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LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM HAKKI VE TEMSİL 

YETKİSİNİN HAKLI SEBEPLERİN VARLIĞI HALİNDE MAHKEME 

KARARIYLA KALDIRILARAK AZLİ 

 

§I. GİRİŞ 

 

Şirketler Hukuku sistemimiz, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun1 ("TTK") 01/07/2012 yılında 

yürürlüğe girmesi ile birlikte bazı radikal değişikliklere uğramıştır. Eski Türk Ticaret 

Kanunu2 ("ETTK") hükümlerinin artık ihtiyaçlara cevap veremiyor olmasından ötürü yapılan 

köklü değişiklikten, limited şirket ile ilgili düzenlemeler de etkilenmiştir. Bu kapsamda 

özellikle profesyonelleşmenin bir gereği olarak "seçilmiş yönetim organı" sistemine geçilmiş 

olması, limited şirketlerin yönetimine ilişkin en köklü değişikliklerden bir tanesi olarak 

gözükmektedir. Ayrıca, şirket müdürünün yönetim hakkı ve temsil yetkisinin haklı sebeple 

kaldırılarak azli hususunda ETTK'da kollektif şirketlere yapılan atıftan vazgeçilerek, konunun 

limited şirket hükümleri içerisinde özel düzenlemeye tabi tutulması da "özden yönetim 

organı" ilkesinden vazgeçilmesi ile paralellik gösteren ve uyumlu bir düzenleme olarak ifade 

edilebilir.    

 

Ticaret hayatında limited şirketler hayli önemli bir yere sahiptir. Özellikle bu şirket tipinde, 

hisse oranlarının çoğu zaman eşit olması ve bu nedenle genel kurulda karar alma sürecinin 

gereği gibi işletilememesi, şirket yönetim ve denetiminde bir takım aksamalara ve sair 

sorunlara sebebiyet verebilmektedir.  

 

Bunun yanı sıra, uygulamada, limited şirket müdürlerinin çoğu zaman belirsiz süreyle tayin 

edilmeleri, müdürlerin şirket yönetimini layıkıyla yerine getirmemesine ve dolayısıyla 

                                                 
1 Kanun No:6102, R.G t: 14/02/2011, sayı: 27846 
2 Kanun No:6762, R.G t: 09/07/1956, sayı: 9353 
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keyfiyete, netice olarak ise diğer ortakların ortaklık haklarına türlü şekillerde zarar gelmesine 

sebep olabilmektedir. Bu nedenledir ki müdürlerin yönetiminden kaynaklı olarak hem 

ortakların ortaklık haklarına zeval gelmemesi, hem de şirketin uzun vadede daha fazla zarara 

uğramaması adına müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin haklı sebeplerin varlığı 

halinde mahkeme kararıyla kaldırılarak azli hususu son derece büyük bir önem arz etmektedir.  

 

Limited şirketlerde müdürlerin yönetim ve temsil yetkisinin kalkması farklı şekiller ve 

şartlarda tezahür edebilmektedir. Müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin son bulması 

genel kurul kararı ile olabileceği gibi, şirket sözleşmesinde belirtilen sebeplerin vuku bulması, 

görev süresinin dolması, müdürün istifası, ölümü, kısıtlanması, şirket sözleşmesinde 

öngörülen niteliklerin kaybedilmesi sebepleriyle kendiliğinden veya dava yoluyl azil şeklinde 

mahkeme kararı ile gündeme gelmektedir.   

 

Limited şirketlerde müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin ortakların talebi üzerine 

mahkeme kararı ile sona ermesi haklı bir sebebin varlığına bağlıdır. Özellikle haklı sebep 

kavramının kanunda yeteri derecede açık izah edilmemesi ve her somut olayın şartlarına bağlı 

olarak değişkenlik gösterebilecek olması konunun en tartışmalı kısmını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda haklı sebeplerin oluşup oluşmadığının tespitinde, öncelikle müdürlerin yükümlülük 

ve yetkilerinin ne olduğunun ve bu yükümlülüklerin kapsamının özenli bir şekilde 

incelenmesi gerekmektedir. Zira yükümlülüklerin ne olduğunun iyi bir şekilde tespit 

edilememesi halinde, bu yükümlülüklere aykırı hareket edilip edilmediği ve dolayısıyla haklı 

sebeplerin vuku bulup bulmadığı konusunda bir tespitte bulunmak da mümkün olmayacaktır. 

Limited şirket müdürlerinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin haklı sebeplerin varlığı 

halinde mahkeme kararıyla kaldırılarak azledilmeleri konusunda ETTK m. 543 hükmü3 ile, 

TTK m.630 f. 2 hükmü4 arasında aranılan şartlar bakımından bir fark bulunmadığından ve her 

                                                 
3 "Ortaklara ait idare ve temsil salahiyetlerinin kaldırılması hakkında, kollektif şirkete dair 161 ve 162 nci 
maddeleri hükümleri tatbik olunur." 
4 " Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını 
veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir." 
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iki kanun hükmünde de haklı sebebin varlığı şartının aranmasından ötürü, ETTK döneminin 

içtihatlarının bu kanun döneminde de göz önünde tutularak emsal alınması uygun olacaktır 

kanaatindeyim.  

 

Proje kapsamında, öncelikle "müdürlerin yükümlülükleri" hususu incelenecek ve her bir 

yükümlülüğün müdürlükten azilde ne şekilde değerlendirilebileceği tartışılacaktır. Devamında 

"haklı sebeplerin varlığı halinde, şirket müdürünün yönetim hakkı ve temsil yetkisinin 

mahkeme kararıyla kaldırılarak azli" detaylı olarak değerlendirilecektir. Bu bent kapsamında 

öncelikle konuya ilişkin her iki kanuni düzenlemeye yer verilecek, her iki kanunda kollektif 

şirketlere yapılan atfın kaldırılması dışında bir değişiklik olmadığı tespitine binaen, "haklı 

sebep" kavramı inceleme ve tartışma konusu yapılacaktır. Mevzubahis izahatlardan sonra ise 

ortakların müdürlük yetkilerinin kaldırılmasına yönelik taleplerini dava yoluyla ileri 

sürebilecek olmaları nedeniyle, özetle "müdürlükten azil davası" olarak adlandırabileceğimiz 

bu davanın hangi mahkemede, kime karşı açılacağı hususları üzerinde durulacak ve 

"müdürlükten azil davası" yargılamasının ne şekilde yürütüleceği, hangi hususlara dikkat 

edilmesi gerektiği ve yargılama esnasında müdürün yönetim ve temsil yetkisinin ihtiyati 

tedbir mahiyetinde bir tedbir kararıyla yargılama esnasında geçici olarak kaldırılması veya 

sınırlandırılmasının hukuki mahiyeti tartışılacaktır.  

 

Bu açıklamaların akabinde ise, haklı sebeplerin varlığı halinde ortakların dava yoluyla ileri 

sürecekleri müdürlükten azil taleplerine ilişkin Yargıtay kararlarına yer verilecek ve bu 

kararlar üzerine bir takım incelemeler ve kanaatler paylaşılacaktır. Son olarak ise haklı 

sebeplerin varlığı halinde müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin mahkeme kararıyla 

kaldırılarak azli hakkında sebepler,  yargılama ve neticesi bakımından tarafımca kabul edilen 

görüş hakkında hukuki kanaatlerim sunulacaktır.      
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§II. MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Kanunkoyucu, limited şirketlerde müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin ortaklar 

tarafından ikame edilecek bir dava ile kaldırılmasını "haklı neden" şartına bağlamıştır. Haklı 

nedenlerin her somut olayda farklı şekilde tezahür etmesinin kuvvetle muhtemel olmasından 

cihetle, bu kavramın doğru anlaşılmasının müdürlerin yükümlülüklerinin özenli şekilde tespit 

edilmesi ve her somut olayda bu yükümlülüklere ne şekilde aykırılıkların bulunduğunun tespit 

edilmesine bağlı olduğu kanaatindeyim.  

 

Zira limited şirket müdürlerinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin mahkeme kararı ile 

kaldırılarak azli, müdürlerin yükümlülüklerine ne denli riayet ettikleri ya da aykırı 

davrandıklarının tespiti ile ancak sağlıklı şekilde incelemeye tabi tutulabilir. 

 

Müdürlerin görevlerini ifa ederken riayet etmesi gereken yükümlülükleri özen yükümlülüğü, 

ortaklara bilgi verme yükümlülüğü, ortaklara eşit davranma yükümlülüğü, sadakat 

yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, müdürün ortaklıkla işlem yapmama yükümlülüğü, ve 

rekabet etmeme yükümlülüğü olarak sıralanabilir.  

 

Bu başlık altında bahsi geçen her bir yükümlülük ayrı ayrı incelenecek ve her bir 

yükümlülüğün ihlalinin müdürlükten azil hususunda haklı neden oluşturup oluşturmayacağı 

tartışılacaktır.  

 

A- ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 

1. Özen Yükümlülüğü Kuralı ve Özenin Ölçütü 

 

Limited şirketlerde müdürün özen yükümlülüğü, TTK m. 626 f. 1 hükmünde düzenlenmiş 

olup, söz konusu madde uyarınca müdürlerin görevlerini ifa ederken tüm özeni göstermeleri 
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gerektiği izah olunmuştur. Doktrinde de özen yükümlülüğünün ölçüsünün dürüstlük kuralı 

olduğu ifade edilmektedir5.  

 

Her ne kadar madde içeriğinde özen kavramının tanımı yapılmamış olsa da, bu kavram 

hakkında madde gerekçesinde yol gösterici mahiyette açıklamalara yer verilmiştir. Özen 

yükümlülüğünün tanımı madde gerekçesinde, "Özen, iş ve işlemlerde gösterilmesi gereken 

dikkati, ciddiyeti ve bilimselliği ifade eder. Bir karar alınmadan önce pazar araştırması, 

finansal durum değerlendirmesi, borçlara ve etiğe uygunluk incelemesi yapılması 

bilimselliğin ve modern yönetim ilkelerinin gereği olup, bu inceleme, araştırma ve 

değerlendirmeler özen kavramının tanımına dahildir.6" şeklinde ifade edilmiştir. Bu kriterler 

kanaatimce kanunkoyucunun özen yükümlülüğü ile basiretli tacir olma kavramını eşdeğer 

tuttuğunu göstermektedir. Bu kapsamda doktrinde de müdürlerin, şirketi kötüleyecek, 

yatırımlarına menfi etki yapacak, şirket çıkarlarını zedeleyecek her türlü davranışın özen 

yükümlülüğüne aykırılık oluşturucağı ifade edilmektedir7.  

 

"Müdürün özen yükümlülüğü objektif esaslara göre belirlenmiş olduğundan, onun yaşı ve 

tecrübesizliği gibi kişisel özellikleri özen yükümlülüğünün ölçüsü belirlenirken dikkate 

alınamaz8." Özen yükümlülüğünün her ne kadar objektif esaslara göre belirlenmesi gerekiyor 

olsa da, bu tespitin benzer özelliklere sahip şirketlerin müdürleri bakımından uygulanması 

gerektiği kanaatindeyim. Diğer bir ifade ile aynı nitelik, büyüklük ve iş hacmindeki limited 

şirket müdürünün somut olayda göstermesi gereken özen, doğru bir mukayese kriteri 

olabilecektir9.  

 

                                                 
5 Benzer yöndeki görüş için bkz. PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi Cilt II, Ankara 2014, s. 2316; 
TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013, s. 527 
6  TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI, Ankara, 09.11.2005, sy.227 
7 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Ankara 
2013, s. 114  
8 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.60 
9 Bu hususta bkz. ARSLAN, İbrahim, Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya 1994, 
s.114 
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Bu noktada ekonomik kriz ve/veya pazar şartlarındaki değişiklikler nedeniyle şirketler 

nezdinde oluşabilecek olumsuz tablodan müdürlerin ne denli sorumlu tutulabilecekleri hususu 

tartışmalıdır. Doktrinde bu türden risklerin yarattığı olumsuz sonuçların her ne kadar özen 

yükümlülüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde görüşler10 bulunsa da, Yargıtay'ın 

konuyu bu görüşler doğrultusunda yorumlamayacağı kanaatindeyim. Zira yabancı para 

üzerinden yapılan kiralamaların uyarlanmasına ilişkin davalarda dahi Yargıtay, bir tacirin 

ülkenin istikrarsız ekonomik durumu neticesinde devalüasyonu öngörmesi gerektiğini ifade 

ederken, şirket yönetiminde de aynı mahiyette bir düşünceye sahip olması kuvvetle 

muhtemeldir. Dolayısıyla müdürlerin, serbest piyasa şartlarında meydana gelen ani 

değişiklikleri öngörmeleri ve önlem almalarının özen yükümlülüğünün bir gereği ve sonucu 

olduğu kanaatindeyim. 

 

Bu açıklamalar kapsamında özen yükümlülüğüne aykırılığın, müdürün yönetim hakkı ve 

temsil yetkisinin mahkeme kararıyla kaldırılarak azledilmesi noktasında haklı sebep 

oluşturmasının özen yükümlülüğüne aykırılığın ağırlığı, derecesi, niteliği ve ortaklar ile 

ortaklık nezdinde doğurduğu zarar ile alakalı olacağı kanaatindeyim.   

 

2. Özen Yükümlülüğünün Niteliği   

  

Özen yükümlülüğünün hukuki niteliği tartışmalıdır. Doktrinde bazı görüşler özen 

yükümlülüğünün asli edimden farklı, ayrı bir davranış niteliği olduğunu söylerken11, diğer bir 

görüş ise, özen yükümlülüğüne riayet edilmesini sağlamanın dava yoluyla sağlanamayacak 

olmasından ötürü kavramı bir yan edim yükümlülüğü olarak değil, bir yan yükümlülük olarak 

nitelendirmektedir.12  

                                                 
10 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.60 
11ÇAMOĞLU, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyerlerinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 1972, sy.63 
(YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.60'dan naklen) 
12 Bu hususta bkz. HELVACI, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 
İstanbul 1995, sy. 36 
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Kanaatimce, özen yükümlülüğünü yönetim ve temsil hakkına bağlı asli bir edim yükümlülüğü 

olarak nitelendirmek uygun olacaktır. Her ne kadar, özen yükümlülüğünün gereği gibi ifa 

edilmemesi halinde doğrudan bu yükümlülüğe riayeti sağlamak için bir dava ikame 

edilemiyor olsa da, yükümlülüğe riayet edilememesi halinde tazminat ve görevden azil gibi 

ciddi sonuçlar doğurabilecek davalar ikame edilebilmektedir. Bu durum da kanaatimce, özen 

borcunu yönetim ve temsil yetkisinin ayrılmaz bir parçası ve gerekliliği haline getirmektedir. 

Diğer bir ifade ile bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde azil suretiyle mevcut hak ve 

yetkilerden mahrum kalınabiliniyorsa, o takdirde özenin aynı zamanda müdürün bir edimi 

olduğu sonucuna da ulaşmak mümkün gözükmektedir.  

 

B- ORTAKLARA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 

TTK m. 614 f. 1 hükmü limited şirket ortaklarına hiçbir gerekçe göstermeksizin şirketin bütün 

işleri ile hesapları hakkında müdürlerden bilgi isteme hakkını tanımıştır. Ne var ki şirket 

müdürleri alınacak bilgilerin şirket zararına kullanılacak olması ya da talebin salt ortaklığa 

yük getirmek adına dürüstlük kuralına aykırı şekilde ileri sürüldüğü kanaatinde iseler, bu 

yükümlülüğü yerine getirmek zorunda değillerdir.  

 

Her ne kadar TTK m. 614 f. 2 hükmünde talebi kabul görmeyen ortağın bu talebinin yapılan 

başvuru üzerine genel kurul karar tarafından karar verileceği belirtilmiş olsa da, azınlık 

oluşturmayan ortakların TTK m. 617 f. 3 hükmünün atfıyla TTK m. 413 f. 2 uyarınca konuyu 

gündeme ekletemeyecekleri değerlendirildiğinde, TTK m. 614 f. 2 hükmünün efektif bir 

düzenleme olmadığı kanaatindeyim. Zaten kanunkoyucu da bu olasılıklara binaen, ortaklara 

TTK m. 614 f. 3 uyarınca dava açma hakkı tanımıştır. Bu dava da TTK m. 1521 hükmü 

uyarınca basit yargılama usulüne tabi olacaktır.  
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Kanaatimce, ortaklara bilgi verme yükümlülüğünün, müdürler bakımından mutlak bir 

yükümlülük olduğundan söz edilemeyecektir. Özellikle ortakların, müdürlerin bu 

yükümlülüğüne riayet etmemesi halinde sırasıyla genel kurul ve dava yoluyla inceleme ve 

bilgi alma haklarını kullanabilecek olmaları netice itibariyle ortakların ortaklık haklarının 

zarar gelmesini önleyici mahiyettedir.  

 

Bu bakımdan bir müdürün salt bilgi verme yükümlülüğüne riayet etmemesinin yönetim hakkı 

ve temsil yetkisinin mahkeme kararıyla kaldırılarak azledilmesi hususunda bir haklı neden 

oluşturmayacağı görüşündeyim.  

 

C- ORTAKLARA EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 
Müdürlerin ortaklara eşit işlem sağlaması, TTK m. 627 hükmünde kural olarak, bir 

yükümlülük olarak görülse de, bu yükümlülüğün mutlak emredici bir düzenleme olduğundan 

söz edilemeyecektir13. Bu yükümlülüğün sınırları ise şirket sözleşmesinde yer alan 

hükümlerle ilintilidir. Dolayısıyla ortaklar arasındaki eşitlik ilişkisinin ilk şirket sözleşmesi ile 

bozulabileceğini söylemek mümkündür14. Zira şirket sözleşmesinde ortaklar arasında baştan 

öngörülen eşitsizliklerin uygulanması müdürün bu yükümlülüğüne aykırı davrandığı 

sonucunu doğurmayacaktır.  

 

Bu noktada, eşit işlem ilkesini bozucu mahiyette sonradan yapılacak şirket sözleşmesi 

değişikliklerindeki nisaplara da değinmek gerekmektedir. Bilindiği üzere, önemli kararlar 

olarak TTK m. 621 hükmünde listelenen konularda genel kurulda temsil edilen oyların en az 

üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile karar 

alınabiliyor olsa da, kanaatimce eşit işlem ilkesine aykırı mahiyette yapılacak şirket 

sözleşmesi değişikliklerinde başta hakkı zedelenecek olan ortaklar olmak üzere ilgili tüm 

                                                 
13 Eşit işlem ilkesinin mutlak bir anlam taşımadığı hususunda bkz. YILDIZ, Şükrü, Anonim Ortaklıklarda Pay 
Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004, s. 75 
14 Benzer yaklaşım için bkz. PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi II. Cilt, Ankara 2014, s. 2317 
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ortakların onayının alınması zorunludur. Nitekim eşit işlem ilkesini bozucu türden bir şirket 

sözleşmesi değişikliği aynı zamanda bazı ortaklara ek ve/veya yan edim yükümlülüğü 

getireceğinden, konunun TTK m. 607 hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün 

gözükmektedir. Mezkur hükmü göre bu türden esas sözleşme değişikliklerini içerir kararlar 

ancak ilgili tüm ortakların onayıyla alınabilecektir.    

 

Ayrıca, müdürün ve/veya müdürler kurulunun bu yükümlülüklerine aykırı davranmaları söz 

konusu kararlarının butlanına sebep olacaktır. Zira TTK m. 644 f. 1 b. c hükmü, yönetim 

kurulu kararlarının butlanı hakkındaki TTK m.391 hükmünün limited şirketler hakkında da 

uygulanacağını ifade etmektedir. Anonim şirket düzenlemesinde yer alan söz konusu hüküm 

ise eşit işlem ilkesine aykırı yönetim kurulu kararlarının batıl olduğunu emredici olarak 

belirttiğinden, limited şirketlerde de eşit işlem ilkesine aykırı müdür ve/veya müdürler kurulu 

kararının batıl olacağı görüşündeyim.  

 

Bu kapsamda, salt eşit işlem ilkesine aykırı hareket edilmesinin müdürün yönetim hakkı ve 

temsil yetkisinin mahkeme kararıyla kaldırılarak azlini gerektiren bir haklı neden olmayacağı 

kanaatindeyim. Zira müdürün bu yükümlülüğe riayet etmemesi her ne kadar ortaklar nezdinde 

menfi bir duruma sebebiyet verse de, aleyhine işlem yapılan ortaklar, TTK m. 644 hükmü 

gereği söz konusu kararların batıl olduğunun tespiti ile bu kararların hukuki sonuç 

doğurmasını engelleyebileceklerdir. Bu taleplerde bir de yargılama esnasında kararın icrasını 

durdurmak adına ihtiyati tedbir alınabilecek olması zararın yargılama esnasında devam 

etmeyeceği anlamını taşımaktadır.  

 

Her ne kadar genel düşüncem salt bu yükümlülüğe aykırılığın azil için haklı sebep 

oluşturmayacağı şeklinde olsa da, müdürün bu yükümlülüğüne sürekli ve/veya tekrar eden ve 

süregelen işlemlerle devam ediyor olması ihtimalinde artık azil için haklı sebep kavramının 

vuku bulabileceğini söylemek mümkündür.      
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D- SADAKAT (BAĞLILIK) YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 

Sadakat yükümlülüğü, özetle, ortak ve yöneticinin görevi gereği ve göreviyle bağlantılı olarak 

icra ettiği her türlü faaliyet ve işlemlerinde ortaklık menfaatlerini gözetmesi anlamına 

gelmektedir.15 Diğer bir ifade ile sadakat yükümlülüğü, olası bir menfaat çatışmasında, 

müdürün ortaklık menfaatini ön planda tutması olarak da tanımlanabilir.  

 

Doktrinde de sadakat yükümlülüğünün kapsamı "sadakat yükümlülüğü müdürün hem 

ortaklığın amacının gerçekleşmesi için aktif olarak çaba göstermesini, hem de ortaklığa zarar 

verecek davranışlardan kaçınmasını emreder16" şeklinde belirlenmiştir.   

 

Kanaatimce sadakat yükümlülüğünü bir çatı kavram olarak nitelendirmek yanlış 

olmayacaktır. Zira sadakat yükümlülüğü bünyesinde sır saklama yükümlülüğünü, şirket 

menfaatine hareket etme yükümlülüğünü barındıran en geniş kavramdır. Nitekim sadakat 

yükümlülüğüne TTK m. 613 f. 2 hükmündeki ifadesiyle, "ortaklara şirketin çıkarlarını 

zedeleyebilecek davranışlarda bulunamayacakları" şeklinde geniş bir anlam verilmek 

istenmesi de bu yüzdendir.  

 

Kanaatimce, kanunkoyucu mevzubahis madde ile ortaklara dahi bu denli bir bağlılık 

yükümlülüğü getirmişken, şirketin yönetim ve temsilini sağlayan müdürlere yüklenen 

sorumluluğun daha da ağır ve fazla olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır. 

 

 

 

 

                                                 
15 Sadakat yükümlülüğü tanımına ilişkin olarak benzer bir yaklaşım için bkz. AYDOĞAN, Fatih, Ticaret 
Ortaklıklarında Rekabet Yasağı, İstanbul 2005, s. 8 
16 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.67 
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E- SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 

1. Sır Saklama Kavramın Kaynağı ve İçeriği   

 

Sır saklama yükümlülüğü, limited şirket ortaklarının hak ve yükümlülüklerini izah eden TTK 

m. 613 hükmünde açıkça düzenlenmiştir. Limited şirket ortakları için sarih şekilde öngörülen 

bir yükümlülüğün şirket ortağı olsun veya olmasın müdürler için de geçerli olacağı ticari 

hayatın bir gerekliliğidir. Nitekim kanunkoyucuda da bu hususta şüpheye yer bırakmamak 

adına, ortaklar için öngörülen tüm yükümlülüklerin müdürler için de geçerli ve söz konusu 

olacağına ilişkin TTK m. 626 f. 3 hükmüne yer vermiştir. Kaldı ki böyle bir düzenleme 

yapılmamış olsaydı dahi, müdürler için sır saklama yükümlülüğü zaten sadakat 

yükümlülüğünün bir gerekliliği olarak karşımıza çıkacağından uygulama alanı bulurdu.  

 

Sır saklama yükümlülüğü, özetle, müdürün görevi gereği vakıf olduğu gizli bilgileri üçüncü 

kişilerle paylaşmama sorumluluğu olarak nitelendirilebilecektir.  Limited şirket ortaklarına 

dahi bu yükümlülük kanunen yüklenmişken, şirket müdürleri için bu yükümlülük sınırlarının 

çok daha geniş şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, şirket müdürlerinin 

gizli bilgileri üçüncü kişilere eylemli davranışlarıyla ifşa etmemesinin yanında, ihmal 

suretiyle bu bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmesine sebep olmaması da gerekmektedir.  

 

Öte yandan, müdürler tarafından ortaklara gizli bilgilerin verilmesinin sır saklama 

yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği kanaatindeyim. Zira ortaklar üçüncü kişi olarak 

nitelendirilemeyecektir. Bunun yanı sıra, ortaklar zaten TTK m. 614 hükmü uyarınca bilgi 

alma ve inceleme hakkını kullanarak şirketin her türlü işleri ve hesapları hakkında bilgi sahibi 

olabiliyorken, müdürlerin bu yükümlülüğünün ortaklara karşı da bulunduğunu söylemek 

abesle iştigal mahiyette olacaktır. İşbu hususun mefhumu muhalifinden ise müdürlerin de sır 
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saklama yükümlülüğünü gerekçe göstererek ortakların bilgi alma ve inceleme hakkını 

reddetmelerinin kanuna uygun düşmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

2. Sır Saklama Yükümlülüğünün Emredici Mahiyeti 

 

TTK m. 613 hükmü sır saklama yükümlülüğünün şirket sözleşmesi ve genel kurul kararı ile 

kaldırılamayacağını düzenlenmiştir. Bu yönüyle, adı geçen yükümlülüğün ortadan 

kaldırılması emredici olarak yasaklanmıştır.  

 

Kanaatimce söz konusu düzenleme müdürlüğün hukuki mahiyeti ile uyumluluk 

göstermemektedir. Zira müdürlük hukuki mahiyeti itibariyle aslında bir vekalet ilişkisidir ve 

vekalet ilişkisinde esas olan muvafakat ve/veya talimat doğrultusunda vekilin işlem 

yapmasıdır. Nitekim bu durum Türk Borçlar Kanunu17 ("TBK") m. 505 hükmünde de izah 

olunmuştur. Doktrinde de müvekkilin sırrın açıklanması hususundaki rızasının, vekile bir 

talimatı olarak değerlendirileceği ve vekilin sırrın açıklanmasında yetkili kılınacağı kabul 

edilmektedir18.  

 

3. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığın Haklı Neden Oluşturması Hususu 

 

Kanaatimce, müdürlerin sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranmasının doğrudan yönetim 

hakkı ve temsil yetkisinin mahkeme kararıyla kaldırılarak azil hususunda haklı neden 

oluşturacağını söylemek güçtür. Zira bir yükümlülüğe aykırılığın haklı sebep oluşturup 

oluşturmayacağı, bir ihlalin bulunmasından ziyade o ihlal neticesinde oluşan sonuçların 

ağırlığı ile değerlendirilebilecektir.  

 

                                                 
17 Kanun No:6098, R.G t: 04/02/2011, sayı: 27836 
18 Benzer yönde bkz. YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2012, s. 554 



   13 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 
+90 212 806 43 69 
www.bka-law.com 

 

Sır saklama yükümlülüğünün haklı sebep teşkil etmesi, bu aykırılığın hangi suretle 

gerçekleştiği, aykırılık neticesinde ne türden bir sonuç ortaya çıktığı, aykırılıktan ötürü 

ortakların ortaklık haklarının ne şekilde zarar gördüğü, süregelen bir aykırılık mı olduğu, 

müdürün mezkur yükümlülüğünü ihlal etmesinden kendisine bir menfaat sağlayıp 

sağlamadığı konularının irdelenmesine bağlıdır. Bu yönüyle kanaatimce, şirket müdürünün 

ihmal suretiyle sırların ifşa edilmesine sebebiyet verdiği ve kendisine bir menfaat sağlamadığı 

bir ihtimalde haklı sebep kavramı oluşmayacakken, müdürün süreklilik arz eden bilgi akışını 

üçüncü kişilere sağladığı ve bu paylaşımlar neticesinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak 

kendisinin de şahsi menfaat elde ettiği bir ihtimalde haklı sebep şartları vuku bulacaktır.  

 

Öte yandan, şirketin ne denli bir zarara uğramış olduğu da haklı sebebin oluşup oluşmadığı 

noktasında önemli bir kriterdir. Bu yükümlülük tek bir kez ihlal edilmiş olsa dahi, bu ihlal 

neticesinde şirket nezdinde ciddi bir iş ve dolayısıyla mali kaybın bulunması halinde azil için 

haklı nedenin var olduğu söylenebilecektir.  

 

Örneklemek gerekirse, kapalı zarf usulü ihaleye girecek bir şirketin teklifinin üçüncü kişiler 

tarafından öğrenilerek ihalenin kaybedilmesi halinde azil için haklı nedenin  oluşacağı 

kanaatindeyim.  

 

F- MÜDÜRÜN ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

1. Konu Hakkında Anonim Şirket Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  

 

Bu yükümlülük, doğrudan, şirket yönetiminin kötüye kullanılmasını engellemek ve ortaklık 

haklarını üst düzeyde korumak amacına hizmet etmektedir19. Ne var ki müdürün ortaklıkla 

işlem yapma yasağı, limited şirketlere ilişkin hükümlerde açık düzenlemeye tabi 

tutulmamıştır. Bu nedenle anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma 
                                                 
19 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, Ankara 2014, s. 1168 
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yasağına ilişkin TTK m. 395 hükmünün uygulama alanı bulup bulmayacağı doktrinde 

tartışmalıdır.  

 

İlk görüş, özetle, limited şirket hükümlerinde konu hakkında bir düzenleme olmamasından ve 

anonim şirket hükümlerine açık bir atfın bulunmamasından cihetle müdürler için bu 

yükümlülüğün söz konusu olmayacağını belirtmektedir. İkinci görüş ise TTK m. 395 

hükmünün limited şirketlerde uygulanması için doğrudan bir atıf gerekmediğini, bu yönüyle 

limited şirket müdürlerinin ortaklıkla işlem yapmama yükümlülüğü olduğunu izah etmektedir. 

Bu düşünceyi savunanlar şirketle işlem yapma yasağının temsil yetkisinden ayrı bir şekilde 

değerlendirilemeyeceği görüşündedir20.  

 

Kanaatimce, müdürlerin ortaklıkla işlem yapmama yükümlülüğü mevcuttur. Bu konuda 

limited şirket hükümlerinde her ne kadar özel bir düzenleme bulunmasa da, bir müdürün 

ortaklıkla işlem yapması doğrudan şirketi temsil yetkisi ile alakalıdır. Bu nedenle TTK m. 629 

f. 1 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu hüküm temsil yetkisinin kapsamı, 

sınırlandırılması ve sair konularda anonim şirket hükümlerine atıf yapmaktadır. Ortaklıkla 

işlem yapmama yükümlülüğü de doğrudan temsil yetkisi ve bir anlamda sınırlandırılması ile 

alakalı olacağından, söz konusu madde atfının uygulama alanı bulacağı kanaatindeyim.  

 

Ayrıca, ortaklıkla işlem yapma yasağının sadakat yükümlülüğü kapsamında da 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu konuda doktrinde zaten vekilin kendisiyle sözleşme 

yapmaması, vekilin sadakat borcu çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır21. Diğer 

bir ifade ile söz konusu yükümlülük hakkında anonim şirket hükümlerinin kıyasen 

uygulanamayacağı söylense dahi, bu defa sadakat yükümlülüğü sınırlarında konunun 

değerlendirilmesi olasıdır.  

                                                 
20 Benzer düşünce hakkında bkz. ULUSOY, Erol, Anonim Şirketlerde İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil, 
Ankara 2005, s. 239 
21 Bu hususta bkz. ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5. Bası, Ankara 2003, s.418  
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ETTK m. 542 hükmünde yine temsil yetkisinin kapsam ve sınırlandırılmasına ilişkin olarak 

anonim şirket hükümlerine atıf yapılmaktaydı. Ancak bu atıf ETTK m. 321 hükmü ile sınırlı 

tutulmuş ve şirketle işlem yapma yasağı maddesi olan ETTK m. 334 atfa dahil edilmemişti. 

Bu bakımdan, kanunkoyucunun temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin 

konularda ETTK'da olduğu gibi tek bir maddeye atıf yapmıyor olması, kanunkoyucunun 

uygun düştüğü ölçüde temsil yetkisine ilişkin diğer hususlarda da anonim şirket hükümlerinin 

uygulanması niyetinde olduğunu göstermektedir.  

 

Dahası, ortaklıkla işlem yapmama yükümlülüğü yönetim ve temsil hakkının kötüniyetli olarak 

ifasını engellemek ve ortaklık haklarının zarar görmemesi amacına hizmet etmektedir. 

Kanunkoyucunun bu saiki yalnızca anonim şirketler için taşıdığı gibi bir düşünce makul 

olmayacağından, bu yönüyle de söz konusu yükümlülüğün kıyasen limited şirket müdürleri 

için de geçerli olacağı kanaatindeyim.   

 

2. Yasağın Kapsam ve Şartları 

 

a) İşlemin Tarafının Müdür Olması  

 

Ortaklık ile işlem yasağından söz edebilmek için ortaklıkla yapılan işlemin karşı tarafının 

(muhatabının) o ortaklığın müdürünün olması gerekmektedir22. Tabii ki bunu dar yorumlamak 

yükümlülüğün getiriliş amacına uygun olmayacaktır. Zira ortaklığın işlem yaptığı kişi o 

ortaklığın müdürü olmasa da, söz konusu işlemin arka planda müdürün hesabına yapılıyor 

olması işlemin bu yasak kapsamında değerlendirilmesini gerektirmektedir.  

 

                                                 
22 Benzer yönde bir görüş için bkz. DOĞANAY, İsmail, TÜrk Ticaret Kanunu Şerhi, 4. Bası, İstanbul 2004, 
s.984 
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b) Ortaklıkla İşlem Yapılması 

 
TTK m. 395 hükmünde belirtilen yasağın kapsamı bakımından doktrinde tartışma 

bulunmaktadır. Kimi yazarlar tüketici işlemleri de dahil olmak üzere müdür ile ortaklık 

arasında yapılan her türlü işlemin yasak kapsamında olduğunu belirtirken23, kimi yazarlar 

madde lafzına bu denli sıkı sıkıya bağlı kalmanın uygun olmadığı görüşündedir24.  

 

Kanaatimce, yasağı madde hükmündeki ifadesini yumuşatarak değerlendirmek uygun 

olacaktır. Zira müdüre kanunen yüklenen bir yükümlülük, netice itibariyle temelde şirket 

ortaklarının ve şirketin menfaatlerini koruma amacı için getirilmiştir. Dolayısıyla yapılan 

işlemin mahiyet, şart ve sonuçlarına göre yasak kapsamında olup olmayacağının 

değerlendirilmesi daha hakkaniyetlidir. Örneklemek gerekirse, müdürün şirket ile yapmış 

olduğu tüketici sözleşmelerini yasak kapsamına dahil etmek amaca uygun düşmeyecektir. 

Aksi bir düşünce tam tersine o kişinin salt müdür olmasından ötürü diğer tüm tüketicilerin 

faydalanabileceği hakları elde etmesine engel olacaktır ki, kanunkoyucunun mezkur hükümle 

böyle bir sonuç doğurma gayesi olduğu düşünülemez.  

 

Kanaatimce konuyu yasak kapsamına sokup sokmamakta "müdürün ortaklıkla girdiği hukuki 

ilişkiye aynı şartlar dahilinde 3. bir kişi de girebilir miydi?" kriterini kullanmak en adil sonucu 

doğuracaktır.  

 

3. Yükümlülüğe Aykırılığın Haklı Sebep Kapsamında Değerlendirilmesi 

 

Ortaklıkla işlem yasağına aykırı hareket edilmesinin, müdürlerin yönetim hakkı ve temsil 

yetkisinin kaldırılarak azlini gerektirip gerektirmediği hususuna kesin bir cevap vermek 

                                                 
23 Bu yöndeki bir düşünce için bkz. ARKAN, Sabih, "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na ilişkin Değerlendirmeler", 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Konferans, Batider 2005, s.43-60 (YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık 
Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.76'dan naklen) 
24 Bu yöndeki bir görüş için bkz. ULUSOY, Erol, Anonim Şirketlerde İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil, 
Ankara 2005, s. 169 
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güçtür. Zira her somut olay, şartları ve sonuçları itibariyle şirket menfaatleri ile ortaklık 

hakları üzerine farklı etkiler doğurmaktadır. 

 

Söz konusu yasağa aykırı hareket edilirse, TTK m. 395 hükmü uyarınca o işlem batıl 

olacaktır. Ortaklar kurulunun işleme icazet verme hak ve yetkisi olduğundan bu karar 

verilinceye kadar da işlem hukuken askıda olacaktır25. Görüleceği üzere aslında yasağa aykırı 

işlemin geri döndürülmesi ve/veya hüküm sonuç doğurmaması adına ortakların elinde bazı 

hukuki araçlar mevcuttur. Bu durum olayın şartlarına göre şirket ve/veya ortaklar nezdinde bir 

zarar oluşmasını engelleyebilecek mahiyettedir.  

 

Tabii ki burada yasağa aykırı işlemin mahiyetinin de önemli olduğu kanaatindeyim. 

Örneklemek gerekirse, yasak kapsamında bir taşınmazı ortaklıktan şahsına devralan ve daha 

sonra iyiniyetli üçüncü bir kişiye satan müdürün işbu işleminin batıl olduğunun tespiti yapılsa 

dahi, taşınmazın şirket uhdesine dönmesi mümkün olmayacağından zarar da oluşacaktır. 

Kanaatimce bu örnekte müdürün şirketin zararını karşılaması dahi yönetim ve temsil 

yetkisinin kaldırılarak azlinin talep edilmesinin önüne geçemeyecektir. Zira konu tek 

yükümlülük üzerinden değerlendirilemez. Bu örnekte müdürün kötüniyeti de mevcuttur. 

Dolayısıyla bu türden örneklerde azil için haklı sebebin vuku bulacağı görüşündeyim.   

 

G- REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 

1. Rekabet Yasağının Süresi ve Muhatabı 

 

Limited şirketler için rekabet yasağının düzenlendiği TTK m. 626 f. 2 hükmünde müdürlerin 

şirkete rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamayacağı izah olunmuştur. Söz konusu hüküm 

irdelendiğinde, en genel anlamda müdür ifadesinin kullanıldığı ve bu yönüyle ortak olan ya da 

olmayan müdür ayrımının yapılmadığı görülmektedir. 
                                                 
25 Aynı yönde bkz. AYHAN, Rıza, Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul 1992, s.112 
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Doktrinde bazı yazarlar, ortak olmayan müdürlerin organ olmayıp, ticari mümessil sıfatına 

sahip olduklarını, bu nedenle de ortak olmayan müdürlere limited şirket altında düzenlenen 

rekabet yasağı hükmü yerine, ticari mümessilin rekabet yasağını düzenleyen Borçlar Kanunu 

hükümlerinin uygulanması gerektiğini ifade etmektedirler. Kanaatimce bu görüşe katılmak 

mümkün değildir. Nitekim TTK'da müdürler organ niteliğindedir ve kanunkoyucu ortak olan 

veya olmayan müdürlerin organ vasfına ilişkin herhangi bir ayrıma gitmemiştir. Kaldı ki ortak 

olan veya olmayan müdürlerin yetki ve sorumlulukları açısından da herhangi bir farklılık 

bulunmamaktadır. Özetle, müdürlerin ortak olsun veya olmasın, aynı yetki ve sorumlulukları 

taşıyor olmalarından ötürü, rekabet yasağı bakımından TTK m. 626 f. 2 hükmüne tabi 

olacakları görüşündeyim.  

 

Rekabet yasağının müdür olarak atanma ile başlayıp, görev süresince devam ettiği 

söylenebilecektir. Dolayısıyla müdürün atanması ve fakat ticaret siciline tescil edilmesine 

kadar devam eden süre zarfında da bu yükümlülük uygulama alanı bulacaktır. Herhangi bir 

fiili veya hukuki sebepten ötürü geçici olarak müdürlük görevinin ifa edilemediği dönemlerde 

de rekabet yasağı devam edecektir. Keza, görev süresinin dolmasına rağmen fiili görev ve 

yetkiler müdür tarafından kullanılmaya devam olunuyorsa rekabet yasağı kuralına riayet 

edilmesi lazım gelecektir.  

 

Bu noktada proje konusuyla ilintili olmasından ötürü müdürün görevini hukuki bir sebepten 

ötürü ifa edemediği geçici dönemin irdelenmesi uygun olacaktır. Aşağıda detaylı olarak 

açıklanacağı üzere ortakların haklı sebeplerin varlığı halinde "müdürlükten azil" davası olarak 

adlandırabileceğimiz davada alınacak bir ihtiyati tedbir kararı ile yargılama esnasında 

müdürlük görevinin kullanılması sınırlandırma veya kaldırma şansları bulunmaktadır. 

Kanaatimce, bu ihtimalde müdürlük sıfatı halen devam ettiğinden yükümlülüğün de devam 

etmesi gerekmektedir. Her ne kadar söz konusu ihtimalde temsil ve yönetim yetkisinin davalı 

müdür tarafından kullanılamıyor oluşu rekabet yasağının da ortadan kalkması gerektirdiğini 
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düşündürüyor olsa da, geçici mahiyetteki bu tedbir kararının verilecek bir ara kararla 

kaldırılması veya davanın reddi ile müdürün tekrardan yetki ve görevlerine kavuşması ihtimal 

dahilindeyken tedbir kararının devam ettiği esnada da davalı müdürün rekabet etmeme 

yükümlülüğüne riayet etmesi gerektiği kanaatindeyim.  

 

2. Rekabet Yasağının Kapsamı 

 

a) Rekabet Yasağı Oluşturabilecek Faaliyetler 

 

TTK m. 626 f. 2 hükmü rekabet yasağına ilişkin genel bir kural mahiyetindedir. ETTK m. 547 

ise daha kazuistik bir yöntemle hazırlanmıştır. Buna rağmen madde gerekçesinde ETTK 

m.547'de yer alan hususların geçerli olmaya devam edeceği izah edilmiştir26. Bu yönüyle 

TTK'da yer alan düzenleme ile kanunkoyucunun hem ETTK'daki öngörülen halleri, hem de 

bu haller dışında muhtemel rekabet faaliyetlerini kapsama dahil ederek konunun daha geniş 

şekilde irdelenmesini sağladığı söylenebilecektir27.  

 

Buna göre, rekabet yasağı en genel anlamıyla müdürün, şirketin uğraştığı ticaret dalında ne 

kendi, ne de başkası hesabına iş görememesi, başka bir işletmeye sınırsız sorumlu ortak, 

komanditer ortak veya limitet şirketin ortağı sıfatıyle iştirak edemeyeceği anlamına 

gelmektedir.  

 

Anonim şirketlerde rekabet yasağına ilişkin TTK m. 396, kollektif ortaklığa ilişkin TTK m. 

230 hükümlerindeki gibi limited şirkete ait rekabet yasağı hükümlerinde nelerin rekabet 

yasağı oluşturabileceğine ilişkin örneklemeler yapılmamıştır. Kanaatimce her ne kadar limited 

                                                 
26 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI, Ankara, 09.11.2005, sy.227-228 
27 Benzer yöndeki bir yaklaşım için bkz. ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler 
Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Ankara 2013, s. 124 
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şirket hükümlerinde rekabet yasağına ilişkin ayrı bir hüküm bulunsa da, örneklemelerin yer 

aldığı anonim ve kollektif ortaklık hükümlerinden faydalanılması uygun olacaktır.    

 

Konuyla ilgili en hassas konu ise, müdürün ortaklığın faaliyette bulunduğu alanla ilgili başka 

bir ortaklıkla olan ilişkisidir. Bu ihtimalde göz önünde bulundurulması gereken husus ise, 

müdürün başka bir ortaklığa sınırsız sorumlu olarak girip girmediği noktasıdır. Eğer müdür 

başka bir ortaklığa yöneticilik görevini üstlenmeksizin ve sınırlı sorumlu ortak olarak dahil 

olduysa rekabet yasağına aykırı bir durum oluşmayacağı kanaatindeyim. Örneklemek 

gerekirse bir limited şirket müdürünün bir anonim şirkete ortak olması rekabet yasağına 

aykırılık oluşturmayacaktır. Zira başka bir şirkette yönetici sıfatında olmayan müdürün, o 

şirketin karar alma ve ticari tasarruflarında söz sahibi olmaması menfaat çatışmasını da 

ortadan kaldıracaktır. Tabii ki burada sır saklama yükümlülüğüne riayet edilmesi ayrı bir 

önem kazanmaktadır.  

 

b) Rekabet Yasağına İlişkin İşleme İzin Verilmesi 

 

TTK m. 626 f. 2 hükmü müdürlerin, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm 

ortaklar yazılı izin vermemişse rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamayacaklarını ifade 

etmiştir.  

 

Tartışmalı olan husus ise bu türden bir iznin genel kurul kararı ile alınmasının mümkün olup 

olmadığı ve şirket sözleşmesinde bu yönde bir hüküm olmaması halinde kararların geçerli 

olup olmayacağı noktasındadır. Öncelikle, önemli kararların ve nisapların sıralandığı TTK m. 

621 f. 1 b. g hükmünde müdürlerin rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına ilişkin 

izin kavramı açıkça zikredilmiştir. Bu yönüyle genel kurulda rekabet yasağına aykırı faaliyet 

izni için karar alınabileceği açıktır.  
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Doktrinde bazı yazarlar yasağın kalkmasına genel kurulun izin verebilmesi için şirket 

sözleşmesinde bu yönde bir düzenlemenin mevcut olması gerektiğini savunmaktadır28. 

Kanaatimce bu görüş, tamamen, yasağın kalkmasında aranılacak nisaplarla ilgilidir. Zira 

rekabet yasağının kalkmasının diğer bir ihtimali tüm ortakların yazılı iznidir. Dolayısıyla tüm 

ortakların yazılı izni ile bu yasak kalkabiliyorsa o takdirde şirket sözleşmesinde bu yönde bir 

hüküm olmasa dahi genel kurulda tüm ortakların izni ile de yine bu karar alınabilecek olup, 

ayrıca şirket sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmasına gerek olmayacaktır. Ancak 

kanaatimce TTK m. 621 f. 1 b. g hükmü uyarınca yasağın temsil edilen oyların en az üçte 

ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada 

bulunduğu bir genel kurul kararı ile kalkması şirket sözleşmesinde bu yönde bir hüküm 

olmasına bağlı  olacaktır.  

 

3. Yasağa Aykırı Faaliyetin Haklı Sebep Kapsamında Değerlendirilmesi 

 

Limited şirket müdürünün, rekabet etmeme yasağına aykırı davranmasının, bu yükümlülüğün 

konusu ve içeriği gereği diğer yükümlülük ihlallerine nazaran haklı sebep oluşturması daha 

kuvvetle muhtemeldir. Nitekim bu durum doktrinde de kabul edilmiştir29. Zira, yukarıda da 

izah edildiği üzere, bazı yükümlülük ihlallerinin ihmal suretiyle de gerçekleşebilecek olması, 

müdürün kusur oranını hafifletmekte ve bazı yükümlülük ihlalleri niteliği gereği her daim 

müdüre bir menfaat sağlama sonucunu doğurmamaktadır.  

 

Nitekim Yargıtay da müdürün azli konusunda rekabet yükümlülüğüne aykırı hareket 

edilmesini çoğu zaman müdürlükten azil için haklı neden olarak değerlendirmektedir. 

Yargıtay vermiş olduğu bir kararda limited şirket müdürünün aynı alanda faaliyet gösteren 

                                                 
28 Bu hususta bkz. YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.92 
29 Rekabet yasağına aykırı davranışın haklı neden oluşturacağı hakkında bkz. ERİŞ, Gönen, Türk Ticaret Kanunu 
- Ticari İşleme ve Şirketler - 4. Bası, Ankara 2007, s. 2789 
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başka bir limited şirkette müdür olmasını rekabet etmeme yükümlülüğüne aykırılık olarak 

görmüş ve müdürün azli yönünde verilen kararı onamıştır30.  

 

Kanaatimce, müdürün rekabet yasağı ilkesine aykırı hareket etmesi aslında yükümlülüğün 

doğası gereği, müdürün doğrudan kendisine menfaat sağlaması sonucunu doğurmaktadır. 

Rekabet yasağına ilişkin yukarıda verilen örneklerden de görüleceği üzere, bu yasağa aykırı 

davranılması çoğu zaman müdüre bir menfaat sağlarken, bu menfaatin sağlanması eş zamanlı 

olarak, çıkar ve menfaat çatışması bulunduğundan, ortaklığın ve ortakların menfaatlerini de 

aynı oranda zedelemektedir. Bu nedenle rekabet yasağına aykırı faaliyet ve/veya işlemlerin, 

müdürün yönetim hakkı ve temsil yetkisinin kaldırılarak azli için gerekli haklı sebebi 

oluşturası ihtimali kuvvetle muhtemeldir.  

 

Ayrıca, rekabet yasağının ihlalinin ne şekilde vuku bulduğu ile ihlalin doğurduğu ve 

doğuracağı sonuçların özenli irdelenmesi gerekmektedir. Uygulamada çoğu zaman 

müdürlerin rekabet yasağına aykırı işlem ve faaliyetlerinde resmiyette kendilerinin 

bulunmamasından ötürü tespit ve ispat noktasında sorunlar yaşanabilmektedir. Burada 

kanaatimce dikkat edilmesi gereken husus organik bağlantının kurulmasıdır. Nitekim 

doktrinde de rekabet yasağına aykırı işlemlerin başkaları adına ve fakat müdürlerin 

hesaplarına yaptırılmasının kapsam ve yasak dahilinde olduğu kabul edilmektedir31.  

 

Dahası rekabet yasağına aykırı işlemin verdiği zararın miktar ve derecesi de göz önünde 

tutulmalıdır. Zira aşağıda açıklandığı üzere müdürlükten azil için ihlal ve/veya ihmallerin 

belirli bir ağırlıkta olması gerekmektedir. Kanaatimce, bu ağırlığın tespitinde de uğranılan 

zarar önemli bir kriter olarak kendini göstermektedir.    

                                                 
30 Yargıtay 11. H.D., 01.03.1999, E. 1998/9767, K. 1999/1693 ( www.kazanci.com) 
31 Aynı yöndeki görüş için bkz. TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013, s. 527 
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§III. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN MAHKEME KARARIYLA 

AZLİ 

 

Limited şirketlerde müdürlük sıfatının kaybedilmesine ilişkin yapılmış açık bir kanuni 

düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla doktrinde anonim şirketlerde yönetim kurulu 

üyerlerinin görevlerinin sona ermesine ilişkin sebeplerin uygun düştüğü ölçüde limited şirket 

müdürleri için de uygulama alanı bulacağı kabul edilmektedir32.  

 

Kanaatimce de görevin sona ermesine ilişkin yönetim kurulu üyeleri hakkında yapılan 

düzenlemenin limited şirket müdürleri için de uygulama alanı bulması yerinde bir 

yaklaşımdır. Zira TTK'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte limited şirketlerin anonim şirketlere 

yakınlaştırıldığı muhakkaktır. Bu bakımdan, özel düzenlemenin yapılmadığı ve limited 

şirketlerin yapısına uygun düştüğü ölçüde anonim şirket hükümlerinin kıyasen uygulanması 

mümkün gözükmektedir.  

 

Mezkur açıklamalar dahilinde, limited şirketlerde müdürlük sıfatının sona ermesi, genel kurul 

kararı ile olabileceği gibi, şirket sözleşmesinde belirtilen sebeplerin vuku bulması, görev 

süresinin dolması, müdürün istifası, ölümü, kısıtlanması, şirket sözleşmesinde öngörülen 

niteliklerin kaybedilmesi sebepleriyle kendiliğinden veya dava yoluyla azil şeklinde mahkeme 

kararıyla da söz konusu olabilecektir.  

 

Doktrinde müdürlükten azil kavramının terminolojik olarak iki farklı şekilde kullanıldığını 

söylemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi müdürün genel kurul kararı ile görevine son 

verilmesi hali, diğeri ise müdürlüğün haklı sebeplerin varlığı halinde ortakların ikame 

                                                 
32 Bu yöndeki görüş için bkz. PULAŞLI, Hasan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre (Yeni Şirketler 
Hukuku Genel Esasları), Ankara 2012, s. 1115-1116; YILDIZ, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre 
Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007, s. 247 
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edecekleri dava ile sona ermesi hali içindir33. Dolayısıyla, müdürlükten azil terminolojisinin 

aslında bir çatı kavram olduğunu ve genel kurul kararı ile ya da mahkeme kararı ile sona erme 

hallerinin her ikisi için de kullanılan ortak bir hukuk terminoloji olduğunu belirtmek yanlış 

olmayacaktır.   

 

İşbu projenin konusunu ise limited şirket müdürlerinin haklı sebeplerin varlığı halinde 

yönetim hakkı ve temsil yetkisinin mahkeme kararıyla kaldırılarak azli oluşturduğundan, işbu 

bent kapsamında yalnızca mahkeme kararı ile azil kavramı, sebepleri ve yaptırımları üzerinde 

durulacaktır. Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki, doktrinde de kabul edildiği üzere, 

ortakların haklı sebeplerin varlığı halinde dava yoluyla müdürlerin azlini talep etmesi, 

müdürlükten azlin evvelden genel kurul kararı ile sağlanması yolunun tüketilmesi şartına 

bağlı değildir34.  

 

Bu kapsamda öncelikle konunun ETTK'da ve TTK'da düzenlenme şekilleri üzerinde 

durulacak, devamında azil talepleri için bir şart olarak aranılan haklı sebep kavramı 

tartışılacak, sonrasında ise ortaklar tarafından azil talebinin ne şekilde ileri sürülebileceği ve 

yapılacak yargılamanın esasları üzerine görüşler paylaşılacaktır. Son olarak ise ticaret 

sicilinde ilanın müdürlükten azil kararına etkisi tartışılacaktır.    

 

A- MAHKEME KARARI İLE AZİL HAKKINDA ETKK VE TTK 

DÜZENLEMELERİ 

 

Limited şirket müdürünün haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararı ile azlinde ETTK 

ve TTK hükümlerinin konuyu ne şekilde düzenlediğinin ortaya konulması mühimdir. Zira,  

                                                 
33 Benzer yaklaşımlar için bkz. KARAAHMETOĞLU, İsmail Özgün, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 
Limtied Şirketin Temsili, Ankara 2014, s. 109; YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki 
Durumu, İzmir 2008, s.92 
 
34 Bu konudaki bir görüş için bkz. TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013, s. 
525 
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ETTK döneminde verilen kararların, haklı sebeplerin tanımlamalarının, örneklemelerinin ve 

içtihatların TTK döneminde de emsal teşkil edip edemeyeceği söz konusu hükümlerin 

irdelenmesini gerektirmektedir.  

 

Bu kapsamda özetle, ETTK'da müdürlükten azil hakkında her ne kadar müdürün ne şekilde 

seçildiği ve ortak olup olmadığı ayrımı esas alınmış olsa da35, her iki kanun hükmünde ortak 

olan nokta, haklı sebebin varlığının aranılıyor oluşudur. Bu nedenledir ki özellikle haklı sebep 

kavramının soyutluğu karşısında ETTK içtihat ve doktrinsel yaklaşımlarının TTK döneminde 

de geçerli olacağı ve uygulama alanı bulacağı kanaatindeyim.  

 

1. ETKK'daki Müdürlükten Azil Düzenlemesi 

 
ETTK düzenlemesinde limited şirket müdürlerinin temsil yetkisinin kaldırılması hususunda 

ortak olan müdür ile olmayan müdür arasında bir ayrıma gidilmiş, ortak olan müdürler 

bakımından ise müdürün şirket sözleşmesiyle mi yoksa bir genel kurul kararı ile atandığı 

hususunda başka bir ayrım yapılmıştır. Bu bağlamda ortak olan şirket müdürlerinin azli için 

kollektif şirkete ait ETTK m.161 ve m. 162 hükümlerine atıf yapılırken, ortak olmayan 

müdürlerin azli hususunda TTK m. 543 f. 2 hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir36.  

 

Buna göre ortak olan bir şirket müdürünün şirket sözleşmesi ile atanması halinde genel kurul 

kararı ile azledilmesi kanunen mümkün değildi37. Şirket sözleşmesi ile atanan müdürün 

azledilmesinin tek ihtimali haklı sebeplerin (ETTK deyimiyle muhik sebeplerin) varlığı 

                                                 
35 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Ankara 
2013, s. 142 
36 Bu hususta bkz. POROY, Reha, TEKİNALP, Ünal, ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku 
Güncelleştirilmiş 12. Bası, İstanbul 2010, s. 834 
37 Konu hakkında bkz. YARALI, Levent, Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların 
Sorumluluğu, Ankara 2010, s. 82 
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halinde ortaklardan birinin mahkemeye başvurması üzerine gerçekleşebilmekteydi. Nitekim 

Yargıtay'ın da konu hakkında benzer bir yaklaşımı bulunmaktaydı38. 

 

Ortak olan müdürün genel kurul kararı ile atanması halinde ise müdür, yine ortaklar kurulu 

kararı ile ve hiçbir gerekçe olmaksızın azledilebiliyordu. Söz konusu kararı almada ortaklar 

kurulunun gerekli nisaplara ulaşamaması halinde ise ortaklara müdürün şirket mukavelesi 

hükümlerini ihlal ettiğini ispatlamak koşulu ile mahkeme kanalıyla azli sağlama konusunda 

hak tanınmıştı. Kanunda genel kurul kararı ile seçilen ortak müdürlerin azlini dava etme hakkı 

her ne kadar sadece şirket mukavelesinin ihlal edilmesine bağlı tutulmuş ise de, doktrinde bu 

hükmün geniş yorumlanarak her türlü haklı sebeplerin varlığı halinde ortaklara yine bu hakkın 

tanınması noktasında görüşler mevcuttur39.      

 

ETTK döneminde esas tartışma konusu yapılan konu ise ortak olmayan müdürlerin azlini 

sağlamak için ortakların mahkemeye başvurma haklarının olup olmadığı noktasındaydı40. Ne 

var ki mevzubahis tartışma hakkında doktrin ve Yargıtay ortak bir paydada buluşmuşlardır. 

Zira ortak olup genel kurul kararı ile atanan müdürler hakkında dahi ortakların azil davası 

ikame hakkı bulunduğu gözetildiğinde, kanunkoyucunun ortak olmayan müdürler hakkında 

bu düzenlemeyi özellikle yapmadığı ve ortak olmayan müdürler için daha lehe bir durum 

yaratmak istediği düşünülemeyecektir. Dolayısıyla, ortak olmayan müdürler hakkında da 

ortakların azil davası ikame etme haklarının varlığının kabulü gerektiği Yargıtay kararlarında 

da haklı olarak kabul edilmişitir41. 

 

                                                 
38 Yargıtay 11. H.D., 23.11.1998, E. 1998/6793, K. 1998/8029 ( www.kazanci.com) 
39 ÇAMOĞLU, Ersin, Yürürlükteki ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Limited Ortaklık Müdürlerinin 
Değiştirilmesi, Yaklaşım Dergisi, 2011, Sayı 220, (www.ticaretkanunu.net) 
40 Bu hususta bkz. POROY, Reha, TEKİNALP, Ünal, ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku 
Güncelleştirilmiş 12. Bası, İstanbul 2010, s. 840 
41 Yargıtay 11. H.D., 08.03.2002, E. 9688/K. 2071 (KARAAHMETOĞLU, İsmail Özgün, 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'na Göre Limtied Şirketin Temsili, Ankara 2014, s. 109; YILDIRIM, Ali Haydar , Limited 
Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.112 nakden)  
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2. TTK'daki Müdürlükten Azil Düzenlemesi  

 
TTK'da müdürlükten azil konusunda (TTK m. 630), eski düzenlemeden farklı olarak ortak 

olan ve olmayan müdürler ile ortak olan müdürlerin ne şekilde müdür seçildiklerine ilişkin 

ayrım ortadan kaldırılmış ve genel kurul kararıyla azil baki kalmak üzere, mahkeme yoluyla 

müdürlükten azil de sadece haklı sebep şartına bağlanmıştır.    

 

TTK m. 630 f. 1 uyarınca, müdürlükten azlin genel kurul kararı ile gerçekleştirilmesi 

mümkündür42. Nitekim, genel kurul kendisine tanınan bu hakkın icrasında hiçbir haklı sebep 

göstermekle de yükümlü değildir. Kaldı ki madde lafzından genel kurulun müdürleri 

azlederek görevden alma hakkının yanında, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlandırma 

hak ve yetkisinin olduğunu belirtmek uygun olacaktır.  

 

Söz konusu kararın hangi nisaplarla alınacağı noktasında ise doktrinde bazı farklı görüşler 

mevcuttur. Bazı yazarlar, müdürlerin şirket sözleşmesi ile mi yoksa genel kurul kararı ile mi 

atamanın yapıldığı ayrımına göre farklı nisaplara göre karar almanın uygun olacağını 

değerlendirmektedir43.   

 

Kanaatimce, genel kurul kararı ile müdürlükten azlin ne TTK m. 620 uyarınca temsil edilen 

oyların salt çoğunluğu ile alınabileceği ne de bu konuda halen müdürün atanma şeklinin 

belirleyici olacağı düşüncesi yerinde değildir. Zira önemli kararlar başlıklı TTK m. 621 f. 1 b. 

g hükmünde müdürlerin rekabet yasağına aykırı davranmalarına izin hususu dahi basit nisapla 

alınmamaktadır. Bunun yanı sıra haklı sebeplerin varlığı halinde ortaklıktan çıkarılma kararı 

için de aynı şekilde nitelik nisaplar öngörülmüştür. Bu kapsamda genel kurul kararı ile azilde 

haklı sebep şartı dahi öngörülmezken bir de basit nisapla bu konuda karar alınabileceğinin 

                                                 
42  Benzer yönde bkz. PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esasları Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. 
Baskı, Ankara 2015, s. 801 
43 YILDIZ, Şükrü, 6102 sayılı TTK'ya Göre Limited Şirkette Müdürlerin Görev Süresi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13, 2014, Sayı:26, sy. 55-56 
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kabulü, müdürlük görevinin önemine ters düşmektedir. Bu bakımdan kanaatimce, 

kanunkoyucunun müdürlükten azil kararını TTK m. 621 içerisinde açıkça zikrederek nitelikli 

çoğunlukla karar alınmasını sağlaması konunun ehemniyetine daha uygun düşerdi. Ne var ki, 

mevcut düzenleme ve şartlar altında, üstte bahsedildiği şekilde açık bir düzenleme 

bulunmamasından ötürü genel kurulda müdürlükten azil kararının TTK m. 620 hükmüne göre 

alınabileceğinin kabulü gerektiği düşüncesindeyim.  

 

Öte yandan, mahkeme kararı ile azil hakkındaki TTK m. 630 f. 2 hükmünün yerinde bir 

düzenleme olduğu kanaatindeyim. Zira bir müdürün yönetim hakkı ve temsil yetkisinin 

kaldırılarak azli, müdürün ortak olup olmaması ya da ne şekilde seçildiği ile ilintili değildir. 

Müdürlükten azil kurumunun getiriliş amacı, ortaklığı yönetim ve temsilin gereği gibi 

sağlanarak ortaklık haklarının ve şirket menfaatlerinin daimi suretle gözetilmesine hizmet 

etmektedir. Bu yönüyle müdürlükten azil konusunda önemli olan, müdürün ne şekilde 

seçildiği değil, yönetim ile temsil hak ve yetkisini ne şekilde ifa ettiği olmalıdır. Bu nedenle 

de TTK'da mahkeme kararı ile müdürlükten azlin doğrudan ve sadece haklı sebeplerin varlığı 

şartına bağlanmasının müdürlükten azil kavramının doğasına daha uygun ve uyumlu bir 

düzenleme olduğu kanaatindeyim.     

 

B- DAVA YOLUYLA AZİLDE HAKLI SEBEP KAVRAMI 

 

1. Haklı Sebebin Hukuki Niteliği  

 

Doktrinde haklı sebep kavramının hukuki mahiyetine ilişkin bazı farklı düşünceler 

bulunmaktadır. Bir görüş, haklı sebebin temel olarak TMK m.2'de düzenlenen objektif 

iyiniyet (dürüstlük) kuralından ve TMK m. 23'de düzenlenen kişisel özgürlüğün ve hakların 
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korunması ilkesinden doğduğunu ve akde vefa (pacta sunt servanda) ilkesinin bir istisnasını 

oluşturduğunu ifade etmektedir44.   

 

Kanaatimce de mahkeme kararıyla müdürlükten azil hakkında bir şart olarak aranılan haklı 

sebebi yukarıdaki şekilde temellendirmek uygun olacaktır. Zira mahkeme yoluyla 

müdürlükten azil esasında en geniş anlamda dürüstlük kuralına aykırı davranan müdürlere 

karşı kullanılabilecek bir hukuki araçtır. Bu bakımdan haklı sebebin dürüstlük kuralından 

kaynaklandığı ve ondan ayrı düşünülemeyeceği doğru bir yaklaşımdır. Öte yandan, 

müdürlükten azil davası ile ortakların kişisel özgürlük ve menfaatlerini koruma arzusu 

içerisinde oldukları aşikardır. Dolayısıyla TMK m. 23 anlamında kişisel özgürlüğün 

korunması ilkesinin bir gereği olarak müdürlerin azli suretiyle bu hakların korunabileceği 

söylemek yanlış olmayacaktır.     

 

2. TTK m.630 Anlamında Haklı Sebep 

 
Ortaklardan herhangi birinin müdürün azlini talep etmesi TTK m.630 f. 2 hükmü uyarınca 

haklı sebeplerin varlığına bağlıdır. Konu hakkında kazuistik bir yöntemle haklı nedenleri 

sıralamak mümkün olmayacağından, TTK m. 630 f. 3 hükmüyle haklı sebeplerin hangi 

esaslara dayanacağı özetlenmiştir. Bu kapsamda en geniş anlamıyla, müdürün özen ve 

bağlılık yükümü ile diğer kanunlar ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır bir 

şekilde ihmal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi haklı sebep 

olarak kabul edilmektedir.  

 

Doktrinde Çamoğlu haklı sebebi “Hukukî ilişkinin sürdürülmesini çekilmez hale getiren ve 

(bozucu) yenilik doğuran bir bildirim veya dava ile hukukî ilişkiyi sona erdirmek veya 

                                                 
44 Bu yöndeki görüşler için bkz. ENGİN, Erdil, Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma (Diğer Şirket Türleri 
ile Mukayeseli Olarak), İstanbul 2010, s. 74; TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 
Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih, Ankara 2012, s. 179 
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değiştirmek yetkisinin kullanılmasını âdil gösteren hukukî olgudur." ifadeleri ile tanımlanmış 

ve "bu genel tanıma göre, müdürlük sıfatının ve yetkilerinin kullanılması şirket açısından 

çekilmez hale gelmiş ve somut koşullar müdürün değiştirilmesi ihtiyacını adil gösterecek 

düzeye ulaşmıssa, haklı sebeplerin varlığı kabul edilmelidir." görüşü paylaşılmıştır45.  

 

Doktrinde, kanunda yer verilen bu örnekleme ve sebeplerin esas sözleşme ile artırılmasının 

mümkün olacağı kabul edilirken, kanunen öngörülmüş bu sebeplerin esas sözleşme ile 

kaldırılamayacağı düşüncesi hakimdir46.   

 

Müdürün kendisine verilen talimatlara uymaması, ortaklara kasıtlı şekilde yanlış bilgi 

vermesi, ortaklıkla rekabet oluşturan faaliyetlerde bulunması, rüşvet alması, yetkilerini kötüye 

kullanması, tutuklanmaları, ağır bir hastalığa yakalanmaları doktrinde haklı sebebe verilen 

örneklemeler içerisindedir47.   

 

Haklı sebebin varlığı için müdürün kusurlu olması ya da şirketin ve/veya ortaklık haklarının 

zarara uğramış olması da şart değildir. Ne var ki kanaatimce, bahsi geçen hususların şart 

olmaması onların haklı sebebin varlığını değerlendirmede önemsiz olduğu anlamına 

gelmeyecektir. Zira TTK m. 630 f. 3 hükmü haklı sebebin vuku bulması yükümlülüklerin ağır 

bir şekilde ihlal edilmesi kuralına havi olduğundan, müdürün kusurlu olması ya da ortaklığın 

zarara uğraması söz konusu ihlalin ağırlığı hakkında belirleyici kriter olacaktır.  

 

 

 

                                                 
45 ÇAMOĞLU, Ersin, Yürürlükteki ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Limited Ortaklık Müdürlerinin 
Değiştirilmesi, Yaklaşım Dergisi, 2011, Sayı 220, (www.ticaretkanunu.net) 
46   Bu yönde bkz. BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, Bursa 2013, s.682  
47 KARAAHMETOĞLU, İsmail Özgün, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limtied Şirketin Temsili, 
Ankara 2014, s. 115; YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.213 



   31 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 
+90 212 806 43 69 
www.bka-law.com 

 

3. TTK'da Bahsi Geçen Diğer Bazı Haklı Sebepler 

 

TTK m. 364 f. 1 hükmü anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin haklı sebeplerin varlığı 

halinde genel kurul kararı ile görevden alınabileceğini düzenlemektedir. Söz konusu madde 

de yöneticilerin haklı sebeple görevden alınmasından söz edildiğinden, bu hükümde haklı 

sebeplere ilişkin yapılan açıklama ve değerlendirmelerin, TTK m. 629 hükmünün atfıyla, 

limited şirketlerde aranılan haklı sebeplere ışık tutacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

TTK m. 364 hükmünün gerekçesinde İnter alia, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık 

yükümlülüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, 

nüfuzun kötüye kullanılması, haklı sebep olarak ifade edilmiştir48.   

 

Konu hakkında Alman kanunlarının da benzer bir düzenlemeye sahip olmasından ötürü 

doktrinde bu yönde incelemeler yapılmıştır49. Bu incelemeler neticesinde ise bilançoda 

değişiklik yapılması, zimmet, evrakta sahtecilik yapmak, vergi kaçırmaya teşebbüs etmek, 

genel kurula rapor düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmemek eylemlerinin haklı sebep 

oluşturabileceği değerlendirilmektedir50.  

 

Öte yandan, TTK m. 638 - 640 hükümlerinde ortakların ortaklıktan çıkma ve çıkarılmalarına 

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Burada bazı konularda haklı sebeplerin varlığı 

arandığından ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ile ilgili haklı sebep tanımlarının TTK m. 630 

hükmündeki haklı sebep kavramının tanımı ve uygulamasına ışık tutacağı görüşündeyim. Bu 

bakımdan müdürlük görev ve yetkisine uygun düştüğü ölçüde ortaklıktan haklı sebeple çıkma 

veya çıkarılma hususunda yapılan açıklamaların TTK m. 630 hükmüne de uygulanması 

yerinde olacaktır kanaatindeyim.  

                                                 
48 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI, Ankara, 09.11.2005, sy.108 
49 KARAEGE, Özge, Anonim Şirketlerde Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Alma (Azil) 
Yetkisi (TTK m.364), Ankara Barosu Dergileri, 2014/1, Sayı 72, sy. 88 
50 Spindler - Stilz (Fleischer), s. 827; Münc. Komm - AktG./Spindler, s.288 (KARAEGE, Özge, Anonim 
Şirketlerde Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Alma (Azil) Yetkisi (TTK m.364), Ankara 
Barosu Dergileri, 2014/1, Sayı 72, sy. 88'den naklen) 
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Bu doğrultuda ortaklıktan çıkma ve çıkarılmaya ilişkin olarak haklı sebep kavramı doktrinde, 

"ortaklık ilişkisinin devamını objektif olarak imkansızlaştıran veya bu ilişkiyi çekilmez hale 

getiren durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.51" şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Bu 

tanımlamanın dava yoluyla müdürlükten azil konusunda da esas alınabileceği kanaatindeyim. 

Dolayısıyla en genel anlamda, müdürlerin yönetim ve temsil yetkisinin sonuçlarının ortaklar 

bakımından çekilmez bir hal alması halinde, mezkur durumun haklı sebebin varlığına karine 

oluşturabileceği söylenebilir.      

 

Bunun haricinde limited şirkette ortakların çıkma veya çıkarılmasına ilişkin haklı sebepler 

yine doktrinde, rekabet yasağının ihlali, sadakat borcunun ihlali, zimmete para geçirme, 

hesapları düzgün tutmamak, şirketi kötü yönetmek ve ticari itibarını sarsılmasına neden 

olmak, şirket idaresinde hile yapmak, irtikap, ticari sırların ifşa edilmesi, ortaklık kar ettiği 

halde devamlılık arz edecek şekilde kar dağıtımının yapılmaması, alınan kararlara aykırı 

davaranılması şeklinde tahdidi olmamak üzere sayılmıştır52.   

 

C- MÜDÜRLÜKTEN AZİL DAVASI  

 

Yukarıda özetlendiği şekilde haklı sebeplerin varlığı halinde ortakların müdürün yönetim 

hakkı ve temsil yetkisinin kaldırılmasına ilişkin dava hakları bulunmaktadır. TTK m. 630 f. 2 

hükmünde bahsi geçen bu hakkın ileri sürüldüğü dava özetle "müdürlükten azil davası" olarak 

adlandırılabilir.  

   

                                                 
51 TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve 
Fesih, Ankara 2012, s. 180 
52 Bu yöndeki örneklemeler için bkz. ENGİN, Erdil, Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma (Diğer Şirket 
Türleri ile Mukayeseli Olarak), İstanbul 2010, s. 68-72; TAŞDELEN, Nihat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 
Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih, Ankara 2012, s. 185 - 188 
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1. Davanın Tarafları  

 

a) Davacı 

 

Müdürlükten azil davası, kanunen, sadece ortaklar tarafından ikame edilebilecek bir dava 

olup, ortaklara tanınmış bu hakkın vazgeçilmez nitelikte olduğu doktrinde kabul 

edilmektedir53.  

 

Söz konusu yaklaşım kanaatimce de haklıdır. Zira, ortakların bu haktan feragati ve/veya 

sınırlandırılması ortaklığın çoğunluğa ve onun uygulamalarına teslim edilmesi sonucunu 

doğuracabilecektir. Hukukun kişiyi kendisinden dahi koruduğu ilkesi göz önüne alındığında, 

ortağın mezkur haktan vazgeçebileceği kabul edilemeyecektir. Dahası bu yönde şirket 

sözleşmesine konulan hükümler de kanuna aykırı mahiyette olmalarından ötürü hükümsüz 

olacaktır.  

 

Kısacası, müdürlükten azil davasının, bilhassa genel kurul sürecinin işletilemediği hallerde 

gündeme gelecek olması, özellikle, azınlık pay sahiplerinin bu haktan vazgeçememesinin 

önemini bir kat daha artıracağından, müdürlükten azil kurumunun hizmet ettiği amacı 

sağlaması adına ortakların bu haktan kendi rızalarıyla dahi vazgeçemeyeceği 

düşüncesindeyim.  

 

Dava hakkı doğrudan ortaklara tanındığından ortak olmayan müdürlerin diğer müdüre karşı 

bahsi geçen davayı ikame etme hak ve yetkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

                                                 
53 Bu hususta bkz. ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2012, s. 
707; KARAAHMETOĞLU, İsmail Özgün, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limtied Şirketin Temsili, 
Ankara 2014, s. 113  
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Bununla birlikte, ortak müdürlerin bu davayı diğer müdüre karşı ikame etmesine hukuki bir 

engel bulunmamaktadır54.  

 

Öte yandan, ortaklık sıfatının, davanın açılmasından kesin hükümle sonuçlanmasına kadar 

geçen süre zarfında devam etmesi gerekmektedir55. Bu noktada doktrinsel tartışma azil davası 

devam ederken davacının payını devretmesi ihtimalinin neticeleri hususunda ortaya 

çıkmaktadır. Bazı yazarlar, davanın paya değil, pay sahipliği sıfatına dayandığını bu nedenle 

payları devralan yeni ortağın davaya devam edemeyeceğini belirtirken56, diğer görüşü 

savunan yazarlar, payları devralan yeni ortağın davaya devam edememesinin usul ekonomisi 

ilkesiyle bağdaşmayacağını savunmaktadır57.  

Kanaatimce, davacının paylarını devralan yeni ortağın davaya devam etmesinin kabulü 

gerekmektedir. Zira dava hakkı kanunen belirli kişilere değil, ortaklık sıfatına tanınmıştır. 

Dolayısıyla payları devralan kişinin bu sıfatı kazandığı şüphesizken onun mevcut davaya 

devam etmesi yerine, yeni bir dava açması gerektiği düşüncesi makul değildir. Kaldı ki 

ortaklık sıfatı hisse sahibi olmakla sağlanmaktadır. Bu yönüyle aslında dava açma hakkının 

dolaylı olarak hisseye bağlandığı da söylenebilecektir. Dolayısıyla hisseleri iktisap eden 

kimsenin de bu hisselerin sağladığı her türlü hakka sahip olacağı değerlendirildiğinde, 

kanaatimce, halihazırda devam eden davaya yeni ortağın devam edebilmesi gerekmektedir.     

 

b) Davalı 

 

Müdürlükten azil davasının davalı tarafının kim olması gerektiği hususunda Yargıtay ve 

doktrinin görüş ayrılığında olduğunu söylemek mümkündür. Zira Yargıtay pek çok kararında 

                                                 
54 Benzer yönde bkz. KARAAHMETOĞLU, İsmail Özgün, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limtied 
Şirketin Temsili, Ankara 2014, s. 114 
55 Aynı yönde bkz. ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2012, s. 
708 
56 Bkz. POROY, Reha, TEKİNALP, Ünal, ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku 
Güncelleştirilmiş 12. Bası, İstanbul 2010, s. 743 
57 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.211 
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davanın azli istenen müdüre karşı açılması gerektiğini ve bu yönüyle ortaklığın davalı olarak 

gösterilmesine gerek olmadığına hükmetmiştir58. Bununla birlikte, doktrinde ise genel kabul 

gören görüş davanın ortaklığa karşı açılması yönündedir59.  

 

Kanaatimce, davanın azli istenen müdüre karşı açılması gerekmektedir. Zira dava konusu 

bizzati müdürün yönetim ve temsil yetkisini gereği gibi ifa etmemesine ilişkin olduğundan 

muhatabın da doğrudan müdür olması uygun düşecektir.  

 

Öte yandan, bir an için davanın ortaklığa karşı açılacağı kabul edilse bu defa davalı ortaklığın 

kim tarafından temsil edileceği sorunu ortaya çıkacaktır. Hele ki birden fazla müdürle temsil 

edilen bir ortaklıkta, ortaklığa karşı açılan davanın azli talep edilmeyen müdür tarafından 

şirket adına kabul edilmesi ihtimalinde durum daha da karışık bir hal alacaktır. Nitekim böyle 

bir ihtimalde davanın şirket tarafından kabulü ile azli talep edilen müdür savunmasını dahi 

yapamadan mahkeme tarafından azledilecektir. Bu durumun da adil yargılanma hakkı ile 

bağdaşır bir yönü bulunmadığı aşikardır.  

 

Tüm bu hususlar göz önünde tutulduğunda müdürlükten azil davasının, azli talep edilen 

müdüre karşı açılmasının hem işin doğasına, hem de adil yargılanma ilkesine daha uygun 

düşeceği görüşündeyim.  

 

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 

 

Müdürlükten azil davası limited şirketlerin yönetim ve temsilini doğrudan etkileyen bir dava 

olmasından cihetle TTK m. 3 hükmü uyarınca mutlak anlamda bir ticari iş sayılacaktır. Bu 

                                                 
58 Yargıtay 11. H.D., 25.03.2002, E. 2001/10398, K. 2002/2664 (www.kazanci.com) 
59 Aynı yönde bkz. ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2012, s. 
708 
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bakımdan aynı kanunun 5. maddesi uyarınca görevli mahkeme "asliye ticaret mahkemeleri" 

olacaktır.  

 

Müdürlükten azil davasının dolaylı olarak müdürün sorumluluğu ile ilintili olması ve bu 

davaların TTK m. 561 hükmü gereği şirket merkezinin bulunduğu yerde açılması 

gerektiğinden yetkili mahkeme de şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri olacaktır60.   

 

3. Dava Süreci ve Yargılama Esasları  

 

TTK m. 1521 hükmü uyarınca müdürlükten azil davası, müdürlere karşı açılmış bir dava 

olduğundan basit yargılama usulüne tabi olacaktır.  

 

Davacının davasını ispat etme kuralı müdürlükten azil davasında da söz konusu olacaktır. Bu 

kapsamda ispat yükünün davacı ortakta olduğunu ve ortağın haklı sebeplerin vuku bulduğunu 

ispat etmekle yükümlü olacağını belirtmek gerekir61.  

Bu noktada önemle izah etmek gerekir ki müdürlükten azlin önemi ve haklı sebeplerin vuku 

bulup bulmadığının çoğu zaman teknik inceleme gerektirmesinden ötürü yalnız tanık 

beyanları müdürlükten azil davasında ispat şartını yerine getirmeyecektir. Nitekim Yargıtay'ın 

bu yönde kararları da mevcuttur62. 

 

Öte yandan 6545 sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun'un63" 45. maddesi ile 5235 sayılı "Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'da64" değişiklik yapılmıştır. 

                                                 
60 Benzer yöndeki görüş için bkz. ERİŞ, Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara 2013, s.3896 
61 Yargıtay 11. H.D., 18.02.2003, E. 8792/ K. 1261 (ERİŞ, Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara 2013, s. 
3902) 
62 Yargıtay 11. H.D., 04.10.1999, E. 1999/5220, K. 1999/7435 (www.kazanci.com) 
63 Kanun No:6545, R.G t: 28/06/2014, sayı: 29044 
64 Kanun No:5235, R.G t: 07/10/2004, sayı:25606 
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Mezkur değişiklik uyarınca organların azline ilişkin hususların heyetle görülmesi gerekliliği 

ortaya çıkmıştır.  

 

Bu bakımdan müdürlükten azil davasının da limited şirketlerde yönetim ve temsil organı olan 

müdürlüğe ilişkin olmasından ötürü söz konusu davanın yargılamasının asliye ticaret 

mahkemesinin heyet şeklinde teşekkül etmiş başkanlığınca yapılması gerekmektedir.  

 

4. Yargılama Esnasında Verilecek İhtiyati Tedbir Kararının Mahiyeti  

 

Müdürlükten azil davası yargılamasında mahkemelerin ihtiyati tedbir mahiyetinde müdürlerin 

yönetim ve temsil yetkisinin geçici olarak kaldırılmasına karar verip veremeyeceği hususunun 

önem arz ettiği kanaatindeyim. Zira böyle bir karar tahsis edilmesinde hem kararın 

mahiyetinin ihtiyati tedbir kurumu ile bağdaşıp bağdaşmadığı, hem de karar neticesinde şirket 

yönetiminin ne şekilde sağlanacağına ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

 

 

a) Müdürlükten Azil Davasındaki Tedbir Kararının İhtiyati Tedbir Müessesine 

Uygunluğu 

 

Bilindiği üzere ihtiyati tedbir bir hukuki koruma yöntemi olarak Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu65 m. 389 vd. hükümlerinde izah olunmuştur66. Buna göre mevcut durumda meydana 

gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ve/veya 

imkansız hale gelecek olması ihtiyati tedbir kararı verilmesinin esas şartını oluşturmaktadır. 

Müdürlükten azil davasında ise çoğu zaman müdürün yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bu 

sebeple ortakların ve/veya şirketin zarara uğratıldığı iddiası olduğundan yargılama esnasında 

                                                 
65 Kanun No:6100, R.G t: 04/02/2011, sayı:27836 
66 İhtiyati tedbirin geçici bir hukuki koruma mahiyeti olduğu hususunda bkz. Yargıtay 15. H.D., 21.11.2012, E. 
2012/4558, K. 2012/7308 (www.kazanci.com) 
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şirketin ya da ortakların daha fazla zarara uğramaması için bu yönde ihtiyati tedbir kararları 

verildiği uygulamada görülmektedir. 

  

Davacının ihtiyati tedbir talebinin nazara alınması için davasını en azından yaklaşık olarak 

ispat etmesi gerektiğini belirtmek yerinde olacaktır. Yaklaşık ispat tabii ki dava konusunun 

mahiyeti itibariyle değişkenlik gösterebilecek bir konudur. Örneklemek gerekirse, müdürün 

özen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ederek şirketi ciddi zararlara uğrattığı 

şeklindeki bir iddiada, şirketin mali kayıtları üzerinde yapılan uzman bilirkişi incelemesinden 

sonra gelen rapor doğrultusunda yaklaşık ispat şartının sağlanıp sağlanamadığının ve 

devamında buna bağlı olarak ihtiyati tedbir talebinin değerlendirilmesi uygun olacaktır.  

 

Müdürlükten azil davasında ihtiyati tedbir talep etmenin aslında davanın konusu gereği 

ihtiyati tedbir kurumuna uygun düşmeyeceği söylenebilir. Gerçekten de ihtiyati tedbirin 

davanın esası hakkında verilemeyeceği, davanın esasını çözer mahiyette ihtiyati tedbir 

kararına hükmedilemeyeceği ve yargılama sonucunda ulaşılacak neticeye ihtiyati tedbir kararı 

ile ulaşılmasının mümkün olmadığı yönünde pek çok Yargıtay kararı67 ve doktrinsel görüş68 

mevcuttur.  

 

Kanaatimce, bu görüş yerindedir. Zira aksi bir düşünce dava neticesinin baştan elde 

edilmesini sağladığından yargılamayı da anlamsız kılacaktır. Bu durum müdürlükten azil 

davasında daha da net olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira müdürlükten azil davasının konusu 

müdürlerin yönetim ve temsil yetkisinin kaldırılarak azledilmeleridir. Bu davada gündeme 

gelecek olan bir ihtiyati tedbir de aynı şekilde müdürün yönetim ve temsil yetkisinin geçici 

olarak sınırlandırılması veya kaldırılması olacaktır. Görüldüğü üzere ihtiyati tedbirin konusu 

ile davanın esasının konusu aynıdır.  

                                                 
67Bu yöndeki bir karar için bkz.  Yargıtay 18. H.D., 24.09.2013, E. 2013/12520, K. 2013/12084 
(www.kazanci.com); Yargıtay 13. H.D., 26.06.2012, E. 2012/15109, K. 2012/16689 (www.kazanci.com) 
68 KURU, Baki, ARSLAN, Ramazan, YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011, s. 585 
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Bu doğrultuda kanaatimce, konu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi ihtiyati tedbirin 

şartlarına aykırılık oluşturmaktadır. Ne var ki Yargıtay bazı kararlarında müdürlükten azil 

davasında, müdürlük yetkilerinin sınırlandırılması veya kaldırılması hakkında ihtiyati tedbir 

kararı verilmesini ve bu suretle şirkete kayyım atanmasını dolaylı olarak kanuna uygun 

görmüştür.69. Bu yönüyle Yargıtay'ın müdürlükten azil davasında müdürün temsil ve ilzam 

yetkisinin ihtiyati tedbir kararı ile geçici olarak kaldırılması ve şirkete yönetici kayyım 

atanmasını uygun gördüğü söylenebilecektir.  

 

b) İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinden Sonra Yönetim ve Temsil Sorunu 

 

Müdürlükten azil davasında verilecek bir ihtiyati tedbir kararı neticesinde davalı müdürün 

yönetim ve temsil yetkisinin geçici olarak kaldırılması halinde şirket yönetim ve temsilinin ne 

şekilde sağlanacağı konusu bir belirsizlik haline gelmektedir. Tabii ki şirketin birden ziyade 

müdürle temsili halinde davalı dışındaki müdürün şirket yönetim ve temsiline devam edeceği 

muhakkaktır. Ne var ki tek müdürle temsil edilen şirketlerde bahsi geçen tedbir kararının ne 

gibi sonuç doğuracağı ve ne çeşit önlemlerin alınması gerektiği hayli belirsizdir. 

 

Her ne kadar şirketin yöneticisiz kalamayacağı ve bu nedenle kayyım atanması gerektiği 

genel kabul gören bir yaklaşım olsa da, kayyım atanması kararının hangi kanuni dayanaklar 

dahilinde verilebileceği tartışmalıdır. Bu konuda özellikle uygulamadaki yaklaşım şirketlerin 

feshine ilişkin TTK m. 636 f. 4 hükmü ya da kollektif şirketlere ait TTK m. 235 hükmünün 

kıyasen uygulanması şeklindedir.   

 

Kanaatimce, TTK m.636 f. 4 hükmünün atfı yerinde bir görüş değildir. Zira, müdürlükten azil 

davasının konusu müdürün temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılması suretiyle azline ilişkindir. 

                                                 
69 Yargıtay 11. H.D., 20.03.2013, E. 2013/3199, K. 2013/5459; Yargıtay 11. H.D., 20.03.2013, E. 2013/3073, K. 
2013/5482 
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Dolayısıyla bu dava konusu ile hiçbir bağlantısı olmayan ve sadece şirketin feshi için açılan 

davalar hakkında uygulama alanı bulacak TTK m. 636 f. 4 hükmünün kıyasen uygulanması 

uygun değildir.   

 

Öte yandan kanaatimce, kollektif şirketlere ait TTK m. 235 f. 1 hükmü de kıyasen 

uygulanabilecek bir hüküm değildir. Zira limited şirketlerde temsil yetkisinin 

sınırlandırılmasına ilişkin TTK m. 629 ve TTK m. 630 hükümleri açık şekilde anonim şirket 

hükümlerine atıf yapmaktadır. Kanunkoyucunun böyle bir atfı varken, kollektif şirketlere 

ilişkin m. 235 f. 1 hükmünün uygulama alanı bulacağı söylenemez.  

 

Kanaatimce TTK m. 235 hükmünün limited şirketler için uygulanamayacağına ilişkin diğer 

bir argüman ise komandit şirketlere ait TTK m. 318'deki ifadedir. Şirketin temsili başlıklı 

TTK m. 318 hükmü kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılması ilişkin 

hükümler komandit şirketlere de uygulanır ifadesiyle kollektif şirket hükümlerine açıkça atıf 

yapmıştır. Bu noktada kanunkoyucunun komandit şirkette temsil yetkisinin 

sınırlandırılmasına ilişkin TTK m. 235 uygulanması için açıkça atıf yaparken, limited şirketin 

temsil yetkisinin sınırlandırılması hükümlerinde böyle bir atıfta bulunmaması (tersine anonim 

şirket hükümlerine atıf yapması), limited şirketler bakımından 235. maddenin açık şekilde 

uygulanmasını istemediğini göstermektedir kanaatindeyim.   

 

Nitekim kanunkoyucu eğer limited şirkette temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin olarak 

TTK m. 235'in uygulanmasını isteseydi, tıpkı komandit şirketlerde temsil yetkisinin 

sınırlandırılmasına ilişkin TTK m. 318'deki gibi açık bir hüküm ile atfı yapardı. Bu 

açıklamayı destekleyecek şekilde, ETTK döneminde, limited şirketlerde müdürün temsil 

yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 543. madde açık şekilde kollektif şirketlere ait 161 ve 162. 

maddelere atıf yapmaktaydı. Ne var ki 6102 sayılı kanunda bu durumdan vazgeçilmiş ve açık 

bir atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla bu durum kanunkoyucunun limited şirketlerde temsil 

yetkisine ilişkin olarak kollektif şirket hükümlerinin uygulanmayacağı iradesini ortaya 
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koyduğunu göstermektedir. Aksi bir düşüncede ETTK'da olduğu gibi açık atıf yapılmasından 

vazgeçilmezdi.  

 

Dahası, aşağıdaki bent kapsamında açıklandığı üzere sermaye şirketlerine kayyım atanmasına 

ilişkin genel bir hüküm varken kollektif şirketlere has yapılan özel düzenlemenin atıf yoluyla 

uygulanmasının da hukukun genel kaidelerine uygun düşmeyeceği görüşündeyim.  

 

c) Tedbir Kararı ile Atanacak Kayyımın Niteliği     

 

Kayyımlık müessesi esas olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda70 ("TMK") 

düzenlenmiştir. Buna göre kayyımlığın temsil kayyımı, yönetim kayyımı ve her ne kadar 

TMK'da yer almasa da denetim kayyımı türlerinin bulunduğu genel kabul görmektedir. Hatta 

denetim kayyımını yönetim kayyımının özel bir türü olarak gören yaklaşımlar da 

bulunmaktadır71.  

 

TMK m. 427 f. 1 b. 4 uyarınca tüzel kişiliklere yönetim kayyımı ancak şirketin organsız 

kalması halinde atanabilmektedir. Bu durumda müdürlükten azil davasında verilecek ihtiyati 

tedbir kararı ile birlikte kanaatimce şirkete bir yönetici kayyım atanması uygun olmayacaktır. 

Zira mahkeme tarafından nihai karar olarak müdürlükten azle karar verilmediği müddetçe 

müdürlük sıfatının devam ettiği görüşündeyim. Temsil ve yönetim yetkisinin geçici olarak 

tedbiren durdurulmuş olmasının müdürlük sıfatının sona ermesine sebebiyet vereceği 

düşünülümez. Bu durumda da teknik olarak şirketin organsız kaldığından  bahsetmek 

mümkün olmayacağından TMK m. 427 f. 1 b. 4 hükmünün uygulanamayacağı 

düşüncesindeyim.  

 

                                                 
70   Kanun No:4721, R.G t: 08/12/2001, sayı:24607 
71 Bu yöndeki bir görüş için bkz. GÜRALP, Ayşe Gülin, İflasın Ertelenmesinde Kayyım Atanması, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Özel Sayı (Prof. Dr. İrfan Baştuğ'a Armağan), 2005, s. 61 
(www.deu.edu.tr/hukuk)  
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Özetle, yargılama esnasında müdürlük görev ve yetkilerinin tedbir kararıyla kaldırılmasının 

ihtiyati tedbir kurumunun şartları ve mahiyeti ile hukuki olarak örtüşmemektedir. Bununla 

birlikte, uzun süren yargılamalar da davacı ortakların menfaat ve haklarının telafisi imkansız 

şekilde zarar görmesine neden olabilecektir. Bu bakımdan, kanaatimce, yeterli ispat şartının 

yerine getirilmiş olması şartıyla hem en adaletli, hem de taraf menfaatlerinin en eşdeğer 

düzeyde korunacağı yaptırım ve tedbir şirkete denetim kayyımı atanması olacaktır. Bu sayede 

hem müdür yönetim ve temsil yetkisini denetim kayyımının gözetiminde sınırlanırılmış 

şekilde kullanabilecek, hem de bu sayede ortaklar yargılama esnasında haklarının ve şirketin 

daha fazla zarar görmesi endişesini taşımayacaklardır.  

 

d) İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolu 

 
İhtiyati tedbir kararlarına karşı itiraz edilebileceği HMK m. 394 f. 1 hükmünde izah 

olunmuştur. Ne var ki bu türden kararların kanunyolunun temyiz suretiyle gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemeyeceği uzun süre tartışma yaratmıştır. Nitekim Yargıtay'ın farklı dairelerinin 

konu hakkında verdiği farklı kararlar bulunması da tartışmayı daha da kapsamlı bir hale 

getirmiştir.  

 

Konu hakkındaki tartışmaların ve daireler arası karar farklılıklarının önüne geçmek adına bir 

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı çıkarılmıştır72. Söz konusu kararda özetle, ihtiyati tedbir 

kararlarına itirazın özel olarak HMK m.341 hükmünde düzenlendiği ve bu hükme göre tedbir 

kararları hakkında istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilerek, temyiz yolunun bu türden 

kararlara kapalı olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla mezkur karar istinaf mahkemeleri 

kuruluncaya kadar ihtiyati tedbir kararlarına itiraz için herhangi bir kanun yolu bulunmadığı 

anlamını taşımaktadır.  

 

                                                 
72 Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı, 21.02.2014, E. 2013/1, K. 2014/1, R.G t: 
17/04/2014, sayı: 28975 
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Kanaatimce, bahsi geçen karar uygulama açısından olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Zira 

istinaf mahkemeleri göreve başlayana kadar, verilen tedbir kararının hukuki mahiyeti 

inceleme konusu yapılamayacaktır. Bu da yerel mahkemeler tarafından gerekçeden yoksun 

kararlar verilmesine sebep olabilecektir. Her ne kadar ihtiyati tedbir kararına itiraz ara 

karardan rücu edilmesi talebiyle yine yerel mahkemeye yapılabilecek olsa da, itirazı yine 

kararı veren mahkeme inceleyeceğinden sağlıklı sonuçların doğması ve karar denetiminin 

gereği gibi yapılması güç gözükmektedir.  

 

5) Müdürlükten Azil Davasının Sonuçları ve Ticaret Sicilinin Etkisi 

 

Müdürlükten azil davası neticesinde, mahkemenin müdürün azline karar vermesi halinde, bu 

kararla birlikte söz konusu durumun ticaret sicilinde tescil edilmesi ve eğer şirkette başka bir 

müdür yoksa şirketin organsız kalmasından cihetle TMK m. 427 f. 1 b. 4 uyarınca yönetici 

kayyım ataması gerekmektedir.  

 

Azil kararının icrası bakımından ise HMK m. 367 f. 2 hükmünün irdelenmesi uygun olacaktır. 

Bu doğrultuda müdürlükten azil davası konusu itibariyle kesinleşmeden icra edilemeyecek 

kararların belirtildiği mevzubahis hükümde yer verilen ilamlardan olmadığından, hükümlerini 

karar tarihinden itibaren ileriye dönük (ex nunc) olarak doğuracaktır. Diğer bir ifade ile 

müdürlükten azil kararının temyiz edilmesi hükmün uygulamasını durdurmayacak ya da 

hükmün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir73.  

 

Mahkemenin kararla birlikte mevcut durumu ticaret sicil gazetesinde ilan etmesi de 

gerekmektedir. İlan her ne kadar kararın hüküm doğurmasında gerekli olmasa da mezkur 

kararı üçüncü kişilerin bilmediklerini iddia edememeleri bakımından etkili olacaktır. Zira bu 

durum zaten TTK m. 36 hükmünün bir sonucu ve gereğidir.  

                                                 
73 Bu yöndeki görüş için bkz. ÇAMOĞLU, Ersin, Yürürlükteki ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Limited 
Ortaklık Müdürlerinin Değiştirilmesi, Yaklaşım Dergisi, 2011, Sayı 220, (www.ticaretkanunu.net) 



   44 

 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 
+90 212 806 43 69 
www.bka-law.com 

 

§IV. MÜDÜRLÜKTEN AZİL DAVASI HAKKINDA YARGITAY 

KARARLARI VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A- MÜDÜRLÜKTEN AZİL HAKKINDA EMSAL KARARLAR 

 

1. Talebin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması Davanın Reddini Gerektirir.  

 

Söz konusu dava temsil ve yönetim hakkı sahibi iki müdürün bulunduğu bir limited şirkette 

müdürlerden bir tanesinin (davacı), diğer müdürün (davalı) müdürlükten azli için açtığı 

davaya ilişkindir. Davacı taraf, davalının kötüniyetli ve tek başına karar verip imzaladığı 

rödövans sözleşmesi ile maden sahasının tamamının kiralandığını ve bu yolla ruhsat sahibi 

ortaklığın tüm üretim ve faaliyetinin sona erdirildiğini ileri sürmektedir.   

 

Mahkemece yapılan incelemede tarafların birbirleri ile süregelen husumetlerinin bulunduğu, 

davacı müdür yönetimindeki şirketin sürekli zarar ettiği, çeşitli raporlarda davacı müdürün 

yüklü miktardaki alacaklardan sebepsiz yere vazgeçtiği tespit edilmiştir. Davalı tarafından 

yapılan sözleşmenin her ne kadar şirket yararına olmadığı tespit edilmiş olsa da, davacı 

müdürün kar edebilen şirketi devamlı suretle zararda göstermesi ve rödövans sözleşmesinin 

hukuki yollarla iptalinin istenmesi ve davanın takip edilmesi gerekirken bu yollara başvurulup 

sonuç alınmadan doğrudan azlin talep edilmesinin, MK'nun 2. maddesine aykırılık 

oluşturduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, azil halinde davacının tek başına müdür kalacağı ve bu 

durumda asıl amacın davalıya zarar vermek olduğu değerlendirilerek davanın reddine karar 

verilmiştir.  

 

Mezkur karar ve gerekçeler Yargıtay tarafından onanmıştır74.  

 

                                                 
74 Yargıtay 11. H.D., 22.01.2013, E. 2011/857, K. 2013/1304; Aynı yönde Yargıtay 11. H.D., 24.06.2013, E. 
2010/4173, K. 2013/7364 
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2. Ortaklık Alacaklarının Şirketten Alacaklarına Mahsuben İktisabı  

 

Söz konusu dava ortaklardan bir tanesinin şirket müdürünün müdürlükten azlini talep 

konuludur. Davacı tarafın iddiası, özetle, ortaklığın başka bir firmadan olan alacağının şirket 

müdürü tarafından şahsi olarak iktisap edilmesi ve bu yolla ortaklık hakları ile şirket 

menfaatlerinin zarar gördüğü iddiasına dayanmaktadır. Ayrıca, bu konuda müdür hakkında 

ceza davası açıldığı da gerekçe olarak gösterilmiştir.  

 

Mahkemece yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporu ışığında davalının hizmet nedeniyle 

görevi kötüye kullanma suçundan beraat ettiği, davalının şirket alacağını tahsil ettiği dönemde 

şirket kayıtlarına göre şirketten tahsil edilen miktara nazaran daha fazla bir tutarda alacaklı 

gözüktüğü, yapılan tahsilatı noter kanalıyla ortaklara bildirdiğini tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda mahkeme şirket ortakları arasında süregelen uyuşmazlıklardan ötürü müdürün 

mezkur tahsilatı şirketten kendi alacağına mahsuben yapmış olmasından ötürü azil için haklı 

sebebin oluşmadığına kanaat getirerek davanın reddine karar vermiştir.  

 

Mezkur karar ve gerekçeler Yargıtay tarafından onanmıştır75.  

 

3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Karar ve Azil  

 

Söz konusu dava ortaklardan birinin müdürün azlini talep ettiği bir müdürlükten azil 

davasıdır. Davacı taraf, müdür hakkında ceza mahkemesi tarafından hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması (HAGB) yönünde karar tahsis edildiğini ve bu kararın müdürün özen borcuna 

riayet etmediği sonucunu doğurduğunu belirtip, haklı nedenlerin varlığından ötürü müdürün 

azlini talep etmiştir.  

 

                                                 
75 Yargıtay 11. H.D., 01.07.2014, E. 2013/5727, K. 2014/12628 
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Mahkemece yapılan yargılama neticesinde ise TBK m.74 uyarınca ceza hakiminin kusura 

ilişkin tespitlerinin hukuk hakimini bağlamayacağı, kaldı ki 5271 sayılı CMK'nın 223. ve 231. 

maddesi gereği, HAGB kararının kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü olmadığından cihetle 

özen yükümlülüğüne aykırı davranıldığının sabit olmaması gerekçesiyle davayı reddetmiştir.  

 

Yargıtay ise söz konusu yerel mahkeme kararını kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü 

bulunmasa dahi davacı tarafın davasını ve delillerini ceza dosyasına dayandırmış bulunması 

karşısında, ceza dosyasında toplanan delillerin tartışılıp, mevcut delillerin işbu dava yönünden 

davalı müdürün azli için haklı sebep teşkil ettiğinin ispatına yeterli olup olmadığı 

değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak kurulan 

hükmün bozulması gerektiğine hükmetmiştir76.     

 

4. Ticari Defterlerin Usulüne Uygun Tutulmaması Azil Sebebi Değildir 

 

Mevzubahis dava ortağın şirket müdürünün azli talepli olarak ikame ettiği bir davadır. Davacı 

taraf özetle, davalının yükümlülüklerini yerine getirmediğini, şirketi kötüniyetli 

borçlandırdığını iddia ederek azil talebinde bulunmuştur.  

 

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde ise davalı müdürün yönetimde ağır ihmal 

gösterdiği, şirketin borçlarının hızlı artışı nedeniyle şirketi acze düşürdüğü ve şirket 

defterlerini usulüne uygun olarak tutmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.  

 

Mezkur yerel mahkeme kararına ilişkin olarak ise Yargıtay, şirketin defterlerinin usulüne 

uygun şekilde tutulmamasının tek başına müdürün azlini haklı gösterecek bir ağırlıkta 

olmadığını, öte yandan sırf şirketin bazı borçlarından ötürü aleyhinde icra takibatlarının 

yapılmış olmasının şirketin acze düştüğü anlamına gelmeyeceğini, ayrıca şirketin temsilinin 

kim veya kimler tarafından yapıldığı ve borçlanmaların şirketi acze düşürmesi hakkında 
                                                 
76 Yargıtay 11. H.D., 15.10.2014, E. 2014/7341, K. 2014/15605 
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yeterli araştırma yapılmasından sonra karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile kararı 

bozmuştur77.   

 

5. Şirket Kayıtlarında Usulsüzlük Azil Sebebi Oluşturabilir. 

 

Bahsi geçen dosya şirket ortağı tarafından müdüre karşı açılan müdürlükten azil davasıdır. 

Davacı taraf M. isimli şirketin ortağı olduğunu ve davalı müdürün M şirketi ile aynı faaliyet 

alanında ve konusunda MA. isimli bir başka şirket kurup bu şirketin müdürlüğünü de 

yaptığını belirterek, davalı müdürün her iki şirketin de müdürü olmasından cihetle M ile MA 

şirketi arasında anlaşma yaparak ortağı bulunduğu M şirketinin içinin boşaltıldığını, 

dolayısıyla müdürün rekabet yasağına aykırı işlemler yaptığını iddia etmiştir.  

 

Mahkemece şirket kayıtları üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde kasa 

bakiyelerinin çok yüksek olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, davalı müdürün bazı fiktif 

kayıtlarla işlem gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Öte yandan davalı müdür tarafından 

kurulduğu iddia edilen MA şirketinin ticaret sicil kayıtlarından şirket müdürünün davalı 

olduğu ve MA şirketinin, davacının ortağı olduğu M şirketi ile aynı yer ve konuda faaliyet 

gösterdiği ve M ile MA şirketi arasında kurulan ticari ilişkinin davacının ortağı olduğu M 

şirketine zarar verdiği tespit edilmiştir. 

 

Bu kapsamda mahkeme müdürün şirketin idaresinde üzerine düşen görev ve borçları yerine 

getirmediği ve şahsi menfaatlerini ön planda tuttuğu gerekçesi ile davalının M şirketindeki 

müdürlük görevinden azline karar vermiştir.  

 

Söz konusu karar ve yerel mahkeme gerekçeleri Yargıtay tarafından onanmıştır78.    

 

                                                 
77 Yargıtay 11. H.D., 23.11.1998, E. 1998/6793, K. 1998/8029 (www.kazanci.com) 
78 Yargıtay 11. H.D., 22.05.2012, E. 2011/3263, K. 2012/8579 
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6. Rekabet Yasağına Aykırılık Haklı Neden Olarak Değerlendirilir  

 

Dava şirket ortağı tarafından müdürün azli talepli olarak şirket müdürüne açılmıştır. Davacı 

taraf, davalının aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir şirket kurduğunu, şirket mallarını fiilen 

çalıştığı ve yeni kurduğu şirkete aktardığını, müşterileri yeni kurduğu şirkete yönlendirip 

ortak olunan şirketi zarara uğrattığını iddia ederek, davalının azlini talep etmektedir.  

 

Mahkemece yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde davalının, iştigal konuları aynı 

olan ve aynı mıntıkada bulunan işyerine ortak olduğu, mesaisinin çoğunu buraya harcıdığı, bu 

duruma davacıların açık muvafakatinin bulunmadığını, her ne kadar davalı hakkında açılan 

ceza davasından davalı beraat etmiş olsa da muhik sebeplerin varlığı halinde ortakların her 

daim mahkemeden müdürlükten azil talebinde bulunabileceği belirtilerek davalının şirket 

müdürlüğünden azline ve ortaklıktan çıkarılmasına karar verilmiştir.  

 

Söz konusu karar, gerekçeler ve incelemelerr Yargıtay tarafından da kabul görmüş ve mezkur 

karar hakkında onama kararı verilmiştir79.  

 

6. Azil Kararı ile Birlikte Kayyım Atanması 

 

Şirket ortağı tarafından müdürlükten azil için müdüre bir dava ikame edilmiştir. Davacı, 

müdürün şirkete gelmediğini, yönetimin aksadığını, üretimin azaldığını, şirket kayıtlarında 

bazı usulsüzlüklerin tespit edildiğini iddia ederek davalının müdürlükten azlini talep etmiştir.  

 

Mahkemece; yapılan yargılamada davalının şirket müdürü olduğu dönemde satışların düşük 

gerçekleştiği, şirketin zor durumda bırakıldığı, hesapların yanlış tutulduğu, genel kurul 

toplantılarının yapılmadığı, diğer ortak alacağının herhangi bir belgeye dayanmaksızın 
                                                 
79 Yargıtay 11. H.D., 11.03.2002, E. 2002/1221, K. 2002/2173 (www.kazanci.com) 
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silindiğini, T.T.K.nun 161. maddesinde belirtilen azil sebeplerinin gerçekleştiği sonucuna 

varılarak, davalının müdürlük görevinden alınmasına, Y.Y'nin şirkete kayyum olarak 

atanmasına karar verilmiştir. 

 

Söz konusu karar Yargıtay tarafından kanuna uygun görülerek onanmıştır80.  

 

B- YARGITAY KARARLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 

 

Bahsi geçen Yargıtay kararları incelendiğinde, ortakların dava yoluyla müdürün azli talebini 

genelde müdürlerin azlinin genel kurul kararı ile sağlanamadığı durumlarda ileri sürdükleri 

gözükmektedir. Bu durum aslında, limited şirketlerin eskiden beridir süregelen yarı yarıya 

ortaklık ilişkisinin ya da müdürlerin genelde şirket hisselerinin %50'den fazla bir oranına 

hakim olmalarının bir sonucu olarak, genel kurulda karar alınamaması ile bağlantılıdır. Zira 

genel kurul kararı ile müdürlükten azil mümkünken, ortakların konuyu uzun süren 

yargılamalar neticesinde çıkacak sonuca bağlamalarının başka bir izahatı bulunmamaktadır.  

 

Konu ile ilgili Yargıtay kararlarında, davanın ortaklar tarafından, azli talep edilen müdüre 

karşı açılacağı hususunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Bununla beraber davanın 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nezdinde incelemesinin yapılması söz konusu davaların asliye 

ticaret mahkemelerinde açılması gerektiğine delalet etmektedir.  

 

Öte yandan müdürlükten azil konusunda Yargıtay'ın en önem atfettiği konunun haklı sebep 

kavramının belirlenmesi ve tespiti olduğunu söylemek mümkündür. Her ne kadar haklı 

sebebin oluşup oluşmadığı doktrinde müdürün yükümlülüklerini ihlal edip etmemesi üzerine 

kurulmuş olsa da, Yargıtay'ın bu değerlendirmeyi çok net şekilde benimsediği 

söylenemeyecektir. Zira Yargıtay, genelde, haklı sebebi tartışırken müdürlerin 

                                                 
80 Yargıtay 11. H.D., 30.04.2001, E. 2001/1721, K. 2001/3800 (www.kazanci.com) 
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yükümlülüklerini belirtmek ve incelemeyi bu yükümlülükleri değerlendirmek suretiyle 

yapmamaktadır. 

 

Yargıtay her ne kadar genel olarak müdürün yükümlülüklerini irdelemek suretiyle haklı 

sebebin varlığını tartışmasa da söz konusu kararlarda özellikle rekabet yasağına aykırılığı özel 

olarak vurgulamakta ve müdürün bu yükümlülüğüne aykırılığını çoğu zaman haklı sebep 

olarak nitelendirme eğilimindedir.  

 

Yargıtay'ın müdürlükten azil kararları için iddia edilen eylemlerin belirli bir ağırlıkta olmasını 

aradığı muhakkaktır. Bu doğrultuda, Yargıtay'ın eylemin ağırlığını tespitte müdürün kusuruna 

ve bu kusurun ortaklık haklarına ve ortaklığa ne denli bir zarar verdiğinin tespit edilmesini 

önemsediği söylenebilecektir. Şirketin herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı noktasında 

ise Yargıtay uzman bilirkişilerce şirket kayıtları üzerinde inceleme yapılmasını zorunlu 

görmektedir81. Nitekim Yargıtay bir kararında şirketin acze düşmesinin müdürlükten azil 

sebebi olabileceğini belirtirken, aciz için kriteri şirketin tüm malvarlıklarının piyasa 

değerlerinin sermayenin yarıdan fazlasını tüketecek şekilde bir mali sıkıntının varlığı ile 

açıklamış, bu belirlemenin ise yine uzman bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır82. 

 

Kanaatimce Yargıtay'ın mahkeme kararı ile müdürün azli konusuna yaklaşımı ve haklı sebep 

kavramını değerlendirmedeki kriterleri yerindedir. Özellikle kanuni anlamda ağır yükümlülük 

ihmalinin belirlenmesinde müdürün kusurunun ve zararın göz önünde tutulması son derece 

uygun kriterlerdir. Aksi bir düşünce, kötüniyetli ortakların salt yükümlülük ihlallerini tespit 

ettirmek suretiyle azli sağlamasına neden olacağından zarar ve kusur kriterlerinin göz önünde 

tutulması yerindedir.  

                                                 
81 Yargıtay 11. H.D, 08.03.2002, E. 9688/K. 2071 (ERİŞ, Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara 2013, 
s.3905) 
82 Yargıtay 11. H.D, 22.03.1999, E. 283/K. 2425 (ERİŞ, Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara 2013, 
s.3906) 
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Her ne kadar zarar ve kusur kriterlerinin göz önünde tutulmasının uygun olduğu kanaatinde 

isem de, Yargıtay'ın haklı sebebin belirlenmesinde salt bu kriterleri göz önünde tutmasını da 

bir eksiklik olarak görmekteyim. Zira özellikle şirket zararının bulunup bulunmadığı 

noktasında bilirkişi incelemesi yapılması bir zaruret haline geldiğinden haklı sebebi tek bu 

kritere bağlamanın aslında dolaylı olarak dosyaya bilirkişilerin karar vermesi sonucunu 

doğurduğu görüşündeyim. Bu bakımdan Yargıtay'ın kararlarında müdürlerin 

yükümlülüklerini daha fazla irdelemesi ve bu yönde daha çok hukuki tespitte bulunmasının 

uygun olacağını düşünmekteyim. Nitekim müdürlükten azilde asıl olan zaten müdürün 

yükümlülüklerine aykırı davranmasıdır.  

 

Son olarak ise, Yargıtay'ın kararlarında sadece mevcut hukuki durumu değil, verilecek olası 

kararların neticelerinde doğacak hukuki ve ticari durumu değerlendirmesinin (tıpkı yukarıdaki 

1 nolu bentte verilen kararda olduğu gibi) ve bu yönüyle dosyadaki bilgi ve belgeler ışığında 

mevcut davanın aslında hangi saikle açıldığını incelemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü 

ancak bu suretle hukukla adalet kavramlarının paralel ilerlemesi sağlanabilecektir.   

 

§V. SONUÇ 

 

Ticaret hayatında limited şirketlerin önemi yadsınamaz. Özellikle uygulamada bu şirket 

tipinde, hisse oranlarının çoğu zaman aile bireyleri veya salt bireyler arasında %50'şer olması 

ya da müdürlerin %50'den fazla oranda bir paya sahip olması, genel kurulda karar alma 

sürecinin gereği gibi işletilememesine neden olmaktadır. Bu durumun da çoğu zaman şirket 

yönetim ve denetiminde bir takım aksamalara sebebiyet verebilmektedir. Bunun yanı sıra, 

uygulamada, limited şirket müdürlerinin çoğu zaman belirsiz süreyle tayin edilmeleri, 

müdürlerin şirket yönetimini layıkıyla yerine getirmemesine ve dolayısıyla keyfiyete, netice 

olarak ise diğer ortakların ortaklık haklarına türlü şekillerde zarar gelmesine sebep 

olabilmektedir. Dolayısıyla müdürlerin yönetiminden kaynaklı olarak hem ortakların ortaklık 
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haklarına zeval gelmemesi, hem de şirketin uzun vadede daha fazla zarara uğramaması adına 

müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin haklı sebeplerin varlığı halinde dava yoluyla 

kaldırılarak azli hususu son derece büyük bir önem arz etmektedir. 

 

Dava yoluyla müdürlükten azil TTK m.630 f. 2 hükmünde izah olunmuştur. Davanın ortak 

tarafından, azli talep edilen müdüre karşı ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemelerinde açılması lazım gelmektedir.  

 

Öte yandan müdürlükten azil davasının kabulü için haklı sebeplerin varlığı bir şart olarak 

aranmaktadır. Ne var ki haklı sebep kavramı kanunda yeteri derecede açık izah edilmemiş ve 

her somut olayın şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, haklı 

sebeplerin oluşup oluşmadığının tespitinde, öncelikle müdürlerin yükümlülüklerine uygun 

davranıp davranmadıklarının özenli biçimde irdelenmesi gereklidir. Zira TTK m. 630 f. 3 

hükmü sadece ağır yükümlülük ihlallerini haklı sebep olarak değerlendirmektedir. Bu 

nedenle, her yükümlülük ihlalinin haklı sebebin varlığına delalet etmesinin mümkün olmadığı 

kanaatindeyim.  

Yükümlülük ihlallerinin ağırlığını tespitte ise müdürün kusuru, ortaklıkta veya ortaklık 

haklarında oluşan zarar ile müdürün basiretli bir tacir gibi hareket edip etmediği kriterlerinin 

kullanılmasının uygun olacağını düşünmekteyim.  

 

Örneklemek gerekirse, kanaatimce, salt ortaklara bilgi verme yükümlülüğüne aykırılık ya da 

eşit işlem ilkesine aykırılık azil için haklı bir sebep olarak telakki edilemez. Çünkü 

müdürlerin ortaklara bilgi verme yükümlülüğüne riayet etmemesi halinde ortaklar sırasıyla 

genel kurul ve dava yoluyla inceleme ve bilgi alma haklarını kullanabilecek durumdadır. Keza 

eşit işlem ilkesine aykırı hareket eden müdürün bu yönde aldığı kararlar da kanunen batıl 

olacağından, ortakların açacakları dava ile mevzubahis kararların hukuki sonuç doğurmasını 

engelleme imkanları mevcuttur.  
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Öte yandan kanaatimce, müdürün rekabet yasağına aykırı davranması ya da özen 

yükümlülüğüne riayet etmemesi hakkında benzer bir yaklaşım sergilenemeyecektir. Zira bu 

yükümlülüklere aykırılık, çoğu zaman, şirket zararını ve dolayısıyla ortaklık haklarına zararı 

da beraberinde getirmektedir. Kaldı ki müdürün bu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi 

halinde, müdürün yükümlülüklerine riayet etmesini sağlamak adına ortakların elinde azilden 

başka bir hukuki imkanları da bulunmamaktadır.  

 

Dolayısıyla, kanaatimce, bir durumun veya olayın haklı sebep oluşturup oluşturmadığı aslında 

çoğu zaman zarar ve kusur kriterlerinin yanında ortakların azil talebi dışında başka bir hukuki 

imkanlarının bulunup bulunmadığı ve azlin son çare olarak mı uygulandığı esasına göre 

değerlendirilmelidir. Tabii ki ortakların haklarını korumak adına azilden başka hukuki 

imkanları olması azil talebinin reddini gerektirmeyecektir. Zira müdürün söz konusu 

aykırılıklarının süreklilik arz etmesi halinde, ortaklara da devamlı suretle azil dışındaki 

hukuki imkanlarını kullanmaları şeklinde bir külfet yüklenemeyecektir.  

 

Bunun dışında haklı sebeplerin neler olabileceği hakkında TTK'da yer verilen diğer haklı 

sebep tanımlarının da uygun düştüğü ölçüde dava yoluyla müdürlükten azil hakkında 

uygulanabileceği kanaatindeyim. Bu yönüyle TTK m. 629 hükmünün atfıyla anonim 

şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin haklı sebeple görevden alınmalarına ilişkin TTK m. 364 

f. 1 hükmünün ve limited şirketlerde ortaklıktan çıkma-çıkarılmaya ilişkin TTK m. 638 - 640 

hükümlerinin göz önünde tutulması uygun olacaktır. Yine aynı şekilde ETTK dönemindeki 

düzenlemede de müdürlükten azil için haklı sebep şartının aranması, en azından haklı sebeple 

alakalı olarak bu dönemdeki içtihat ve düzenlemelerin değerlendirilmesi gerekli kılmaktadır.  

 

Tüm bu incelemeler neticesinde kanaatimce, rekabet yasağının ihlali, sadakat borcunun ihlali, 

zimmete para geçirme, hesapların düzgün tutulmaması, şirketi kötü yönetmek ve ticari 

itibarını sarsılmasına neden olmak, şirket idaresinde hile yapmak, irtikap, ticari sırların 

devamlılık arz eden şekilde ifşası, ortaklık kar ettiği halde devamlılık arz edecek ve makul bir 
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sebep bulunmadan kar dağıtımının yapılmaması, alınan kararlara daimi suretle aykırı 

davranılması ve gereğinin yerine getirilmemesi ile en genel anlamda ilişkinin devamını 

çekilmez hale getiren sebepler, tahdidi olamak üzere, haklı sebep örnekleri olarak 

verilebilecektir.   

 

Müdürlükten azil davası yargılaması esnasında müdürlerin yönetim ve temsil yetkilerinin 

tedbir kararıyla tamamen kaldırılmasının ihtiyati tedbir kurumunun şartları ve mahiyeti ile 

hukuki olarak örtüşmediği kanaatindeyim. Zira dava konusu zaten müdürlükten azilken ve  

davanın kabulü halinde müdür zaten daimi olarak yönetim ve temsili 

gerçekleştiremeyeceğinden, ihtiyati tedbir kararı ile dava neticesinde elde edilmek istenilen 

netice davanın başından elde edilmiş olmaktadır. Bu da ihtiyati tedbir kurumunun hizmet 

ettiği amaca uygunluk göstermemektedir. Dahası müdürün yönetim ve temsil yetkisinin 

tedbiren kaldırılması şirkete bir yönetim kayyımı atanması gerekliliğini doğuracaktır. 

Kanaatimce limited şirkete yönetici kayyım ataması yalnız TMK m. 427 f. 1 b. 4 hükmüne 

göre, yani şirketin organsız kalması halinde yapılabilecektir. Ne var ki bu defa da ihtiyati 

tedbir kararı ile birlikte her ne kadar müdürün temsil ve yönetim yetkisi kaldırılmış olsa da 

fiilen müdürlük sıfatı devam edeceğinden şirketin organsız kalması halinden kanaatimce söz 

edilemeyecektir.  

 

Ne var ki, uzun süren yargılamalar da davacı ortakların menfaat ve haklarının telafisi 

imkansız şekilde zarar görmesine neden olabilecektir. Bu bakımdan, kanaatimce, yeterli ispat 

şartının yerine getirilmiş olması halinde hem en adaletli, hem de taraf menfaatlerinin en 

eşdeğer düzeyde korunacağı yaptırım ve tedbir şirkete denetim kayyımı atanması olacaktır. 

Bu sayede hem müdür yönetim ve temsil yetkisini denetim kayyımının gözetiminde 

sınırlanırılmış şekilde kullanabilecek hem de bu sayede ortaklar yargılama esnasında 

haklarının ve şirketin daha fazla zarar görmesi endişesini taşımayacaklardır.  
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Özetle, bahsi geçen sebeplerden ötürü, müdürlükten azil davasında verilecek ihtiyati tedbir 

kararının müdürün yönetim ve temsil yetkisinin tamamen kaldırılması yerine denetim kayyımı 

atanmak suretiyle geçici olarak sınırlandırılmasının daha adaletli ve taraf menfaatlerini daha 

eş değerde koruyan bir yaptırım olacağı kanaatindeyim.  

 

Yargıtay ise müdürlükten azil davalarında azil sebeplerinin belirli bir ağırlıkta olmasını 

aramaktadır. Bu doğrultuda, Yargıtay'ın eylemin ağırlığını tespitte müdürün kusuruna ve bu 

kusurun ortaklık haklarına ve ortaklığa ne denli bir zarar verdiğinin tespit edilmesini 

önemsediği söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sebepledir ki Yargıtay genelde, müdürün 

rekabet yasağına aykırılıkları ile özen yükümlülüğü ihlallerini diğer yükümlülük ihlallerine 

nazaran, haklı sebep olarak görmeye daha eğilimlidir.   

 

Zarar ve kusur kriterlerinin göz önünde tutulmasının yerinde olduğunu düşünmekle beraber, 

Yargıtay'ın haklı sebebin belirlenmesinde salt bu kriterleri göz önünde tutmasını da bir 

eksiklik olarak görmekteyim. Zira özellikle şirket zararının bulunup bulunmadığı noktasında 

bilirkişi incelemesi yapılması bir zaruret haline geldiğinden, haklı sebebi tek bu kritere 

bağlamak da aslında, dolaylı olarak, dosyaya bilirkişilerin karar vermesi sonucunu 

doğurabilmektedir. Dahası ihlalin ağırlığının sadece zarar ve kusur kriterlerine göre değil, 

aynı zamanda mevzubahis ihlallerin süreklilik arz edip etmemesi ile de ilintili olduğunun 

değerlendirilmesi lazım gelmektedir. Bu bakımdan Yargıtay'ın kararlarında müdürlerin 

yükümlülüklerini daha fazla irdelemesi ve bu yönde daha çok hukuki tespitte bulunmasının 

uygun olacağını kanaatindeyim. Nitekim müdürlükten azilde asıl olan zaten müdürün 

yükümlülüklerine aykırı davranması olduğundan, bu yükümlülüklerin irdelenmesi hukuki 

olarak daha doğru kararlar çıkmasını sağlayacaktır.  

 

Netice itibariyle, müdürlükten azil davalarının yargılamalarında müdürün yükümlülükleri, 

haklı sebeplerin varlığı, ihlalin ağırlığı ve bu ihlalin sonuçlarının ortaklık ve ortaklık haklarına 

etkilerinin iyi bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Ne var ki  müdürlükten azil davasında 
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verilecek kararlarda sadece bahsi geçen mevcut hukuki durum ve şartların değil, verilecek 

olası kararların neticelerinde doğacak hukuki ve ticari sonuçların da dikkatlice 

değerlendirmesi gereklidir. Zira kanaatimce ancak bu şekilde hem taraf menfaatleri en ideal 

biçimde korunabilecek, hem de ancak bu sayede davanın tarafları bakımından hukuk ile adalet 

kavramlarının paralel ve hakkaniyetli bir şekilde ilerlediği bir yargılama yapılıp hakkaniyete 

uygun adaletli kararlar tesis edilebilecektir.  

 

Saygılarımla... 

 

                
 
İşbu çalışma bahsi geçen konu hakkında genel bir bilgilendirme sağlaması amacıyla hazırlanmış olup, 
hiçbir şekilde tam ve bağlayıcı hukuki mütalaa mahiyetinde değildir. Yukarıdaki metin ve açıklamalar 
her olayın somut özelliklerine göre farklılık arz edebilir. Lütfen özel durumunuz için profesyonel 
destek talep ediniz. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


