAMOGLU, e.g.e., s.13. 
236 MİMAROGLU, a.g.e., s.39; ÇAMOGLU, a.g.e., s. 14; 

POROY/TEKİNALP Ü /TEKİNALP G, a.g.e., s.384. 
237 ÇAMOGLU, a.g.e., s.14; Ayrıca bkz. İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, 

İstanbul 1989, s. 189; POROY/TEKİNALP Ü/TEKİNALP G, a.g.e., s.384. 
238 ÇAMOGLU, a.g.e., s. 14. ,, 
D9 . ' AEM, md.224, s.381. 



79 

kusursuzluğunu ispat yükünün yürütme kurulu üyelerine yüklenmesi 
gerektiği belirtilmek istenmiştif240. 

Ayrıca TK.md.320 yönetim kurulu üyelerinin ortaklık işlerinde 
gösterecekleri dikkat ve basiret dolayısiyle BK'nun 528/II maddesine 
atıfda bulunmuş ve bu atıf, BK.ınd.390 hükmüne göre aynı kanunun 
32 linci maddesinin uygulanmasını gerektirmiştir. BK.md.321/I'e 
göre ise yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken özenle 
hareket etmeye mecburdurlar. Kast veya ihmal sonucu meydana 
gelen zararlardan sorumludurlar. Sorumluluk ve bunun sonucu olan 
tazminat ancak, kast veya ihmal halinde söz konusu olduğuna göre, 
bu sorumluluk, bir kusur sorumluluğudur241. 

Son olarak da TK'nun 336 ncı maddesine, kaynak teşkil etmiş 
olan İsviçre Borçlar Kanununun 7 54 üncü maddesine göre, yönetim 
veya kontrol ile görevlendirilmiş bulunan bütün kişiler kasten veya 
ihmal neticesinde sebep oldukları zararlardan gerek ortaklığa, 
gerekse ortaklara ve alacaklılara karşı sorumludurlar242. Kast veya 
ihmali şart koşan bu hükümden ilham alan Türk Ticaret Kanununun, 
yönetim kurulu üyelerinin sorunluluğu için kusuru gerekli görmemiş 
olmasının düşünülemeyeceği savunulmaktadır243. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın sonucunda, müdürlerin 
sorumluluğunu gerektiren hallerde kural olarak kusurlu sorumluluk 
ilkesinin kabul edilmiş olduğu sonucuna varabiliriz. Bununla beraber 
müdürlerin kusur aranmaksızın sorumlu tutulacakları haller de 
mevcuttur. TK.md. 547, rekabet yasağını ihlal eden müdürlerin 
sorumluluğu konusunda kusur aramamıştır. Doktrinde bundan başka 
kusursuz sorumluluk hallerinin varlığı da ileri sürülmektedir. Şöyle 
ki, TK. 67. maddede düzenlenen ticari defterlerin gereği gibi 
tutulmaması veya saklanmaması halinde, sorumluluk için kusur 
aranmadığı ; yine bunun gibi, yöneticilerin özen borçlarını ihlal 
etmeleri halinde de kusursuz sorumluluğun söz konusu olduğu 
savunulmuştur244. 

240 ÇAMOÔLU, a.g.e., s.14. 
241 . ;t. MIMAROuLU, a.g.e., s.39. 
242 . STEIGER, a.g.e., s.322. 
243 . ;t. · MIMAROuLU, a.g.e., s.41. 
244 ÇAMOGLU, a.g.e., s. 16. 
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Ticaret Kanunu yönetim kurulu üyeleri için kusurlu sorumluluk 
ilkesini kabul etmekle beraber, kusurun ispat edilmesinin güçlüğünü 
gözönüne alarak bir kusur karinesi koymuştur. Yani, yönetim kurulu 
üyeleri görevlerini ifa sırasında bir zarar oluşmuşsa, bu zararın 
üyelerin kusurlu eylemi sonucu meydana geldiğinin kabulü 
gerekmektedir. Nitekim 338. madde yönetim kurulu üyeleri için 
müteselsil sorumluluk esasını ve karine olarak yöneticilerin kusurlu 
olduklarını kabul etmektedir245. Şu halde müdürler kendilerine 
yüklenmiş bulunan kusur esasına dayanan sorumluluktan 
kurtulabilmek ıçın, kusursuz bulunduklarını ispat etmek 
zorundadırlar. 

Kusur karinesi, müdürlerin ortaklığa, ortaklara ve ortaklık 
alacaklılarına karşı sorumluluğunu gerektiren bir halin ortaya 
çıkması durumunda, davacıların müdürlerden birinin kusurlu 
olduğunu ispat etme zorunluluğunda kalmaksızın dilediklerine 
müracaat etme hakkını kazandırır. 

Böyle bir durumda açılacak olan tazminat davasında kusur 
olup olmadığının ispatı davayı açana ait değildir. Müdürler 
kendilerinin kusursuzluğunu ispat zorundadır246. Hernekadar, 
TK.md.338 müteselsil sorumluluğu gerektiren işlemlerden 
bahsetmekte ise de, ferdi sorumluluğu gerektiren işlemlerden dolayi 
da kusursuzluğun ispatı sur.etiyle sorumluluktan kurtulmanın mümkün 
olduğu kabul edilebilir247. 

Kural olarak, yönetim kurulu üyesi, sorumluluğunu gerektiren 
hususlarda kusursuzluğunu genel hükümlere göre ispat eder. 
TK.md.338'de, kusursuzluğun ispatı konusunda bazı ölçüler 
verilmektedir. Maddeye göre, yönetim kurulunun bir kararına konu 
teşkil etmiş olan hususlardan doğan kusur karinesini çürütebilmek 
için yönetim kurulu üyesinin karara menfi oy vermiş ve bunu zapta 
geçirtmiş bulunduğunu, ayrıca da durumdan denetçileri yazılı olarak 

245 . ;"'. ;"'. MIMAROuLU, a.g.e., s.38; ÇAMOuLU, a.g.e., s.16. 
246 Bazı yazarlar şayet, yönetim kurlu üyelerinin sorumluluğu genel kurul 

kararlarının sebepsiz olarak yerine getirilmemesi hususundaki TK.md. 336/ 
4 hükmüne dayanıyorsa, yönetim kurulu üyesinin bu icra edilmemede 
kusuru bulunmadığını ispat etmesini yeterli görmeyip ayrıca, genel kurul 
kararının icrasına objektif anlamda haklı bir sebebin engel olduğunu ispat 
etmesini aranmaktadırlar. ATAN, a.g.e., s.112; ARSLANLI, (Anonim II-
111), s.174; BAŞTUG, a.g.e., s. 719. t 

247 ATAN, a.g.e., s.56. 
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haberdar etmiş olduğunu ispat etmesi ge_rekir. Kanımca, TK.md.338 
'in kusursuzluğun ispatı konusunda koymuş olduğu bu esasaların 

tahdidi olmayıp, birer örnek niteliğinde olduklarının kabulü, daha 
tutarlı olacaktır248. Zira, limited ortaklıklarda birlikte yönetim 
ilkesini düzenleyen TK.md.540 'ın birinci fıkrasına göre, "Aksi 
kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyle şirket 
işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar." Bu hükme 
göre, müdürlerin birlikte karar vermeleri gerekli olup, karara bir 
müdürün katılmaması durumunda o karar uygulanamayacaktır249. 
Buna göre TK.md.338 'de kusursuzluğun ispatı için sayılan esasların 
tahdidi olduğu kabul edilirse bu hükmün limited ortaklık müdürleri 
için uygulanması imkanı büyük oranda kaybolacaktır250. 

B- İBRA 

Tüzel kişi adına işlem yapan organlar, hesap dönemi sonunda 
iş sahibine (tüzel kişiye) faaliyetlerinin hesabını vermekle 
yükümlüdürler. İbra, tüzel kişinin (yetkili organının) sorumlu organın 
üyelerine karşı karar şeklindeki bir irade açıklamasıdır. Yetkili organ 
bu kararı ile, sorumluların söz konusu dönemdeki işlemlerini hukuka 
ve maslahata (tüzel kişi açısından) uygun bulduğunu beyan 
etmektedir251. Bu açıdan ibra kararı hukuki niteliği itibariyle, menfi 
bir borç ikrarı olarak kabul edilmektedir252. 

Limited ortaklıklarda, müdürleri ibra etmeye yetkili organ 
genel kuruldur (TK.md.539/5). Genel kurulun, yönetim kurulunu ibra 
etmesi, onun ilgili hesap dönemindeki bütün işlemlerinin hukuki ve 

248 TK.md.338 'de belirtilen durumların sınırlayıcı olmayıp, örnek niteliğinde 
olduğu görüşü için, bkz. ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.19. 

249 ÔZT AN B., Limited Şirketlerde Kayyım Tayini, Batider, 1966, C.III, 
s.723. 

250 TK.md.33 8 'de kusursuzluğun ispatı için sayılan hususların tahdidi olduğu 
kabul edilirse, bu madde limited ortaklıklarda ancak esas sözleşme veya 
genel kurul kararı ile anonim orkatlıklardaki gibi bir düzenleme 
(TK.md.330) öngörülmüş olması halinde uygulama alanı bulabilecektir. 

251 ÇAMOGLU, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının 
Sorumluluk Davalarına Etkisi (İbra), İ.Ü.H.F.M., Cilt, XXXVI, İstanbul 
1971, Sayı 1-4, s.323. 

252 ANSA Y, Anonim Şirketlerin Ehliyeti, İdare Meclisinin İbrası, İdare 
Meclisi Aleyhine Mesuliyet Davası ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
Kararı, Batider, C.III, 1966, s.431; BAŞTUG, (Şirketler), s.382; • 
ÇAMOGLU, (İbra), s.323; TEOMAN, a.g.e., s. 128. 
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iktisadi sonuçlarını tasvip ettiği anlamını taşır. Böylece limited 
ortaklık, müdürlerine karşı bir yandan güven beyanında bulunmakta 
diğen yandan onları ilgili devredeki işlemleri sebebi ile sorumlu 
tutmayacağını açıklamaktadır. 

Bilançonun tasdiki ve ibra işlemleri birbirinden ayrı işlemler 
olmakla beraber kanunumuzda, bilançonun tasdikine dair genel kurul 
kararının, aksine bir açıklama olmadığı takdirde, müdürlerin ve varsa 
denetçilerin ibrasını da içereceği hükme bağlanmıştır 
(TK.md.534,380). 

İbranın bilanço ile sınırlı olması ve bilançoda gorunmeyen 
işlemleri kapsamaması gerekir. Bilançoda eksiklik veya hata varsa 
ibra kararı geçerli olmaz253. Zira, pay sahipleri ancak bilanço ve ona 
bağlı evrakı inceleyebilmişlerdir. Bu sebeple ibra, genel kurulun 
bilmediği işlemleri içermez. Diğer yandan, ibranın kapsam sahası, 
bilançonun genel kurul ve pay sahipleri tarafından yapılan inceleme 
sonunda anlaşılabilen işlemlerle sınırlıdır254. İşlemlerin anlaşılabilir 
olmasında kıstas da bunların ortalama ehliyete sahip pay sahiplerince 
anlaşılabilir olmasıdır255. 

Hakkında ibra kararı verilecek olan müdür oylamaya katılamaz 
ve bu konuda oy kullanamaz256 (TK.md .. 537 /III). Bu durumda, 
müdür olan ortağın esas sermayenin yarıdan fazlasına sahip olması 
halinde ibra kararı verilemeyecektir257; çünkü karar, esas 

253 ANSA Y, (Genel Kurul Kararı), s.431. 
254 HGK. I/1/VII/1964. E/836 D T.K/500. Bkz.ÖZTAN F., Kararlar, 

Batider, 1965, C.III, s. 166 vd. Konuyla ilgili Federal Mahkeme Kararı için 
bkz., ÔÇAL, Anonim Şirketlerle İlgili Federal Mahkeme Kararları, 
Ankara 1972, s.120,121. 

255 ATAN, a.g.e., s.64. 
256 Anonim ortaklıklarda ortakların kendileriyle veya belli derecedeki 

yakınları ile ilgili işlerde oy hakkına sahip olamayacakları yolundaki 
TK.md.374/I de yer alan yasak ibra konusunda da uygulama alanı bulur. 
Bkz.POSTACIOGLU, Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azasının 
Hukuki Mesuliyeti, Halil Arslanlı 'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, 
s.509. Fakat limited ortaklıklariçin Ticaret Kanununda 374 üncü madde 
hükmüne benzer bir düzenleme getirilmediğinden, ortaklar kendi 
yakınlarının ibrasında oy kullanabileceklerdir. 

257 Doktrinde TK.md. 53 7 /I de getirilmiş olan, bir ortağın tüm oy sayısının 
üçte birinden fazla oya sahip olamayacağı hükmüne dayanılarak, 
TK.md.536/III ve TK.md.537/I hükümlerinin birlikte uygulanması sonucu 
esas sermayenin yarısından fazlasına sahip olan ortağın, azınlıkta kalan 
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sermayenin yarısını aşan oy çoğunluğu ile verilir (TK.ınd.536/3). 

Çoğunluk sağlanamayacağından (TK.md.551/3) müdür olan ortağı 

ortaklıktan çıkarmak da mümkün olmaz. Azınlıkta. kalanlar sadece 
haklı sebebe dayanarak ortaklıktan çıkmaya izin verilmesini veya 
ortaklığın feshini talep edebilirler (TK.md.551/2). Bütün ortakların 
ortaklığı birlikte yönetmesi halinde de ibra kararı vermek gerekmez. 
İhtilaf halinde ortaklığın haklı sebep dolayısiyle feshedilmesi, bazı 
ortakların ortaklıktan çıkartılması veya tazminat davası açmak söz 
konusu olabilir258. 

İbranın doğal sonucu, ortaklıkça, müdürler aleyhine açılacak 
sorumluluk davasını ortadan kaldırmasıdır. İbra kararının ortaklık 
alacaklıları üzerine her hangi bir etkisi yoktur. Bunlar ibra kararına 
rağmen sorumluluk davası açabilirler259. 

C- ZAMANAŞIMI . 

Müdürlerin sorumlu tutulmalarına engel olan sebeplerden bir 
diğeri de zamanaşımıdır. Alacaklılara yönelik dava hakları, belirli bir 
zamanın geçmesiyle ortadan kalkar. Yani talep hakkı artık dava 
yoloyla ileri sürülemez. Borç bundan böyle yaptırımsız kalmış ve 
eksik borç haline dönüşmüştür. Tazminat davalarında da maddi ve 
manevi tazminat ayrımı yapılmaksızın, bu esas geçerlidir260. 

Zamanaşımı, yukarıda verdiğimiz tarifden de anlaşılacağı gibi 
bir defi niteliğinde olması dolayısiyle borcu düşürmez. Ancak, borca 
bağlı olan dava hakkını kaldırır. Defi niteliğinde olması nedeniyle 
zamanaşımı mahkemece resen dikkate alınmaz. Uygulanması için 
sorumlu durumda olanlar tarafından dermeyan edilmesi gerekir 
(BK.md.140). 

Borçlar Kanununda zamanaşımına ilişkin çeşitli hükümler 
bulunmasına rağmen Ticaret Kanunu konunun önemi nedeniyle 
yöneticilerin sorumluluğu konusunda özel zamanaşımı hükümleri 
getirmiştir. Bu konudaki hükümlerden TK.md.309 genel kapsamlı bir 
hükümdür. TK.md.309/IV e göre, "mesul olan kimselere karşı 
tazminat istemek hakkı davacının zararı ve mesul olan kimseyi 

ortakların oyları ile ibrasının gerçekleşeceği görüşü de savunulmaktadır. 
Bkz. BAŞTUG, (Şirketler), s.255,256. 

258 KARAY ALÇIN, (Şirketler), s.364. 
259 BAŞTUG, (Şirketler), s.383. 
260 TANDOGAN, (Mesuliyet), s.355,356. 



84 

öğrendiği tarihten itibaren. iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin 
vukuu tarihinden itibaren beş yıl geçmekle müruruzamana uğrar. 
Şukadar ki, fiil cezayı müstelzim olup, Ceza Kanununa göre 
müddetleri daha uzun müruruzamana tabi bulunuyorsa tazminat 
davasına da o müruruzaman tatbik edilir". Görüldüğü gibi 
TK.md.309/IV de, iki, beş ve ceza zamanaşımı olmak üzere üç tür 
zamanaşımı tespit edilmiştir. Bunun dışında kalan hükümler, münferit 
haller içindir ve özel niteliktedir. Ticaret Kanunu, bazı sorumluluk 
halleri için de herhangi bir zamanaşımı süresi öngörmemiştir. Bu 
durumları ayrı ayrı incelemeye tabi tutacağız. 

1- TK.md.309 

a- Uygulama Alanı 

TK.md.340 'ın yaptığı yollama gereğince 309 uncu 
maddedeki261 zamanaşımı süreleri yöneticilerin 336 ve 337 inci 
maddeler gereğince sorumlu oldukları hallerde uygulanır. Bunun 
haricinde 309 uncu maddedeki süreler kuruluş işlemleri sebebiyle ilk 
yöneticilerin 308 inci madde gereğince sorumlu oldukları hallerde de 
doğrudan doğruya tatbik edilir262. 

~ 

b- Öngörülen Zamanaşımı Süreleri 

aa- İki Yıllık Zamanaşımı Süresi 

İki · yıllık sürenin başlangıç tarihi davacının sorumlu olan 
kimseleri ve zararı öğrendiği tarihtir (TK.md.309/4). Zamanaşımı 
davacının hem zararı hem de sorumlu şahısları öğrenmiş olduğu 
takdirde başlayacağına göre, yalnız zararın veya yalnız sorumlu 
şahısların öğrenilmesi halinde, cereyan etmeyecektir. 

261 İsviçre Borçlar Kanununun 760 ıncı maddesi kaynak alınarak hazırlanan 
TK.md.309 hükmü, Adliye Encümeninde şu gerekçe ile değiştirilerek 
bugünkü halini almıştır: "Bu maddenin mehazı olan İsviçre kanunundan 
alınan müruruzaman müddetleri, umumi müruruzaman müddeti olan on yıla 
göre kabul edilmiş bulunmaktadır. Halbuki bu durum memleketimizin 
ihtiyaçlarına uygun görülmediğinden, mer'iyet kanununa konulan hükümle, 
bütün şirketlerdeki mütalebelerine ait müruruzaman beş yıla indirilmiş 
olduğundan , onunla ahenkli olarak buradaki müruruzamanın da beş yıla 
indirilmesi uygun görülmüştür". AYHAN, a.g.e., s.125 'den.naklen. 

262 ÇAMOÔLU, (yönetim Kurulu), s.224,225. · v 
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Bazı yazarlara göre, iki yılık zaman aşımı süresi, yalnız 

ortaklık alacaklıları ve ortakların açacakları davalarda söz 
konusudur. Bu görüşe göre zamanaşımı konusu, ortaklığın açacağı 
davada bir özellik arzeder. Ortaklık tarafından açılacak dava 
hakkında madde 340 dolayısıyle 309uncu madde tatbik olunmaz. 
Çünkü 340 ıncı madde matlabı ortakların ve ortaklık alacaklılarının 
davası hakkındadır. Ortaklığın davasında ise, genel hükümler tatbik 
edilecektir. Yani bu görüşe göre, ortaklığın davası beş yıllık 
zamanaşımına tabi olacaktır263. 

Bu görüş doktrinde fazla taraftar bulmamıştır. Genel kabul 
gören görüş ise, TK.md.309 un ortaklığı da kapsamak üzere bütün 
davacılar hakkında olduğu yolundadır264. · TK.md.340 ın kenar 
başlığı, "ortaklar ve alacaklılar" dan bahsetmekte olmasına rağmen, 
madde metni, TK.md.309 un "336 ve 337 nci maddeler gereğince 
idare meclisi azalarına yükletilen mesuliyet hakkında" 
uygulanacağını ifade etmekte, 336 ve 337 nci maddelerde de, 
ortaklık asıl dava hakkı sahibi bulunmaktadır. Bu nedenle, iki yıllık 
zamanaşımı süresinin davacı sıfatıyle ortaklığa da uygulanması 
gerekif 265. 

Borçlar Kanununun 126/4 ün burada uygulanması gerekip 
gerekmediği hususuna gelince, BK.md.126 özel zamanaşımı 
hükümleri bulunmayan hallerde uygulanabilecek genel nitelekte bir 
hükümdür. Oysa TK.md.309/IV yöneticilere karşı açılacak 
sorumluluk davalarına ait özel bir hüküm olduğundan, BK.md.126 
nın bu sorumluluk hali için uygulanması mümkün olmayacaktır. 
Yargıtay da bu son görüşü kabul etmektedif 266. 

263 ANSAY, (Anonim), s.140; POROY/TEKİNALP Ü/TEKİNALP G, a.g.e., 
s.365 vd. 

264 ARSLANLI, (Anonim II-111), s.194; DOMANİÇ, (Kuruluş), s.104; 
ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.226; TANDOGAN, Anonim Şirket 
İdare Meclisi Azalarına Karşı Açılacak Mesuliyet Davalarının 
Müruruzamanı Hakkında Bazı Düşünceler, Batider, C. III, Sayı.1, 
s.124; MİMAROGLU, a.g.e., s.124; ATAN, a.g.e., s.73; KARAYALÇIN, 
(Görüşler), s.123. 

265 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.226. 
266 Y.Tic.D. (30.12.1972): "TTK.nun 341. maddesi hükmüne göre, umumi 

heyet tarafından idare meclisi aleyhine açılacak dava hakkında bu yasanın 
340. maddesi yoluyla 309. madden.in tüm olarak uygulanıp 
uygulanamayacağının yapılan savunmaları yönünden incelenmesi de gerekli 1 . 

bulunmuştur. Davalılara atfedilen kusurlu hareket TK.nun 336 ve 337. 
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İki yılık zamanaşımı süresinin başlangıcı, davacının zararı ve 
sorumlu olan kimseyi öğrendiği tarihtir. Bu sürenin yürümeye 
başlaması için, yalnız sorumlu olanı veya zararı öğrenmek yetmez; 
bunların her ikisinin birden öğrenilmesi şarttır. 

Zarar, bir bütün teşkil ediyorsa, bunun aynı zamanda 
öğrenilmesi normaldir. Bununla beraber, zararın bir bütünlük teşkil 
etmemesi veya tedrici olarak meydana gelen bir zarar niteliği 

taşıması halinde, zararın öğrenilmesi problemi ortaya çıkar. Tek bir 
illiyet bağına bağlı olan zarar, bir bütün şeklinde olmayıp, farklı 
zamanlarda meydana gelirse, zamanaşımı süresi en son meydana 
gelen zararın öğrenildiği tarihten itibaren başlar267. Bir bütün teşkil 
eden zarar, aynı anda doğmuş olmakla beraber, bunun ancak bir 
kısmı öğrenilebilmişse, zamanaşımı sadece öğrenilmiş olan zarar 

maddelerinde yazılı konulurlu ilgilidir. 336. maddenin beşinci bendinde 
yazılı olduğu vechile gerek kanun gerek esas mukavelenin kendilerine 
yüklettiği sair vazifelerin kasten veya ihmal neticesi olarak 
yapılmamasından dolayı şirkete karşı bütün idare meclisi azaları 
müt~selsilen sorumlu bulunmuşlardır. Yeni seçilen idare meclisi azaları 
seleflerinin belli olan yolsuz muamelelerini murakıplara bildirmeye 337. 
madde ile mecbur kılınmış aksi halde seleflerinin mesuliyetlerine iştirak 
etmiş sayılacağı kabul edilmiştir. Görülüyor ki, bu maddelerde yazılı pay 
sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumluluktan bahsedilmiş olmayıp 
aynı zamanda şirkete karşı da müteselsilen mesuliyetleri söz konusu 
edilmiştir. Bu maddelerin hükümleri gereğince idare meclisi azalarına 
yükletilen mesuliyet hakkında 309. madde hükmünün uygulanacağı 340. 
madde ile kabul edildiğine göre, bu maddenin kenar başlığında, "ortakların 
ve şirket alacaklılarının tazminat davasına ait hükümler" den bahsedilmesi 
340. maddenin şirket tarafından açılacak tazminat davasına 
uygulanmayacağı kanısının çıkarılmasına müsait olmayıp aksine konuyu 
teyid eder nitelikte bulunması sebebiyle kenar başlığın madde metnine 
teşmili suretiyle şirket tarafından açılan davalar hakkında 3 09. maddenin 
uygulanmayacağı sonucuna varılması mümkün değildir. Vakıa TK.nun 
1474. maddesi kenar başlıklarının da metne dahil edilmiş olduğu kabul 
edilmiş ise de yukarıda belirtildiği vechile metinde mutlak surette 336. ve 
337. maddeleri hükümleri gereğince idare meclisi azalarına yükletilen 
mesuliyet hakkında 309. madde hükmünün tatbik olunacağı açıkca ve 
istisnasız belirtildiğine göre, madde kenar başlığında şirket zararından 
bahsedilmemesi şirket alacağının istisna edildiğinin kabulüne cevaz 
vermez". E. 72/3561 K. 72/5878; Resmi Kararlar Dergisi 1973, s.371-372. 
ERİŞ, a.g.e., s.985-987'den naklen. 

267 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu~. s.227; TEKİL, (Anonim), s.301; 
MİMAROGLU, a.g.e., s.122 
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kısmı için yürümeye başlar; öğrenilememiş kısım için öğrenme anma 
kadar yürümediği kabul edilir268. 

Yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açmak yetkisi ortaklık 
tüzel kişiliği ile birlite pay sahiplerine ve ortaklık alacaklılarına da 
verilmiş olduğundan bu üç davacı grubu tarafından açılacak 
sorumluluk davalarında zamanaşımının başlangıç tarihini tespit 
etmekte güçlük çekilebilir. Bu konuda, ortakların ve alacaklıların 
dava hakkının ortaklığın dava hakkından doğan bir dava olduğu 
kanısında olan yazarlar,· ortakların ve alacaklıların açacakları 
davaların zamanaşımının işlemeye başlaması için de, ortaklığın zararı 
ve sorumluları öğrendiği anın esas alınacağı fikrini savunurlar269. Bu 
görüş taraftarlarına göre, alacaklılara ve ortaklara, zararı ve 
sorumluları öğrendikleri tarihten başlayarak iki yıl içinde dava hakkı 
verilecek olursa, bu davalarda hükmolunacak tazminatın ortaklığa 
verilmesi talep edileceğinden, ortaklığın zamanaşımına uğramış 
tazminat haklarını ortaklar ve alacaklılar aracılığıyla elde etmesi 
mümkün olacaktır. Zaten, ortakların ve alacaklıların dava hakları 
ortaklığın dava hakkından doğmuş olduğuna göre, ortaklığa verilmek 
üzere talep edilebilecek tazminatın ortaklığın bu tazminatı talep 
etmek imkanı olduğu sürece varolması pek tabii bir sonuçtur. 

Buna karşı ortakların ve alacaklıların dava haklarının 
ortaklığın dava hakkından bağımsız nitelik taşıdığının kabul edilmesi 
zamanaşımını başlatan şartların her davacı için ayrı ayrı ele 
alınmasını gerektirecektir270. Bu görüşte ise, ortaklığın, ortakların ve 
alacaklıların davalarına ilişkin zamanaşımı, birbirinden bağımsız 

olarak her birinin zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 
işlemeye başlar. Binaenaleyh, davacılardan birinin, örneğin 

ortaklığın, dava hakkı zamanaşımına uğramış olduğu halde, 
ortakların veya alacaklıların davalarının zamanaşımının henüz 
dolmamış bulunması mümkündür. Böyle bir durumda ortaklığın, 

zamanaşımına uğramış talep haklarını ortaklar veya alacaklılar 
aracılığıyle dolaylı yoldan elde etmesi, iddia edildiği gibi, dolayısıyla 
zararlara dayanan dava haklarının niteliğine aykırı düşmez. Çünkü 
ortaklara ve alacaklılara dolayısiyle zarara dayanan dava hakkı, 
menfaatlerini koruyabilmeleri olanağını tanımak için verilmiştir. Bu 
davaların asıl pratik önemi ortaklığın dava açmadığı veya 

268 . ,,.. MIMAROuLU, a.g.e., s. 122. 
269 . DOMANiÇ, (Kuruluş), s.104; ATAN, a.g.e., s.73. 
270 Bkz. ATAN, a.g.e., s.73,74. 
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(zamanaşımı veya benzer bir nedenle) açamadığı hallerde ortaya 
çıkar. Ortaklık sorumlu yöneticilere karşı harekete geçtiği hallerde 
ortakların ve alacaklıların dolayısiyle zarar gören kişi sıfatıyla zaten 
menfaatleri korunmaktadır271. 

Genel kurulun dava açılmamasına karar vermesi sadece 
ortaklığın dava hakkını düşürmekte, ortakların ve alacaklıların dava 
hakları bundan etkilenmemektedif272. Binaenaleyh, ortaklığın dava 
hakkı zamanaşımına uğradığı halde, ortakların ve alacaklıların 

davasının zamanaşıınının henüz dolmamış bulunması da mümkün 
görülmelidir. 

bb- Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 

Sorumluların veya zararın öğrenilememesi ve bu sebeple iki 
yıllık zamanaşımının söz konusu olmaması halinde TK.md.309 beş 
yıllık uzun bir zamanaşımı süresi düzenlemiştir. Kanun koyucu 
yöneticilerin daha uzun ve belirsiz bir süre sorumluluk tehdidi 
altında kalmalarını uygun bulmamış TK.md.309 da bu beş yıllık 
azami süreyi koymuştur. Bu süre zarar verici-'fiilin meydana gelmesi 
tarihinden itibaren yürür. Dava her halde bu beş yıllık sınır içinde 
açılmalıdır. Örneğin, fiilin meydana gelmesinden itibaren dört buçuk 
yıl geçmiş ve bu tarihten sonra zarar ve sorumlu öğrenilmiş ise, bu 
tarihten başlamak üzere, iki yıllık değil, altı aylık bir zamanaşımı 
süresi işler. Başka bir ifadeyle, aleyhinde sorumluluk davası açılmış 
bulunan yönetici, fiilin beş yıl evvel meydana gelmiş bulunduğunu 
ispat ederse, sorumluluktan kurtulur. 

cc- Ceza Zamanaşımı Süresi 

TK.md.309/4 de yer alan zamanaşımı türlerinden üçüncüsü, 
ceza zamanaşımıdır. Kanunumuz, hukuki sorumluluk dolayısiyle 
önce iki ve beş yıllık zamanaşımı süreleri koymuş ve işlenen fiilin 
aynı zamanda suç teşkil edip ceza zamanaşımının daha uzun olması 
halinde ceza zamanaşımına ait sürelerin dikkate alınacağını kabul 
etmiştir. Binaenaleyh, sorumlu müdürler daha uzun olan ceza 
zamanaşımından istifade edilerek açılan bir davaya karşı, 

271 ÇAMOGLU, (Yönetim K~rulu), s.229. 
272 Bkz., § 3, II, B, a, cc 
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TK.md.309/4 deki iki veya beş yıllık zamanaşımı sürelerinin 
geçirilmiş olması sebebiyle zamanaşımı defi ileri süremeyeceklerdir. 
Ceza zamanaşımı iki ve beş yıllık zamanaşımına göre daha kısa ise, 
bu taktirde, 309 uncu madde hükümleri tatbik edilir. 

2- Ticaret Kanununun Özel Bir Zamanaşımı Öngördüğü 
Sorumluluk Halleri 

Ticaret Kanununun, limited ortaklık müdürleri için özel bir 
zamanaşımı öngördüğü hal, TK.md.556 gereğince 335 inci maddede 
düzenlenen rekabet yasağına munhasırdır. TK.md.547 de rekabet 
yasağı düzenlenmiş olmasına rağmen, bahsedilen maddede 
zamanaşımına ait bir açıklama yoktur. TK.md.556 daki " ... şirketin 
idare ve murakabesine memur edilen kimselerin ... mesuliyeti. .. 
hakkında anonim şirketin bu hususlara müteallik hükümleri tatbik 
olunur" hükmüne dayanılarak, TK.md.335 deki özel zamanaşımı 
limited ortaklıklara da tatbik edilif 273. 

TK.md.335, rekabet yasağını ihlal eden bir fiilin yöneticilerden 
biri tarafından işlenmesi halinde, ortaklığın sahip olduğu hakları 
düzenlemiş ve son fıkrasında "bu haklar zikredilen ticari 
muamelelerin yapıldığı veyahut idare meclisi azasının diğer bir 
şirkete girdiğini sair azaların öğrendikleri tarihten itibaren üç aylık 
ve her halde vukularından itibaren bir yıllık müruruzamana tabidir" 
hükmünü öngörmüştür. 

Görüldüğü gibi, Ticaret Kanunumuz rekabet yasağının ihlaline 
dair kısa zamanaşımı süreleri sevketmiştir. Bu süreler, rekabet 
yasağını ihlal eden işlemin yapıldığına veya limited ortaklık 
müdürlerinin sınırsız sorumlu olarak bir ortaklığa girdiğine ıttıla 
kesbedildiği; ortaklığın uğraştığı konuda komanditer ortak veya 
limited ortaklık ortağı sıfatıyle bulunduğunun öğrenildiği tarihten 
itibaren üç ay ve her halde bu fiillerin vukuundan itibaren bir 
yıldır(TK.md.547 ,556,335/3). 

3- Ticaret Kanununun Zamanaşımı Koymadığı Hallerde 
Uygulanacak Zamanaşımı 

TK.md.309 un kapsamı dışında kalan ve aynı kanunun özel 
zamanaşımı öngörmediği hallere ilişkin sorumluluk durumlarında 

273 l. AYHAN, a.g.e., s. 127. 



90 

BK.ınd.126/4 hükmü uygulanır274. Bu hükme göre, "ticari olsun 
olmasın, bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle 
ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalar ile bir şirketin 
müdürleri, temsilcileri ·ve murakıplarıyla şirket veya ortaklar 
arasındaki davalar" hakkında beş yıllık zamanaşımı uygulanır. 

Bu hükmün ifadesinden açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki, 
buradaki zamanaşımı, ortaklık veya pay sahipleri tarafından 

yöneticiler aleyhinde açılacak sorumluluk davalarını kapsamına 
almaktadır. Alacaklıların, yöneticiler aleyhinde açacaklırı davalarda, 
BK.md.126/4 deki zamanaşımının uygulanması mümkün 
olmayacaktır275. Bu hale göre, alacaklıların, yöneticilere karşı 
açacakları davalarda, zamanaşımı sorumluluğun hukuki niteliğine 
göre tayin ve tespit edilecektir276. 

Özel veya genel zamanaşımı sürelerine tabi olanlar da dahil, 
ortaklık ile yöneticiler arasında borç ve yükümlülükler bir senette 
ikrar edilmiş veya kesin hüküm kuvvetine sahip bir mahkeme 
kararına bağlanmışsa, zamanaşımı senette gösterilen vade veya kesin 
hüküm tarihinden itibaren on yıldır (BK.md.135). Örneğin, 
müdürlerin ortaklıktan istedikleri ücretler veya ortaklığın 
müdürlerden dava ettiği tazminat alacakları, sulhen bir senette veya 
mahkeme kararında kabul edilmişse, zamanaşımı vade veya ilam 
tarihinden itibaren on yıldır277. 

274 DOMANİÇ, (Anonim), s.545; ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.230,231; 
ATAN, a.g.e., s.77; TEKİL, (Anonim), s.302. 

275 . ;x. MIMAROuLU, a.g.e., s.128. 
276 ÇAMOGLU'na göre: " yöneticilerin sorumluluğunu düzenleyen 

TK.md.309/4 de öngörülen en çok beş yıllık süre, sonimluluğun hukuki 
kaynağına göre taayyün edecek süreler için de bir azami sınır teşkil eder. 
Mesela, bir haksız fiil söz konusu ise BK.md.60 da bir ve on yıllık süreler 
öngörülmüş olduğu halde, on yıllık süre burada uygulanmaz. Alacaklılar da 
TK.md 309/4 e konulmuş bulunan azami beş yıllık zamanaşımı süresi içinde 
dava açmalıdırlar. Davanın kaynağını akdi sorumluluk teşkil ettiği hallerde, 
ortaklık alacaklılarına dolayısıyle gördükleri zarar sebebiyle ortaklıkla 
yöneticiler arasındaki akde dayanmak imkanı tanındığı için bu akdin 
niteliğine göre ilgili zamanaşımı yürür. Fakat zamanaşımının ş.zami hududu 
yine beş yılla sınırlıdır". ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.231. 

277 DOMANİÇ, (Anonim), s.546. 
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II-SORUMLULUK DAV ASI 

Yöneticilerin sorumlu olduğu fiil ve işlemlerde dava hakkı 
sorumluluğun niteliğine göre, ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık 

alacaklılarına veya üçüncü şahıslara tanınmıştır. 

Yöneticilere karşı açılacak sorumluluk davasında asıl hak 
sahibi ortaklık tüzel kişisidir. Her nekadar, TK.md.309/I sadece 
ortakların ve alacaklıların dava hakkından bahsetmekte ise de, 
ortaklar ve alacaklılar dolayısıyle zarar gören şahıs sıfatıyla ve elde 
edilecek tazminat ortaklığa verilmek üzere dava açtıkları için 
ortaklığın dava hakkı öncelikte kalmaktadır. Görevlerini gereği gibi 
yerine getirmeyerek ortaklığın zarara uğramasına sebep olan 
yöneticiler herşeyden önce bir akitle bağlı bulundukları ortaklığa 
karşı sorumlu olurlar. Yöneticilerin dolayısıyle zarar gören ortaklara 

· ve ortaklık alacaklılarına karşı sorumlulukları da ortaklığa karşı 
sorumluluklarının bir sonucudur278. 

A- DAVACILAR 

1- Ortaklık 

Ticaret Kanununun limited ortaklıkları düzenleyen 503-556 ncı 
maddelerinin tetkikinde limited ortaklık müdürleri aleyhine açılacak 
sorumluluk davasının şartları ile ilgili bazı hükümlere yer verildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte, herhangi bir konuda limited 
oraklıklarla ilgili hükümler arasında bir düzenlemenin bulunmaması 
halinde, TK.md.556 ncı maddenin yaptığı yollama gereğince burada 
anonim ortaklıklarla ilgili hükümlerin tatbik edileceği 
anlaşılmaktadır279. 

Müdürler hakkında ortaklık adına dava açılabilmesi için, bu 
konuda genel kurulun bir karar vermesi gereklidir (TK.ınd.53917). 
Genel kurulda karar alınmadan dava açma olanağının bulunup 
bulunmadığını veya dava açıldıktan sonra genel kurulun onay verip 

278 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.97. 
279 KARAYALÇIN, (Şirketler), s.364; ÇEVİK, (Limited), s.271; AYHAN, 

a.g.e., s. 120; İMREGÜN, Tasfiy~ Halindeki Bir Limited Ortaklıkta 
Tasfiye Memurları Ortak Müdür Aleyhinde Sorum Davası Açabilir I.· 

mi?, i.M.D., C.XVII, Sa.3, 1970, s. 126. 
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vermiyeceği tartışılan bir konudur. Yargı bu konudaki kararlarında 
gelişme göstermiş, bir zamanlar genel kuruldan karar alınmadan 
açılan davalar red olunduğu halde280 daha sonraları masraf, zaman 
ve emekten tasarruf düşüncesi ile genel kurulun sonradan onay 
verebileceği görüşü benimsenmiştir281. 

Ortak sayısı ister yirmiden az ister yirmiden· fazla olsun, 
limited ortaklıklarda kararlar salt çoğunlukla ahnır282. Limited 
ortaklıklarda salt çoğunluk esas sermayeye bağlanmıştır. Genel 
kurulun bu kararı verebilmesi için ödenmiş esas sermayenin hiç 
olmazsa yarısmdan fazlasını temsil eden ortakların dava açılması 
lehinde oy kullanmaları gerekir(TK.md.536/3). İki ortaklı limited 
ortaklıklarda ortağın birine yönetim yetki ve görevi verilmişse, 
yönetim yetkisine sahip olmayan ortak, müdür olan ortak aleyhine 
dava açma hakkına sahip olacaktır283. Yargıtay da bu görüştedif 284. 

Genel kurul toplantısında müdürler aleyhine dava açılması 

meselesinin görüşülebilmesi için gündemin. usulü dairesinde ilan 
edilmesi gerekir. Kural olarak, bu konuda karar vermek üzere 
toplantıya çağırılan genel kurul, ya müdürler (TK.md.538/I) veya 
azınlık hakkı olan ortaklar tarafından toplantıya davet edilir285 

(TK.md.538/II). 

280 TD. 12.1.1970 Tarih, 3679/97 sayılı kararı: " ... yönetim kurulu üyeleri 
aleyhine sorumluluk davası açılması için TK.md.341 de öngörülen genel 
kurul kararı davanın dinlenme şartıdır. Bir genel kurul kararına 
dayanmaksızın açılan davanın dinlenmemesi gerekir. Genel kurulun açılmış 
bir davaya sonradan icazet vermesi, davaya geçerlilik kazandırmaz". 
POST ACIOGLU, a.g.m., s.488 dpn. 1 den naklen. 

281 HGK. 2. 9 .1985 E. 1984/11-2/K. 711. "Davalılar yönetim kurulu üyeleri 
aleyhine anonim ortaklık tarafından sorumluluk davası açılabilmesi için 
genel kuruldan izin alınarak denetçiler tarafından davanın açılması gerekir. 
Bu kurala uyulmayarak dava açılmış ise, HUMK 'nun 39-:-40 ıncı maddeleri 
hükümlerine göre uygun bir süre verilerek söz konusu eksiklik tamamlanır. 
ERİŞ, (Şirketler), s.991. 

282 . ~ POROY/TEKINALP/ÇAMOuLU, a.g.e., s.723. 283 . .. . POROY/TEKINALP U/TEKINALP G, a.g.e., s.360; ERMAN, a.g.e., s.60 
284 TD. 16.11.1970, E.1970/2285, K.4464. DOGANAY, (Şerh), m.556 
285 Genel kurulu toplantıya davet ortaklık sözleşmesinde gösterilen şekilde, 

eğer sözleşmede bu hususta bir hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve 
toplantıdan en az onbeş gün önce gündemi bildirmek suretiyle yapılır 
(TK.md.538/IV). 
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Genel kurul müdürler aleyhinde dava açmaya karar vermişse, 
ortaklık, bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava 
açmaya mecburdur(TK:md.341 ). Bununla beraber bu bir aylık süre 
dava hakkını düşüren veya zamanaşımma uğratan bir süre 
niteliiğinde olmayıp dava açmakla görevli ilgililere hitap eden bir 
görev ifası süresidir. Sözü geçen bir aylık süre zarfında dava 
açılmazsa bu durum görevlilerin sorumluluğunu gerek:tirif286. 

Genel kurulun yöneticiler aleyhine dava açılmamasına karar 
vermesi halinde Kanun esas sermayenin en az onda birini temsil eden 
pay sahiplerine dava açılmasını talep hakkı vermiştir(TK.md.341 ). 
Buna göre, genel kurul müdürler aleyhine dava açılmamasına karar 
vermişse, bu davanın açılması mümkün olmayacaktır. Fakat, 
TK.md.341 'in tanıdığı imkanı kullanan azınlık, dava açılması reyinde 
bulunursa, talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açılması 
mecburidir. Azınlığın, müdürler aleyhine dava açılmasını talep 
edebilmesi için, sadece menfi oy vermiş olmaları yeterli olmayıp, bu 
hususta bir teklif yapmış olmaları da gereklidif 287. 

Limited ortaklık tüzel kişiliği adına dava açılabilmesi için, 
genel kurulun bu yolda bir karar almış olmasının yanında, bu yetki, 
bir temsilci seçilmek suretiyle uygulamaya· konulmalıdır. Ortaklık 
adına dava açmış olan kişilerin ortaklığı genel olarak temsile yetkili 
kılınmış kişiler olması yetmez, ayrıca, TK.md.539/7 uyarınca, genel 
kurul tarafından bu davayı açmak için görevlendirilmiş olmaları da 
aranır288. Ortaklık adına dava açmak denetçilere aittir. Denetçiler de 
yöneticiler aleyhine dava açılmasına karşı iseler veya denetçiler 
aleyhine de dava açılması söz konusu ise ya da ortak sayısı yirmiden 
az olup denetçi bulunmuyorsa ortaklığa bir kayyum tayin olunur289. 

2- Pay Sahipleri ve Alacaklılar 

a- Dolayısiyle Zararlara Dayanan Dava 

Yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren ve bu itibarla da, 
sorumluluk davası açılmasına hak verdiren hallerde, ortaklığın 

286 İMREGüN, (Menfaat İhtilafları), s.66; DOMANİÇ, (Anonim), s.532,533; 
TEOMAN, a.g.e., s.131. 

287 i ·· · · MREGUN, (Menfaat lhtılafları), s.66; AYHAN, a.g.e., s.121; ERMAN, 
a.g.m., s.59. 

288 İMREGÜN, (Sorum Davası), s.126. ,, 
289 ÇEVİK, (Limited), s.271; ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.108. 
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gördüğü zararlardan dolayı, yalnız ortaklık tüzel kişiliğinin dava 
hakkı olması gerekirdi. Çünkü, ortaklık ile yönetici arasındaki ilişki 
bir sözleşme ilişkisidir. Bu sözleşmenin bir yandan ortaklık diğer 

yandan da, yöneticilerdir. Yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren bir 
işlem veya tasarrufta bulunması, bu aktin ihlali mahiyetindedir. Bir 
aktin ihlalinde davalı veya davacı, tarafların dışında bir başkası 
olmayacağına göre, burada da, davacının yalnız ortaklık tüzel kişiliği 
olması tabii ve normaldir. Durum bu olmasına rağmen, kanun koyucu 
yöneticilerin kanuni yükümlülüklerini ihlal etmelerinin pay sahipleri 
ve ortaklık alacaklılarına zarar verebileceğini düşünmüş ve onlara 
da, bazı hallerde dava hakkı tanımıştır290. · 

Gerçekten de, yöneticilerin kusurlu hareketleri sebebiyle 
ortaklığın gördüğü zarar hazan pay sahipleri ve alacaklılar için bir 
dolayısiyle uğranılmış zarar niteliği taşıyabilir. Böyle durumlarda, 
ortaklığa verilen zararlar sebebiyle ortakların ve alacaklıların dava 
açmakta yararlan bulunduğu şüphesizdir. Çünkü ortaklık malvarlığı 
ortakların tasfiye payının karşılığını ve alacaklıların da müşterek 
garantisini teşkil etmektedir. İşlenen kusurlar sonucu ortaklık mal 
varlığının azalması veya kar yahut tasfiye payının azalması sebebiyle 
pay sahipleri veya alacaklıları dolayısiyle bir zarara uğramış 
olabilirler. Şayet sorumlu yöneticilere karşı dava açma imkanı yalnız 
ortaklığa verilmiş olsaydı, genellikle yönetim kurulunun etkisi 
altında bulunan ortaklık pay sahiplerinin çoğunluğu, davadan 
vazgeçerek azınlıkta kalan ortakların ve alacaklıların haklarını 
tehlikeye düşürebilirdi291. O bakımdan ortaklığın uğradığı zararın 
tazmininde dolayısiyle çıkarları bulunan pay sahipleri ve ortaklık 
alacaklılarının da kusurlu yöneticilere karşı sorumluluk davası 
açabilmeleri hakkını kanun tanımış bulunmaktadır292. 

Alacaklıların ve ortakların dolayısıyle zarar gören şahıs 
sıfatıyla yöneticilere karşı açacakları dava, kuruluştan doğan 
sorumlulukla ilgili 309 uncu maddeye atıf yapan 340 ıncı maddeye 
dayanmaktadır. TK.md.340 ın ifadesine göre "336 ve 337 inci madde 
gereğince yönetim kurulu üyelerine yükletilen sorumluluklar 
hakkında 309 uncu madde hükmü de tatbik olunur" 309 uncu madde 
ise, kuruluş sebebiyle sorumluluk söz konusu olduğu hallerde 

290 . ,... MIMAROuLU, a.g.e., s.113. 
291 MİMAROGLU, a.g.e., ş.113; ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 109; 

ATAN, a.g.e» s.43. 
292 TEKİL, (Anonim), s.282. 



95 

ortaklık tüzel kişisi yanında, dolayısıyle zarar gören ortaklara ve 
alacaklılara da dava hakkı vermektedir. Maddenin koyduğu sistem 
gereğince, ortakların ve alacaklıların açacakları davada tazminatın 
ortaklığa verilmesi istenecektir. · 

Ticaret Kanunu ortaklara ve ortaklık alacaklılarına yöneticilere 
karşı dava aÇma imkanını tanımakla, borç ilişkisinde taraf olmayan 
bir kimsenin o borç ilişkisine dayanarak tazminat davası 

açamayacağı kuralına bir istisna getirmiştir. Bu düzenleme usul 
hukuku yönünden ise davada taraf olmayan kimse lehine tazminat 
istenemeyeceği kuralına bir istisna oluşturmaktadır. Ortaklara ve 
alacaklılara dava hakkı verilmekle getirilmiş olan ikinci istisna, 
haksız fiil sorumluluğu söz konusu olan hallerda dolayısıyle zarar 
gören şahsın bunun tazminini talep edemeyeceği kuralına getirilmiş 
olmaktadır293. 

TK.340 ıncı madde 309 uncu maddeye atıf yaparken kullandığı 
ifade tereddütlere yol açabilecek niteliktedir. Çünkü, TK.md.340, 
309 unda uygulanacağını. ifade etmektedir. Bu ifade doktrinde 
Ticaret Kanununun 340 ıncı maddesiyle ortaklara ve alacaklılara ek 
bir dava hakkı tanımak istediği yolunda yorumların yapılmasına 
neden olmuştur. Bu yorum tarzında; 336 ve 337 inci maddelerin 
ortaklara ve alacaklılara verdiği dava hakkı herhangi bir kayıt ve 
şarta tabi olmayan bir imkandır. Bunun yanında dolayısiyle zarar 
gören ortakların ve alacaklıların bir de ek dava hakkı vardır. Ortak 
ve alacaklı bunlardan dilediğini seçip kullanabilir294. 

Buna karşılık ikinci yorum tarzında; Kanunun 340 ıncı 

maddedeki "de" ilavesinin kasdi olmadığı, bu madde ile ek bir dava 
hakkı verilmesi düşünülmeyip, 336/I in ortaklara ve alacaklılara 
verdiği dava hakkının kullanılma şartlarının düzenlendiği 
söylenebilir. Bu yorumun sonucunda ortaklar ve alacaklılar bir tek 
dava hakkına sahip olacaklardır ki, bu davanın kullanılma şartları ve 
hükümlerinin 309 uncu maddeye tabi olduğunu belirtmek için 309 
uncu maddeye yollama yapılmıştır. Zaten, lafzi yorum yoluna 
gidilerek ortaklara ve alacaklılara ek dava hakkı verilecek olursa, 
sorumlu yöneticiler çifte tazminat ödemek zorunda kalabilirler. 
Çünkü, ortaklara ve alacaklılara uğradıkları zararı kendi adlarına 
talep hakkı verilirse yöneticiler bir de asıl hak sahibi olan ortaklığa 

293 TANDOGAN, (Üçüncü Şahsın Zararı), s.11,17,99. 
294 . ;t. MIMAROuLU, a.g.e., s.115. 
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tazminat ödemek zorunda kalacaklardır. Oysa ortaklığın zararının 

tazmini genellikle dolayısiyle zarar gören ortakların ve alacaklıların 
zararını da giderecektir. Doktrin bu ikinci yorum tarzını tercih 
etmektedir295. 

TK.md.340 gereğince 309 un uygulama alanı, yönetim kurulu 
üyelerinin 336 ve 337 inci maddelere göre sorumlu olduğu hallerdir. 
Binaenaleyh 336 ve 337inci maddeler haricindeki diğer sorumluluk 
hallerinde 309 uncu madde uygulama alanı bulamaz. Bu hallerde 
ortakların ve alacaklıların dolayısiyle zarar gören şahıs sıfatıyla dava 
açmaları mümkün değildir. Örneğin, 334 ve 547 deki sorumluluk 
hallerinde durum böyledir. TK.md.340 ın bu sistemine rağmen 336 
ve 337 inci maddeler haricindeki sorumluluk hallerinde de, 309 uncu 
maddeye uygulama alanı tanımak yani dolayısiyle zarar gören 
ortaklara ve alacaklılara dava hakkı vermek mümkündür.· Nitekim 
sözkonusu sorumluluk hali eğer 336 ıncı maddenin Sinci bendinde 
koyduğu genel hüküm kapsamına giriyorsa, yani kanununun 
yöneticilere yüklediği bir görevin ihlali sayılabiliyorsa, ortaklara ve 
alacaklılara dava hakkı verilmelidir. 334 üncü maddedeki ortaklıkla 
işlem yapma yasağı, 54 7inci maddedeki rekabet yasağı; 336 ıncı 

maddenin Sinci bendi anlamında kanunun yöneticilere yüklediği bir 
yükümdür. Şayet bu hükümlerin ihlali ortakları ve alacaklıları 
dolayısiyle zarara uğratmışsa 340ıncı maddenin yollamasıyle 309 
uncu madde gereğince ortaklar ve alacaklılarda dava açabilirler. 
Şüphesiz, 336 ve 337inci maddeler haricinde kalan sorumluluk 
hallerinde zarar verici fiil ortaklara ve alacaklılara doğrudan doğruya 
zarar vermişse bu şahıslar tazminat kendilerine verilmek üzere dava 
açabileceklerdir296. 

İsviçre Borçlar Kanununun 758 inci maddesine göre, ortaklık 
alacaklıları ortaklık iflas etmedikçe, dolayısıyle uğradıkları zararın 
tazmini için dava açamazlar. Ortaklığın iflası halinde de dava hakkı 
iflas idaresine intikal edeceği için ortaklık alacaklılarına tanınan bu 
dava hakkının pratik bir faydası olmayacaktır. Bununla beraber, iflas 
idaresinin talebi reddetmesi halinde alacaklılar dava yoluna 
gidebilirler297. 

295 ARSLANLI, (Anonim II,III), s.182, 183; ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), 
s.118; TANDOGAN, (Üçüncü Şahsın Zararı), s.11 O. 

296 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.118, 119. 
297 STE1GER, a.g.e., s.279,280; TANDOGAN, (Üçüncü Şahsın Zararı), 

s.102-104. 
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Türk hukukunda ise, İsviçre Borçlar Kanununun 758 inci 
maddesine benzer bir hüküm bulunmadığından, dolayısıyle uğranılan 
zararlarda ortaklık alacaklılarının, ortaklığın iflasından önce dava 
açmalarına kanuni bir engel yoktur298. Fakat doktrininde, ortaklık 
borçlarını ödeyemeyecek hale gelmedikçe alacaklıların dolayısıyle 

zararları bahis konusu olmayacağına ve ödememe durumu da 
ortaklığın iflası ile sabit olacağına göre, Türk hukukunda da söz 
konusu davanın pratik bir önemi bulunmadığı görüşü 

savunulmuştur299. Oysa, gerek alacaklılar gerekse ortaklar 
dolayısiyle zarar gören kişi sıfatıyla açtıkları davalarda ortaklığın 
zararının tümünü dava edebilirler. Binaenaleyh alacaklıların ayrı ayrı 
gördükleri dolayısıyle zararın tesbiti söz konusu olmayıp, açılacak 
davanın konusu ortaklığın uğradığı zararın tamamı olduğuna göre 
pratik bir güçlük mevcut değildir. Diğer taraftan alacaklıların 
dolayısiyle zararlara dayanan sorumluluk davasını fiilen ortaklığın 

iflası şartına bağlamak, alacaklıların münferiden dava açmak 
imkanlarının tamamen ellerinden alınması sonucunu doğurur. Çünkü, 
ortaklığın iflasından sonra artık alacaklılar tarafından münferiden 
dava açılması mümkün değildir; TK.md.309/II gereğince iflas 
halinde dava hakları iflas idaresince kullanılır. Oysa alacaklılara da 

' sorumluluk davası açmak imkanı veren TK.md.309/I ve 336 da böyle 
bir sınırlama öngörülmemiştir300. 

Şayet ortaklığa zarar verici fiil, ortaklara ve alacaklılara 
yansımamış yani sözü geçen şahıslar dolayısiyle dahi bir zarar 
görmemişlerse dava açma imkanları da mevcut değildir. 

Yöneticiler aleyhinde açılmış olan sorumluluk davasına 
ortaklık veya pay sahıplerinin katılması mümkündür. Ancak dava, 
daha önce ortaklıkca açılmışsa pay sahibi bu davaya yalnız 
katılabilir; yeniden bir dava açamaz. Çünkü, daha önce de 
belittiğimiz gibi yöneticiler aleyhinde dava açılması hakkı asıl olarak 
ortaklığa aittir. 

Bu duruma göre, pay sahibinin dolayısiyle zarar gördüğü ve 
yöneticiler aleyhinde dava açması gereken hallerde, ortaklık ile pay 
sahibi arasında Borçlar Kanununun 148 inci maddesi anlamında, 
alacaklılar arasındaki teselsüle benzer bir teselsül mevcuttur. Çünkü, 

298 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. l 15; ATAN, a.g.e., s.51. 
299 TANDOGAN, (Üçül\~ü Şahsın Zararı), s.111, dpn.128. 
300 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.116. 
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bu halde borcun tamamının ödenmesini istemek hakkı, alacaklılardan 
her birine tanınınmıştır. Ancak, pay sahibi yahut ortaklık tüzel 
kişiliği zarar karşılığı olan tazminatı sorumlu yöneticiden tahsil etmiş 
bulunursa, yönetici borcundan kurtulmuş olur (BK.md.148/II). Başka 
bir ifadeyle, sorumlu yöneticinin müteselsil alacaklılarından birine 
borcunu ödemiş olması, onu borçtan kurtarır301. 

aa- Davanın Konusu 

Pay sahiplerinin ve ortaklık alacaklılarının tazminat talebini 
düzenliyen TK.md.340 a göre, 336 ve 337 nci maddeler gereğince 
yöneticilere yükletilen sorumluluk hakkında TK.md.309 un tatbik 
edileceğini yukarıda belirtmiştik. TK.md.309 ise kuruluştaki 

yolsuzluklar sebebiyle, dolayısiyle zarara uğrayan pay sahipleriyle 
ortaklık alacaklıları tararından açılacak dava sonucunda tazminata 
hükmedileceği ve bunun ortaklığa verileceği hükmünü getirmiştir. 

Bu konuda üzerinde durulması gereken diğer bir nokta da talep 
edilecek tazminat miktarının tayinidir. Pay sahiplerinin, dolayısiyle 
uğradığı zararın hissesi ile sınırlı olması sebebiyle, talep edilecek 
tazminatın bu miktar oranında olması gerekir302. Halbuki 
hükmedilecek tazminat ortaklığa verileceği ve sonuç olarak diğer pay 
sahiplerine de dağıtılacağı cihetle davacı pay sahibinin zararı 
tamamen yine telafi edilmiş olmayacaktır. Davacı pay sahibinin 
zararının tamamen telafi edilmesi ortaklığın uğradığı zararın 
tamamen tazmin edilmesine bağlıdır. Bu sebeple, pay sahiplerine 
zararını tamamen giderinceye kadar ya müteaddit dava hakkı tanımak 
ya da başlangıçta, ortaklığın uğradığı zararın tamamını dava etmek 
hakkını vermek gerekir. Ortaklığın uğradığı zarar dolayısiyle, dava 
hakkı bulunan pay sahiplerinin açacağı dava sonunda hükmedilecek 
tazminatın, ortaklığa verileceği göz önünde tutulursa, davacıya 
ortaklığın uğradığı zararın tamamını dava etmek hakkını tanımak 

301 . ""' MIMAROuLU, a.g.e., s. 113. . 
302 ARSLANLI, kuruluştan doğan sorumluluk dolayısıyle yaptığı açıklamada 

ortağın veya alacaklının ortaklığın zararının tamamını isteyemeyeceği 
görüşünü savunmaktadır. Yazara göre, "davada müddeabih sirketin düçar 
olduğu zarara nisbetle davacının dolayısiyle gördüğü zarardır; zira dava 
hakkı dolayısiyle görülen zarar sebebiyle tanınmış olduğundan tazminat 
talebi bilvasıta görülen zararın miktarını aşamaz." ARSLANLI, (Anonim I), 
s.83. 
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daha uygun olacaktır303. Adliye Encümeni Mazbatasında304, "309 
uncu maddenin şirket alacaklılarına ve ortaklarına tanıdığı dava 
hakkının, bunların şahıslarında uğradıkları zararlara karşılık 
tazminatı isteme hakkı değil, ancak ortaklığın uğradığı zararların 

karşılığı olan tazminat istemek hakkı olduğu" nun belirtilmesi de, 
pay sahiplerinin ve alacaklıların, ortaklığın uğradığı zararların 

tamamının tazminini isteyebilecekleri fikrini doğrulamaktadır. 
Bundan başka ortağın veya alacaklıların uğradığı zararın tesbiti ve 
hesabı oldukça güç bir problemdir. Bu nedenle davacılara ortaklığın 
gördüğü zararın tamamını talep imkanı vermek bu güçlüğü ortadan 
kaldıracaktır305. 

bb- Ortaklığın İflası Halinde Dava Hakkı 

Limited ortaklığın iflası halinde pay sahiplerinin ve ortaklık 

alacaklılarının sahip olduğu dava hakkı, iflas idaresine ait olur. Bu 
konuda İcra İflas Kanununun 245 inci maddesi uygulanır 
(TK.md.309, 340). 

Tartışmalı hakların talep eden alacaklılara temlikini 
düzenleyen İİK.md.245 'e göre, alacaklıların masa tarafından 
neticelendirilmesine gerek görmedikleri bir iddianın takibi, hakkı 
isteyen alacaklıya devrolunur. Elde edilen neticeden masraflar 
çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı masaya 
yatırılır. 

İflas masası alacaklılardan teşekkül eder; pay sahipleri iflas 
masasına dahil değildir. Pay sahiplerinin iflas idaresinin kararlarına 
etki etmek ve iflas prosedürüne katılmak imkanları yoktur. Sadece 
tasfiye bakiyesi müsbet olduğu takdirde ortakların bu bakiye 
üzerinde bir talep haklan vardır. Bu durumda, pay sahipleri 
TK.md.309/II 'ye dayanarak iflas idaresinden takibe değer 
görülmeyen dava haklarının İİK.md.245 gereğince kendilerine 
devrini talep edemezler. TK.md.309/II 'nin İİK.md.245 'e yaptığı 
yollama yalnız alacaklıları kapsar. Pay sahipleri iflas masasına dahil 
değildir. Onların masadan isteyebilecekleri tek şey, bütün alacaklılar 

303 . . ,x. DOMANiÇ, (Kuruluş), s.55, dpn. 14; MIMAROuLU, a.g.e., s.113; 
ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.121; ATAN, a.g.e., s.46; TANDOGAN, 
(Üçürcü Şahsın Zararı), s. 106; ANSAY, (Anonim), s.138. 

304 . AEM., m.309, s.379. 
305 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 121. ! 
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tatmin olunduktan sonra genye bir şey kalırsa bu bakiyenin 
kendilerine verilmesidir306. 

cc- Genel Kurul Kararının Dava Hakkına Etkisi 

Limited ortaklığın uğradığı bir zarar sebbiyle, dolayısiyle zarar 
gören pay sahibi ve alacaklıların açacağı dava ortaklık lehine olup, 
hükmedilecek tazminat ortaklığa verilecektir. Talep hakkına asıl 
olarak sahip olan ortaklık bu talebinden gerek davadan önce ve 
gerekse dava sonunda şu veya bu sebeple vazgeçerse, paysahipleri 
ve ortaklık alacaklılarının da dava haklarının düşüp düşmeyeceği 
meselesi ortaya çıkmaktadır. Talep hakkının asıl olarak ortaklığa ai~ 
olduğu noktasından hareket edilecek olursa, ortaklığın talebinden 
vazgeçmesiyle pay sahipleri ve alacaklıların da dava haklarının 
düşeceği neticesine varılabilir307. Fakat, pay sahiplerine ve 
alacaklılara tanınan bu dava hakkı ile güdülen gayenin ortaklığın 
zararının tazmini suretiyle davacı pay sahipleri ve alacaklıların 
zararının giderilmesi olduğu göz önünde tutularak, ortaklığın 

vazgeçmesine rağmen pay sahiplerinin ve alacaklıların dava 
haklarının devam ettiğini kabul etmek gerekir. Gerek ortakların 
gerekse alacaklıların dolayısıyle gördükleri zararlar sebebiyle 
açacakları davaları genel kurul kararına bağlı saymak menfaatler 
dengesine ve kanunun ilgili hükümlerinin izlediği amaca aykırıdır. 
Ancak belirtelim ki, dava açılmaması veya yöneticilerin ibra 
edilmeleri lehinde oy kullanan ortakların dava hakları sona erer. 
Çünkü, bu yönde oy kullanan bir ortağın daha sonra sorumluluk 
davası açması dürüstlük kurallarına aykırı düşer. Bu durumda 
vazgeçme kararına muhalefet eden veya karara haksız olarak iştirak 
ettirilmeyen pay sahiplerinin dava hakkının kabul edilmesi uygun 
olur. İbra veya vazgeçme kararına iştirak eden ve karara muhalefet 
etmeyen pay sahibinin ise dava hakkının düşmesi gerekir308. 

b- Doğrudan Doğruya Uğranılan Zararlarda Dava Hakkı 

Limited ortaklık müdürleri ortaklara ve alacaklılara verdikleri 
doğrudan doğruya zararlardan da sorumlu tutulmuşlardır. 

306 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.127. 
307 ARSLANLI, (Anonim II, III), s.184; İMREGÜN, (Anonim), s.250; 

ANSAY,. (Anonim), s.133; POSTACIOGLU, a.g.m., s.489 vd. 
308 MİMAROGLU, a.g.e., s.117; ERİŞ, (Şirketler), s.966; Ç,tMOGLU, 

(Yönetim Kurulu), s.137, 138; BAŞTUG, (Şirketler), s. 383. 
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Doğrudan doğruya zarar, ortakların ve alacaklıların, 
müdürlerin fiilleri sonucunda ortaklığııı zararından bağımsız olarak 
uğradıkları zararlardır. Ortakların dorudan doğruya zararlarına örnek 
olarak, bilançoya hakim olan kuralların ihlali sonucunda ortaklık hiç 
zarar görmeksizin veya ortaklığın zararı yanında pay sahibine ek 
zarar verilmiş olması, örneğin ortağın bilançonun doğruluğuna 
inanarak pay sahibi olması veya paylarını elden çıkarması; sermaye 
payına uygun kar payı ödenmemesi; bir ortağın genel kurula 
katılmasına haksız olarak engel olunması gösterilmektedif309. 
Alacaklıların doğrudan doğruya zararlarına örnek olarak; bilançonun 
doğruluğuna güvenerek veya ortaklığın mali durumu hakkında 

yöneticilerce kasten verilen yanıltıcı bilgiler üzerine ortaklığa kredi 
açmaları gösterilmektedir310. 

Ortaklar ve alacaklılar doğrudan ·doğruya zararları nedeniyle 
açtıkları davada kendi zararlarını talep ederler dolayısiyle zararlar 
için açılan davalardan farklı olarak bu davada ortak veya alacaklı 
tazminatın kendisine ödenmesini isteyebilecektif 311. 

Doğrudan zararlar sebebiyle açılan davalar da, yöneticilerin 
sorumluluğunu düzenleyen TK.md.336 vd. hükümlerine tabidir. 
Diğer bir deyişle, TK.md.336 alacaklıların ve ortakların dolayısıyle 
zararları nedeniyle açacakları davaları olduğu gibi doğrudan doğruya 
zararları için dava açma hakkım da kapsamaktadır. Binaenaleyh 
alacaklıların ve ortakların doğrudan doğruya zararlar sebebiyle 
açtıkları davalarda da TK.md.336 ve devamındaki, yetkili mahkeme 
(TK.md.340-309/III) ve özel zaman açımına (TK.md.340-309/IV) 
ilişkin, hükümler uygulama alanı bulur312. 

3- Üçüncü Kişilerin Dava Hakkı 

Limited ortaklık müdürleri, görevlerini yaptıkları sırada, 
üçüncü kişilere karşı haksız fiil işleyebilirler. Kural olarak, ortaklığı 
temsile ve yönetime yetkili olan müdürlerin görevlerini yaptıkları 

esnada işledikleri haksız fiillerden ortaklık sorumlu olur 

309 ATAN, a.g.e., s.49. 
310 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.132. 
311 ARSLANLI, (Anonim II), s.186; TANDOGAN, (Üçüncü Şahsın Zararı), 

s.112. 
312 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.133. 
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(TK.md.542). Fakat, ortaklığın fiili işleyen müdüre rücu hakkı 

saklıdır(TK.md.321 /V). 

Bununla beraber, kanun bazı durumlarda üçüncü kişilere karşı 
müdürleri. sorumlu tutmuştur. Şöyle ki, limited ortaklığın mevcut 
durumu hakkında, her ne şekilde olursa olsun, yanlış zehab 
uyandıracak desiseler kullanmak veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunmak suretiyle üçüncü kişileri aldatan müdür,sebebiyet verdiği 
zarardan şahsen sorumlu olur(TK.md.339). 

Esas sermayenin arttırılması Ticaret Kanununun öngördüğü 
hükümlere göre yapılmamışsa, bu husustaki işlemler batıl ve bundan 
dolayı da müdürler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar 
(TK.md.392/II). 

Üçüncü kişilerin haksız fiilden doğan tazminat istemlerine 
genel kuralların uygulanması gerekif 313. Bu duruma göre, üçüncü 
kişilere karşı işlenmiş haksız fiil dolayısiyle müdürün sorumlu 
tutulabilmesi için kusur ve bu kusur neticesinde bir zarar meydana 
gelmesi ve bunların ispat edilmesi şarttır(BK.md.41 vd. ). 

B- SORUMLULUGUN MÜEYYİDESİ 

Müdürlerin sorumluluğunun normal müeyyidesi tazminattır. 
Kural olarak kanun ve esas sözleşme hükümlerine aykırı hareket 
eden müdürler bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. Nitekim 
Ticaret Kanununun yöneticilerin sorumluluğu ile ilgili pek çok 
maddesinde zararın tazmininden bahsedilmiştir 
(TK.md.308,309,332,339,346). Sorumluluğun sebebi sözleşmeye 

aykırılık olduğu hallarde müdürlerden yükümünü yerine getirmesini 
talep etmek imkanı da süplıesiz mevcuttur. Çünkü sözleşmeye 
aykırılık hallerinde borçlu için imkansız olmadıkça veya çok ağır bir 
yük teşkil etmedikçe aynen ifanın talep edilmesi mümkündür. Özetle, 
müdürlerin sorumluluğu söz konusu olduğu hallerde, sorumluluğun 
konusu, meydana gelen zararın tazminidir. Davacılar ister doğrudan 
doğruya zarar gören şahıs sıfatıyla, ister dolayısiyle zarar gören 
şahıs sıfatıyla talepte bulunsunlar, müdürlerin sorumluluğunu 
gerektiren fiilleri sonucunda verdiği zararın tazminini talep ederler. 
Zararın tazmini konusunda tazminat hukukunun genel kuralları 
uygulanır. Yani, maddi zararlardan başka, kazanç kaybının da 

313 ATAN, a.g.e., s.53. 



103 

tazmini gerektiği; zarar doğurucu fiilin ancak uygun illiyetle bağlı 
sonuçlarının tazmin edileceği sözleşmese! sorumluluk halinde müsbet 
veya menfi zararın tazminin istenebileceği · esasları burada da 
yürür314. 

Manevi hakları zedelenen diğer tüzel kişiler gibi, limited 
ortaklıklar da bir tüzel kişi olarak, şartları mevcut olduğu takdirde 
manevi tazminat talep edebileceklerdir. 

Müdürlerin sorumluluğu söz konusu olan hallerde normal 
müeyyidenin verilen zararın tazmin edilmesi olduğunu belirtmiştik. 
Bunun yanında kendilerine olan güveni sarsmış bulunan müdürlerin 
ortaklık tarafından azli de bir müeyyide olarak düşünülebilir. 

Müdürlerin azli konusunda TK.md.543 ile ortak olan müdürlerle 
ortak olmayanlar arasında bir ayırım yapılmıştır. 

Ortak olmayan müdürler, esas sözleşme ile atanmış olsalar 
bile, ortaklar genel kurulu kararı ile herzaman azledilebilirler. Bu 
nedenle, ortak olmayan müdürlerin azlinde atanma şekillerinin önemi 
yoktur. Azlolunan ortak olmayan müdürün ortaklıkla arasındaki 
sözleşmeden doğan haklari saklıdır. Ortak olan müdürlerin azli veya 
yetkilerinin kısıtlanması hakkında ise, TK.md.543/I ile kollektif 
ortaklıklara ilişkin TK.md.161 ve 162 'ye yollama yapılmıştır. Bu 
maddelere göre, ortak müdürün atanına şekli azil şeklini de 
etkilemektedir. 

Ortak olan müdür veya müdürler ortaklık esas sözleşmesi ile 
atanmışlarsa, kural olarak, onların yetkileri diğer ortakların kararı ile 
kısıtlanamayacağı gibi, azledilmeleri de mümkün 
değildir(TK.md.161 ). Buna karşılık, ortak müdürler sözleşmeden 
sonra genel kurul kararı ile atanmışlarsa, yine genel kurul kararı ile 
azledilebilirler. Müdür ister sözleşme, ister ortaklar genel kurulu 
kararı ile atanmış olsun; yetkilerinin kısıtlanmasını veya azillerini 
gerektiren haklı sebepler varsa, ortaklardan herhangi birinin bu 
amaçla mahkemeye başvurma yetkisi vardır. Bu takdirde kısıtlama 
veya azil mahkeme kararı ile gerçekleşif 315. 

Tazminat ve azil · dışında, rekabet yasağının müdürler 
tarafından ihlal edilmesi(TK.md. 54 7) halinde, yapılan işlemin 

C· 314 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.142. 
315 CERRAHOGLU, (Limited Ortaklıklar), s.167,168. 
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ortaklık namına yapılmış addedilmesi veya üçüncü şahıslar hesabına 
yapılan işlemlerden doğan menfaatlerin ortaklığa devredilmesinin 
talep edilmesi (TK.md.547,556/335) imkanları da müeyyide olarak 
ele alınabilir316. 

Ticaret Kanununda· müdürlerin sorumluluğunu düzenleyen 
hükümler arasında genel olarak cezai müeyyidelere yer verilmemiş, 
sadece bazı özel hallerde cezai sorumluluk öngörülmüştür. Ticaret 
Kanununun, kuruluştan doğan sorumluluk konusunda cezai 
müeyyideler koyan sistemi içinde (TK.md.305/CK.md.350, 
TK.md.307 /CK.md.343) ilk müdürler içinde cezai müeyyideler 
getirilmiştir(TK.md.308/CK.md.230). Yine haksız rekabet sebebiyle 
tüzel kişilerin organlarının cezai sorumluluğunu düzenleyen 65 inci 
maddenin koyduğu genel hüküm, limited ortaklaklara da 
uygulanabileceğinden, ortaklık işlerini görürken haksız rekabet teşkil 
edecek fiillerde bulunan müdürler TK.md.64 ün koyduğu cezai 
müeyyidelere bizzat maruz kalacaklardır. Aynı şekilde TK.md.65 de 
gereği gibi defter tutmamanın cezai müeyyidelerinin "hükmi 
şahıslarda idare organının azalarına" uygulanacağını belirtmektedir. 
Ticaret ünvanı ve ticaret sicili sebebiyle işlenen suçlar için Ticaret 
Kanununun öngördüğü cezalar da yöneticilere 
uygulanabilir(TK.md.40,53). İcra ve İflas Kanunu da koyduğu genel 
bir kural ile bir tüzel kişiniiı işlerinin görülmesi sırasında işlenen icra 
suçlarından tüzel kişinin yöneticilerini sorumlu 
tutmaktadır(İİK.md.345). Bu genel hükmün sonucu olarak limited 
ortaklığın taksiratlı ya da hileli iflasına yol açan müdürler, suçun 
müeyyidesine bizzat maruz kalırlar317. İİK.md.345 ise ortaklık mal 
varlığının borçları karşılayamayacak durumda olduğunu bildikleri 
halde ortaklığın iflasını istemeyen yöneticiler için ayrıca cezai 
müeyyide öngörmüştür. Yöneticilerin görevlerinin ifası sırasında 
Ceza Kanununun düzenlediği suçlardan birisinin (Bilhassa 
dolandırıcılık ve emniyeti suistimal) unsurları olayda gerçekleştiği 
takdirde, yönetici hakkında Ceza Kanununun uygulanacağı 
şüphesizdir318. 

316.AYHAN, a.g.e., s.124. . 
317 .. . . Bkz. IIK.md.310/CK.md.507; IIK.md.31 l/CK.lT\?.506. 
318 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.3, 4. 
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C- SORUMLULUK DAV ASININ USÜL HÜKÜMLERİ 

1- Yetkili Mahkeme 

Müdürlere karşı sor:umluluk davasmda yetkili mahkemeyi 
belirleyebilmemiz için, mevzuatımızda yer alan çeşitli hükümlerin 
birlikte ele almması gerekmektedir. Bu hükümlerden TK.md.309/III 
de, "Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde şirket merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.,, denilmektedir. 
Görüldüğü gibi söz konusu hükümde, limited ortaklık müdürleri 
aleyhine açılacak davaların yalnızca ortaklık merkezinin bulunduğu 
yer mahkemesinde açılması hususunda emredici bir kayıt yoktur. 
TK.md.309/III, davacıya bir hak tanımıştır. Bu hakka dayanılarak 
dava, ortaklığın merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde de 
açılabilecektir319. 

Diğer taraftan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9 uncu 
maddesi gereğince sorumlunun ikametgahı mahkemesi davayı 
görmeye yetkilidir. Bu durumda TK.md.309/III, davacıya seçimlik 
bir hak tanıdığma göre, HUMK.md.9 'da belirtilen genel kural, 
limited ortaklık müdürleri aleyhine açılacak sorumluluk davalarında 
da geçerli olup, sorumluların ikametgahı makkemesi de davayı 
görmeye yetkilidir. 

Ancak burada ortaya HUMK.md.17 nedeniyle bir sorun 
çıkmaktadır. HUMK.md.17 'ye göre, ortaklığm, ortaklık işlerinden 
dolayı üyeleri ve üyelerin; yine ortaklık işlerinden dolayı birbirlerine 
karşı açacakları davada munhasıran ortaklık merkezi mahkemesi 
yetkilidi. Eğer müdürler aleyhine açılacak sorumluluk davasmm 
HUMK.md.17 kapsamına girdiği sonucuna varılacak olursa, aynı 
kanunun 9 uncu maddesindeki davalmm i_kametgahı mahkemesinde 
dava açmak hususundaki ek imkan ortadan kalkacaktır. 

Görüldüğü gibi HUMK.md.17 hükmü ortaklara karşı ortak 
sıfatıyla açılan davaları düzenlemektedir. Müdürlerin bu sıfatla 
sorumluluklarını gerektiren hallerde bu hükmün uygulanması söz 
konusu olmaz. Özel mahiyet ve karakteri gereği TK.md.309/III ün 
tatbik edilmesi gerekir. Binaenaleyh, TK.md.309/III ile 

I· 319 . AYHAN, a.g.e., s. 129~ ATAN, a.g.e., s. 78. 
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HUMK.md.17 'nin çakışması da söz konusu olmayıp uygulama 
alanları ayrı olacaktır. Gerçi ortaklık işlerinin en iyi aydınlanacağı 
düşünülen ortaklık merkezi mahkemesinin ınunhasıran yetkili 
kılınması gerektiği ileri sürülebilirse de, sorumlu müdürlere karşı 
açılacak davada davacılara seçim imkanı tanımak ve onları 
munhasıran ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde dava 
açmaya mecbur tutmamak ri1enfaatler dengesine daha uygun 
düşecektir320. Ancak bir tercih hakkının kullanılabilmesi, davanın 
bir veya aynı yerde ikamet eden müteaddit sorumlular hakkında 
açılması hallerinde söz konusu olabilir. Davalılar birden fazla ve 
ikametgahları da farklı yerlerde ise, davanın HUMK.md.17 ye göre 
her halde ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılması 
gerekir. Zira HUMK.md.9/II'ye göre, "Kanunda dava sebebine göre 
davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belli 
edilmiş ise, davaya o mahkemede bakılır". Bu mahkeme de 
HUMK.md.17 'ye göre ortaklık merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesidir. 

Sonuç olarak, müdürlerin sorumluluğu konusunda davacı bir 
seçim hakkına sahip olacak, dilerse davalının ikametgahı 
mahkemesinde, dilerse ortaklık merkezinin bulunduğu yerde, dilerse 
de sözleşmeye veya haksız fiile dayanılarak açılan davalarda 
HUMK.md.1 O ve 21 'de öngörülen ek imkanlar gereğince tespit 
edilecek yerde dava açılabilecektir. Fakat birden çok davalı mevcut 
olup da ayrı yerlerde ikamet ediyorlarsa, TK.md.309/III de tayin 
edilen ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesi, 
HUMK.md.9/II anlamında _kanunun davalılar için tayin ettiği "ortak 
yetkiyi taşıyan bir mahkeme" sayılmakta ve davanın burada açılması 
gerekmektedir321. 

2- Görevli Mahkeme 

Limited ortaklık müdürleri aleyhine açılacak sorumluluk 
davası, niteliği itibariyle bir hukuk davasıdır. Bu itibarla mamelek 
hukukundan doğan davalarda yani konusu para veya para ile 
ölçülebilen bir şey (mal, hak) olan davalarda görev, kural olarak 
dava konusu mal veya hakkın miktar ve değerine göre 
belirlenir(HUMK.md.8/I). Buna göre, kural olarak, miktar ve değeri 

320 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s.148. 
321 ATAN, a.g.e., s.79; DOMANİÇ, (Anonim), s.116; ÇAMOGLU, (Yönetim 

Kurulu), s.149. 
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iki milyon lirayı geçmeyen davalar için sulh hukuk mahkemesi, iki 
milyon lirayı geçen davalar için de asliye hukuk mahkemesi 
görevlidir(HUMK.md.8/1). 

Müdürler aleyhine açılacak sorumluluk davası ticaret 
mahkemesinde görülmesi gereken davalardandır. Ticaret 
mahkemelerinin iş sahasını tayin eden TK.md.4, tarafların sıfatına 
bakılmaksızın Ticaret Kanununda düzenlenen işlerden doğan 

davaların ticaret mahkemelerinin iş sahasına gireceğini 

belirtmektedir. Binaenaleyh, limited ortaklık müdürlerinin hukuki 
. sorumluluklarını gerektiren haller de Ticaret Kanununda düzenlenmiş 
olduğundan bu hususuta açılacak dava ticaret mahkemesinde 
görülmesi gereken mutlak ticari davalardandır322. 

3- Diğer Usül Hükümleri 

Limited ortaklık müdürleri aleyhine açılacak sorumluluk 
davasında TK.md.1460 ve HUMK.md.507-511 gereğince basit 
muhakeme usulü yürür323. 

Birden çok müdür hakkında aynı sebebe dayanarak sorumluluk 
davası açılacaksa, bu dava birlikte açılabileceği gibi, aynı sebebe 
dayanarak dava açacak olan ortaklık, ortaklar ve alacaklılar birlikte 
dava ikame etmek imkanına da sahiptirler(HUMK.md.43). Eğer 
davalar ayrı ayrı açılmışlarsa, arada bağlantı bulunduğundan 
davaların her halinde birleştirilmelerine karar 
verilebilir(HUMK.md.45). 

Müdürler aleyhine ·açılacak sorumluluk davasında deliller 
TK.md.4/son gereğince HUMK 'na tabidir. Davanın her iki tarafı da 
tacir olmadığı için yöneticiler aleyhine, ortaklığın ticari defterlerini 
özel delil olarak kullanmak imkanı yoktur324(TK.md.82). 

322 BOZER, Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Mahkemelerinin İş 
Sahası ve Ticari Usül, Tebliğ, Hafta I, s.58-62; 
KURU/ARSLAN/YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1986, s.l 15. 

323 ÇEVİK, (Anonim), s.587. · 
324 ÇAMOGLU, (Yönetim Kurulu), s. 150. 
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SONUÇ 

Türk Ticaret Kanunu limited ortaklıkları düzenlediği yedinci 
faslında limited ortaklık müdürlerinin sorumluluğu konusunda özel 
bir düzenlemeye gitmemiş, sadece anonim ortaklık yöneticilerinin 
sorumluluğuna ilişkin hükümlere yollama yapmakla 
yetinmiştir(TK.md556). 

Kanunun anonim ortaklıklarla ilgili bölümünde, önce 
kurucuların sorumluluğuna yer verilmiş daha sonra yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluğu düzenlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluğunda da bazı hallerde kurucuların sorumluluğuna ilişkin 
hükümlere yollamada bulunulmuştur (TK.md.340). Yine yöneticilerin 
sorumluluğunda önce ortaklıkla olan menfaat ihtilaflarına ilişkin 
olarak, ortaklıkla işlem yapma yasağı (TK.md.334) ve ortaklıkla 
rekabet yasağına (TK.md.335) yer verilmiştir. Daha sonra 336 vd. 
maddelerde sorumluluk halleri düzenlenmiş ve son olarak da 338 inci 
maddede sorumluluktan kurtulma haline yer verilmiştir. 

Ticaret Kanununun anonim ortaklık yönetim kurulu üyeleri 
hakkındaki sorumluluk hükümleri limited ortaklık müdürleri için de 
geçerli olmakla birlikte, limited ortaklıklarla ilgili bölümünde de 
müdürler için birkaç sorumluluk hükmüne rastlamaktayız. Bunlar: 
Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve eksik tutulması 
(TK.md.519/III); haksız kar payı alınması (TK.md.535); rekabet 
yasağına aykırılık (TK.md.547); anonim ortaklığın limited ortaklığa 
çevirilmesinde bazı hükümlere aykırılık(TK.md.555/V) durumlarında 
sözkonusu olan sorumluluk halleridir. 

Sorumluluk müdürlere kurul olarak yüklenmemiş (birden fazla 
müdürün sözkonusu olduğu hallerde), her bir müdür ferden sorumlu 
tutulup, sorumluluğun müdürler arasında müteselsil olduğu 
açıklanmıştır(TK.md.336/I). Bununla birlikte müdürler bazı hallerde 
müteselsilen değil ferden sorumlu olacaklardır. Örneğin, 
TK.md.336/5'de sayılı görevler müdürlerden birine bırakılmışsa bu 
müdürler sözkonusu işlerden dolayı ferden sorumlu olup, müdürler 
arasında teselsül geçerli olmaz. 
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Sorumluluk için, kural olarak hukuki sorumlulukta olduğu gibi, 
hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet bağının mevcut olması 
gerekir. Sorumluluğun kusura dayanan bir sorumluluk olinası 
nedeniyle, TK.md.338'de de açıklandığı gibi kusursuzluğun ispatı 
suretiyle sorumluluktan kurtulmak mümkün olacaktır. Bununla 
beraber doktrinde, TK.md.336/1-4 bentlerinde yer alan sorumluluk 
hallerinin kusursuz.sorumluluk olduğu görüşü de savunulmaktadır. 

Müdürler ile ortaklık arasındaki ilişkinin akdi nitelikte olması 
dolayısiyle sorumluluğun hukuki sebebinin de akdi olduğu açıktır. 
Ancak sorumluluk hallerinin düzenlendiği 336 ncı maddenin 1-3 
bentlirinde yer alan sorumluluk hallerinin aynı zamanda haksız fiil 
niteliğinde olmaları sebebiyle burada akdi sorumlulukla haksız fiil 
sorumluluğunun yarışması durumuyla karşılaşmaktayız. 

Müdürlerin ortaklığa vermiş oldukları bir zarar dolayısiyle 
dava hakkı yalnız ortaklığa değil, bu zarar nedeniyle dolayısiyle 
zarara uğramış bulunan pay sahipleriyle ortaklık alacaklılarina da 
tanınmıştır. Ancak, dolayısiyle zararlar nedeniyle hükmedilecek 
tazminat ortaklığa ödenir(TK.md.309). 

Müdürler kusursuzluklarını ispat etmeleri, ibra edilmeleri ya 
da belirli zamanaşımı sürelerinin geçmesi durumunda sorumluluktan 
kurtulacaklardır. 
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