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TÜRK TİCARET KANUNU M. 202/1  

UYARINCA  

HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI  

DURUMUNDA  

TAZMİNAT DAVASI 

 

I. GİRİŞ 

 Ticari hayattaki gelişmeler ile birlikte pek çok şirket, gerek maliyetlerini azaltmak, gerek 

iştigal alanlarını genişletmek, gerek piyasadaki paylarını korumak ya da artırmak suretiyle 

rekabetçi bir yapıya bürünmek, gerekse de bazı hallerde sorumluluklarını sınırlamak amacıyla 

farklı model ve yöntemlere başvurmuştur. Şirketlerin her türden ticari işlemlerini bizzatihi 

kendilerinin değil de, yönetim ve karar alma süreçlerinde etkin şekilde yer aldıkları (hakim 

oldukları) ve bu yönüyle aslında kendilerinin politikalarını belirledikleri başka şirketler aracılığı 

ile sürdürmeleri de bu yöntemlerden birini oluşturmaktadır. 01/07/2012 yılında yürürlüğe giren 

Türk Ticaret Kanunu'nda1 ("TTK") "Şirketler Topluluğu" adı altında düzenlenmeye tabi tutulan 

bu yapı, Eski Türk Ticaret Kanunu'nda2 düzenlenmiş bir konu değildir.3   

 Bu yönüyle değerlendirildiğinde, TTK m. 195 kapsamında da belirtildiği üzere bir ticaret 

şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, oy haklarının çoğunluğuna sahipse, doğrudan veya dolaylı 

olarak olarak yönetim organında karar alabilecek çoğunluğunu oluşturan sayıda üyesinin seçimini 

sağlayabiliyor ise, kendi oy hakları yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay 

sahipleri ya da ortaklarla birlikte oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa ya da bir sözleşme 

kapsamında üzerinde hakimiyet sağlayabiliyor ise hakim ve bağlı şirket kavramları söz konusu 

                                                 
1 Kanun No:6102, R.G t: 14/02/2011, sayı: 27846 
2 Kanun No:6762, R.G t: 09/07/1956, sayı: 9353 
3 BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku 7. Bası, İstanbul 2012, s.63  
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olmaktadır. Belirtilen şartlar dahilinde bu kavramlar ise birlikte şirketler topluluğunu 

oluşturmaktadır.  

 Şirketler topluluğu hakkındaki düzenlemeler aslında, şirketlerin, her daim hukuki, idari ve 

ekonomik açıdan bağımsız olduğu düşüncesinin mutlak gerçeği yansıtmadığı inancının bir 

sonucudur4. Bu nedenledir ki hakimiyetin bazı hallerde bağlı şirketlere zarar verebileceğine 

dönük endişe ve farkındalık, kanunkoyucuya bu yapı hakkında düzenleme getirme ihtiyacı 

hissettirmiştir.   

 Bu kapsamda, şirketler topluluğu hakkında getirilen düzenlemelerin, en genel anlamda 

hakim şirketin, bağlı şirketler üzerindeki hakimiyetini hukuka aykırı şekilde kullanmasını 

engellemeye çalıştığı5 değerlendirildiğinde, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde, bu 

durumun kimler nezdinde sorumluluk doğurduğu, sorumluluğun niteliği ile esasları ile bu 

taleplerin kimler tarafından ne şekilde ileri sürülebileceğinin önemi daha da artmaktadır.  

 Hakimiyetin hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde sorumluluk, hakimiyetin şekline 

göre TTK kapsamında temelde üç ana bölüme ayrılmıştır. Bunlardan ilki TTK m.202 hükmünde 

belirtilen kısmi hakimiyet halindeki sorumluluk, ikincisi TTK m. 203-206'da belirtilen tam 

hakimiyet halindeki sorumluluk, üçüncüsü ise TTK m. 209 hükmünde yer verilen güvenden 

doğan sorumluluktur.  

 TTK m. 202 anlamında kısmi hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde sorumluluk 

temelde iki kategori hukuka aykırılık şeklinde ele alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında şirketin 

yönetim kurulunun yetki alanında olan işlemler ile ilgili hukuka aykırılıkların, ikinci fıkrasında 

ise şirketin genel kurulunda alınan yapısal ve/veya önemli kararlara ilişkin hukuka aykırılıkların 

neler olabileceği ile bu hukuki aykırılıklara karşı öngörülen yaptırımlar düzenlenmiştir6.     

                                                 
4 Gerekçe, Şirketler Toplululuğu 195 ila 209'uncu maddeler ile ilgili genel açıklamalar 
5 KENDİGELEN, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2011, s. 155 
6 OKUTAN NILSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, 
s.223 - 226 
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 Bu çalışmada yalnızca kısmi hakimiyetin yönetim işlerinde hukuka aykırı kullanılması 

halindeki sorumluluğun düzenlendiği TTK m. 202/1 hükmü ele alınacak ve bu madde 

kapsamında söz konusu olacak tazminat davası incelenecektir. Tazminat davasının 

incelenmesinde ise öncelikle sorumluluğun mahiyeti ve şartları ele alınacak, devamında davanın 

tarafları irdelenerek müteselsil sorumluluk esası üzerinde durulacaktır. Sonrasında davanın olası 

sonuçlarının neler olabileceği tartışılarak zamanaşımı ve yetkili mahkeme üzerine düşünceler 

paylaşılacaktır. Nihai olarak ise sonuç bölümünde çalışma neticesinde varılan kanaatler 

özetlenecektir.  

II. TTK M. 202/1 UYARINCA TAZMİNAT DAVASI  

A. GENEL OLARAK 

  Öncelikle belirtmek gerekir ki, TTK, bir şirketin diğer bir şirket üzerinde hakimiyet 

kurmasını yasaklamamaktadır. TTK'nın yasakladığı ve bir dizi yaptırıma tabi tuttuğu konu, söz 

konusu hakimiyetin, bağlı şirketi kayba uğratacak sonuçlar doğurur şekilde kötüye 

kullanılmasıdır7.  

 Bu minvalde, aşağıda belirtilen koşulların varlığında, TTK m. 202/1 uyarınca hakimiyetin 

kötüye kullanılması neticesinde oluşan zararın, bağlı şirketin her bir pay sahibi tarafından hakim 

şirketten ya da bu şirketin zarara sebebiyet veren yönetim kurulu üyelerinden tazmin edilmesi 

mümkündür8. Yine TTK m. 202/1 uyarınca bağlı şirketin pay sahipleri tarafından açılacak 

tazminat davasında mahkemenin, tazminat yerine hakkaniyete uygun düştüğü ölçüde, davacı pay 

sahiplerinin paylarının hakim şirket tarafından satın alınması veya uygun düşen ve kabul 

edilebilir başka bir çözüme karar verebilmesi de olasıdır. Söz konusu düzenleme bu yönüyle 

anonim şirketlerin haklı sebeple feshine ilişkin TTK m. 531 hükmüne benzerlik göstermektedir9.       

                                                 
7 ÇAMOĞLU, Ersin, Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Kötüye Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Davaları, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2, s. 20 
8 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi Cilt 1, Ankara 2014, s. 334 
9 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013, s. 579 
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 Kanun, bağlı şirketin pay sahiplerine tanıdığı tazminat hakkını, TTK m. 202/1-c hükmü 

ile aynı zamanda bağlı şirketin alacaklılarına da tanımıştır.  

 Ayrıca, TTK m. 202/1 hükmü uyarınca tazminat, TTK m. 202/2 hükmünden farklı olarak 

pay sahiplerine değil, doğrudan doğrudan bağlı ortaklığın kendisine ödenmektedir.  

 Bu noktada belirtmek gerekir ki, TTK m. 202/1-a hükmünde hakimiyetin kötüye 

kullanılmasına ilişkin kriter "bağlı şirketin kaybı" iken, tazminat sorumluluğunun düzenlendiği 

TTK m. 202/1-b hükmündeki kriter "bağlı şirketin zararı" şeklindedir. Kanaatimce bu farklılığa 

bilinçli şekilde yer verilmiş olup, hükümlerin düzenlenme şekli bakımından da yerinde bir 

kullanımdır. Zira aşağıda detaylı olarak irdeleneceği üzere TTK m. 202/1-b uyarınca tazminat 

sorumluluğu ancak TTK m. 202/1-a hükmünde izah olunan kaybın o faaliyet yılı içerisinde 

denkleştirilmemesi ya da bağlı şirkete bu yönde bir istem hakkı tanınmaması halinde mevcut 

olacaktır. Bu yönüyle her kaybın zarara dönüşmesi kesin değilken, her zararda bir kaybın 

olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Kaldı ki kayıp kavramı kayıp doğuran işlemin yapıldığı 

an ile ilgiliyken, zarar kavramı kayıp doğuran işlemden sonra talep tarihine kadar kayıpla illiyet 

bağı içerisinde oluşan diğer kayıp ve sair etkileri de kapsamaktadır. Dolayısıyla, kanaatimce, 

TTK m. 202/1-b uyarınca tazminat konusunda  "zarar" kavramının kullanılması daha uygun 

olmuştur.   

B.  SORUMLULUK 

1. Sorumluluğun Mahiyeti 

 Bağlı şirketin uğradığı zararlardan, hakim şirketin ve zarara sebebiyet veren 

yöneticilerinin hangi hukuki taban ve esasta sorumlu olacağına ilişkin görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır. Bu bakımdan Alman Hukuku'nda temelde organ sorumluluğu, haksız fiil 

sorumluluğu ve özel hukuki ilişkiden kaynaklanan sorumluluk şeklinde özetlenebilecek üç farklı 

görüş bulunmaktadır. Buna göre, özetle, organsal sorumluluk görüşünde hakim şirketin fiilen 

bağlı şirketin bir organı haline gelmesi, haksız fiil sorumluluğu anlayışında zararların bir haksız 
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fiilden vuku bulduğu düşüncesi ve özel hukuki ilişki görüşünde ise kanuni düzenleme karşısında 

bir bağlılık yükümü ihlalinin gündeme geldiği savunulmaktadır10.  

   Türk Hukuku'nda bazı yazarlar tarafından hakimiyet sözleşmesi bulunmadığı müddetçe, 

hakim şirketin zarardan sorumluluğunun haksız fiil sorumluluğu temeline dayanacağı11 belirtilse 

de, kanaatimce sorumluluğun niteliğini kanundan doğan özel bir özen ve sadakat yükümlülüğü 

temeline oturtmak daha uygun olacaktır. Üstelik bu özen ve sadakat yükümlülüğü aslında hem 

kanundan hem de bu kanunun inşa ettiği özel bir hukuk ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 

kanunun tazminat sorumluluğu öngördüğü eylemler haksız fiillerdeki gibi genel hukuk 

kurallarına aykırı eylemlerden değil, doğrudan şirketler topluluğu hükümlerinde hakim şirket ile 

bağlı şirket arasında oluştuğu düşünülen özel ilişkinin sadece hakim şirket ya da yönetim kurulu 

tarafından ihlali ile ilgilidir. Bu yaklaşım da arada bir özel hukuk ilişkisinin mevcudiyetine 

delalet etmektedir.  

 Dahası TTK m. 202/1-e hükmünün açılacak tazminat davasında TTK m. 553, 555 ve 557 

maddelerine atıf yapmış olmasının bu hükümlerdeki sorumluluk temelinin şirketler topluluğu 

nezdindeki sorumluluk temeli için ışık tutabileceği kanaatindeyim. Söz konusu hükümlerde 

yönetim kurulu ile anonim şirket arasındaki ilişkinin vekalet akdine mi yoksa hizmet akdine mi 

dayandığı noktasında farklı görüşler bulunuyor olsa da, temelde, bu ilişkinin sözleşmesel ilişkiye 

dayandığı kabul edilmektedir12. Bu düşünce, her ne kadar hakim şirket ve yöneticilerinin bağlı 

şirketle aralarında doğrudan bir sözleşme bulunduğunu söylemek anlamına gelmese de, özellikle 

kusurun ispatı noktasındaki benzerlik ve sorumluluktan kurtulma noktasında TTK m. 202/1-d 

hükmünün belirlediği kriterin Türk Borçlar Kanunu'nun13 vekalet ilişkisini düzenleyen m. 506/3 

hükmüne benzerliği, kanunen kurulan ve vekalet akdine yakın özel bir hukuki ilişkinin varlığına 

delalet etmektedir. 

                                                 
10 OKUTAN NILSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, 
s.320 - 321 
11 Bu yöndeki görüş için bkz. TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013, s. 580 
12 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi Cilt 1, Ankara 2014, s. 974-975 
13 Kanun No:6098, R.G t: 04/02/2011, sayı: 27836 
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2. Sorumluluğun Şartları 

 TTK m. 202/1 uyarınca hakim şirket ve/veya yöneticilerinin sorumluluğundan söz 

edilebilmesi için bazı şartların birlikte vuku bulması gerekmektedir. Bunlar, hakim şirket 

tarafından hakimiyetin hukuka aykırı şekilde kullanılması, bağlı şirketin zarara uğraması, hakim 

şirketin/hakim şirket yönetimin kusurlu olması ve eylem ile zarar arasında illiyet bağı bulunması 

şeklinde özetlenebilir.   

a) Hakimiyetin Hukuka Aykırı Şekilde Kullanılması 

 Hakimiyetin hangi hallerde hukuka aykırı olarak nitelendirilebileceği TTK m. 202/1-a 

hükmünde sıralanmıştır. Önemle belirtmek gerekir ki bu hüküm dahilinde yer verilen örnekler 

tahdidi değildir14.  

 Bu yönüyle bir değerlendirme yapıldığında bağlı şirketin malvarlığında bir azalmaya 

sebebiyet verecek, malvarlığının artmasını önleyecek, karlılığı azaltacak, malvarlığını riske 

sokacak türden işlemler hukuka aykırı kabul edilebilecektir15. Zira, kanaatimce, kanunkoyucu da 

bu türden iş ve işlemleri sınırlı olarak sayamayacağından ötürü, son derece yerinde olarak, 

hukuka aykırılığı bağlı şirketin herhangi bir kayba uğraması şeklinde genel bir ifade ile kaleme 

almıştır.  

 Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki söz konusu iş, işlem ya da eylemlerin illa ki icrai 

vasfa sahip olması gerekmemektedir. Diğer bir ifade ile bağlı şirket yöneticilerinin, hakim 

şirketin etki ve/veya yönlendirmesi ile ihmali hareketlerinin de yine hukuka aykırılık kapsamında 

değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Nitekim, bağlı şirket nezdinde kayıp illa ki icrai bir 

işlem ya da eylemle oluşmayabilir. Bağlı şirketin çok kazançlı bir sözleşmeyi hakim şirketin 

yönlendirmesi ve direktifleri nedeniyle imzalamamış olması ya da bağlı şirketin mali yönden 

kötüye giden durumu tedbir alınıp engellenebilecekken, hakim şirketin direktifleri ile bahsi geçen 

                                                 
14  Gerekçe, 202. madde genel gerekçesi 
15 GÜREL, Murat, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı 
Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 96  
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tedbirlerin alınmamış olması icrai olmayan şekilde bağlı şirketin kaybına sebebiyet 

verebilecektir.   

b) Bağlı Şirketin Zararının Bulunması 

(1) Zararın mahiyeti 

 Pay sahipleri ya da alacaklılar tarafından tazmini talep edilen zararın aslında dolaylı bir 

zarar mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür16. Gerçekten de hem TTK m. 202/1-b 

hükmünde şirketin zararının karşılanmasının talep edilebilecek olması hem de TTK m. 202/1-e 

hükmünün açık atfıyla uygulanabilir olan TTK m. 555 hükmünde pay sahiplerinin tazminatın 

ancak şirkete ödenmesini isteyebileceği şeklindeki ifadeden bu sonuç ortaya çıkmaktadır.  

(2) Denkleştirme 

 Kanunkoyucu her kayıp halinde bağlı şirketin pay sahipleri ve alacaklılarına doğrudan 

tazminat davası açma hakkı tanımamaktadır. Bu hakkın kullanılabilmesi ancak kaybın o faaliyet 

yılı içinde fiilen denkleştirilmemesi veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek 

suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk bir istem hakkı tanınmamış 

olmasına bağlıdır. Bu yönüyle, doktrinde, denkleştirmenin sorumluluk davasının olumsuz koşulu 

olduğu düşünülmektedir17. Kanaatimce bu yaklaşım yerindedir. Zira sorumluluk davasının 

konusunu şirketin uğradığı zararlar oluşturduğuna göre kaybın kanunen belirtilen sürede 

denkleştirildiği bir ihtimalde herhangi bir zarardan da söz edilemeyeceği için tazminat davasının 

da konusu kalmayabilecektir.  

 Bununla birlikte doktrinde diğer bir tartışma konusu ise hukuka aykırılığın bağlı şirketin 

yönlendirildiği esnada mı, yoksa, denkleştirmenin yapılmaması halinde mi doğduğu 

noktasındadır18. Kanaatimce konunun önemi sorumluluğun doğduğu an ile ilgilidir. Bu yönüyle, 

                                                 
16 NACAKCI, Olgaç, Şirketler Topluluğu Hukuku'nda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda 
Tazminat Davası, İstanbul 2012, s. 10 
17 ÇAMOĞLU, Ersin, Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Kötüye Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Davaları, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2, s. 20 
18  GÖKTÜRK, Kürşat, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, Ankara 2015, s. 202 
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aslında, hukuka aykırı eylem bağlı şirketin ilk yönlendirildiği anda mevcuttur ve fakat bu eylemin 

bir sorumluluğa sebebiyet vermesi ancak denkleştirme yapılmaması halinde gündeme 

gelmektedir. Dolayısıyla denkleştirme yapılıp yapılmaması, hakim şirketin hukuka aykırı 

eylemden kaynaklanan sorumluluğunun geciktirici bir şartı mahiyetindedir.   

c) Kusur   

 TTK m. 202/1 hükmünde yer verilen tazminat davası, kusur esasına dayanan bir davadır. 

Nitekim hem davanın mahiyetinin bir tazminat davası şeklinde öngürülmesi hem de bu konuda 

anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin TTK m. 553 hükmüne açık 

şekilde atıf yapılmış olması, sorumluluğun kusur esasına dayandırılması ile uyarlılık 

göstermektedir. Zira yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin TTK m. 553 hükmü de 

kusur sorumluluğuna dayanmaktadır19.  

(1) Kusurun ölçütü 

 Kusur sorumluluğunun ölçütü TTK m. 202/1-d hükmünde ifade edilmiştir. Bu hüküm 

aynı zamanda hakim şirketin ve onun yönetim kurulunun, bağlı şirkete karşı özen yükümlülüğü 

bulunduğunun da işaretidir.  

 Bahsi geçen hüküm uyarınca kayba sebebiyet veren işlemin aynı veya benzer koşullar 

altında şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına göre gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle 

hareket eden bağımsız bir şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği ya da 

yapılmasından kaçınılabileceği ispatlanırsa hakim şirket ve zarara sebebiyet veren yönetim 

kurulu üyelerinin sorumluluğundan söz edilemeyecektir20. Görüleceği üzere TTK m. 202/1-d 

hükmü hakim şirket ve onun zarara sebebiyet veren yöneticilerinin sorumluluktan nasıl 

                                                 
19  NACAKCI, Olgaç, Şirketler Topluluğu Hukukunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda 
Tazminat Davası, İstanbul 2012, s. 11 
20  GÖNEN, Eriş, Ticari İşletme ve Şirketler Cilt 2, Ankara 2014, s. 1792 
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kurtulabileceğini ifade ederken, aynı zamanda, kusurun belirlenmesinde bir özen ölçütünün de 

oluşmasını sağlamıştır21. 

 Yukarıdaki açıklamalar kapsamında hakim şirket ve onun yönetim kurulu üyelerinin bağlı 

şirkete karşı bir özen yükümlülüğü bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. Doktrinde özen 

yükümlülüğünün ölçüsünün dürüstlük kuralı olduğu ifade edilmektedir22. Her ne kadar TTK m. 

202/1-d hükmünün gerekçesinde "a" bendinde sayılan işlemlerin ve fiillerin basiretli hareketin bir 

gereği olarak ortaya çıkması halinde maddenin uygulanmasının mümkün olmayacağı söylenmişse 

de basiretli hareketin ne şekilde telakki edilmesi gerektiği açıklanmamıştır. Bu bakımdan TTK m. 

202/1-d hükmünde bahsi geçen özen yükümlülüğünün, aslında, anonim şirketlerde yönetim 

kurulu üyelerinin özen yükümlülüğünü düzenleyen TTK. 369 ve limited şirketlerde müdürlerin 

özen yükümlülüğünü düzenleyen TTK m. 626 hükmüne benzerlik gösterdiği gözetilerek hakim 

şirket - bağlı şirket ilişkisindeki basiretli hareketin ve özenin ölçütüne ışık tutulabilecektir.   

 Bu kapsamda değerlendirildiğinde, özen yükümlülüğünün hukuki niteliğini irdelemek 

gerekmektedir. Doktrinde bazı görüşler, özen yükümlülüğünün asli edimden farklı, ayrı bir 

davranış niteliği olduğunu söylerken23, 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.24  

 

 Kanaatimce, özen yükümlülüğünü TTK m. 369 ve TTK m. 626 uyarınca yönetim ve 

temsil hakkına bağlı asli bir edim yükümlülüğü olarak nitelendirmek uygun olacaktır. Şirketler 

topluluğunda ise bu asli edim yükümlülüğü yukarıda bahsi geçen özel hukuki ilişkiden 

doğmaktadır. Her ne kadar, özen yükümlülüğünün gereği gibi ifa edilmemesi halinde bu 

                                                 
21  OKUTAN NILSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, 
s.335 
22 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 
23 ÇAMOĞLU, 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) 
24 Bu hususta bkz. HELVACI, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 
1995, sy. 36 
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yükümlülüğe riayeti sağlamak için bir dava ikame edilemiyor olsa da, yükümlülüğe riayet 

edilememesi halinde tazminat başta olmak üzere bazı yaptırımlar öngörülmektedir. Bu durum da 

kanaatimce, TTK m. 369 ve TTK m.626 kapsamında özen borcunu yönetim ve temsil yetkisinin 

ayrılmaz bir parçası ve gerekliliği haline getirmektedir. Şirketler topluluğunda ise bu 

yükümlülüğün ihlalinin yaptırımı tazminat sorumluluğu şeklindedir.   

 Özetle şirketler topluluğu nezdinde hakim şirket ve onun yönetim kurulu üyelerinin 

kanunen öngörülen özen yükümlülüğünü yerine getirmemelerinin, kanunkoyucu tarafından 

yaptırıma tabi tutulması dahi, tek başına özen yükümlülüğünün hakim şirket ve yöneticileri 

nezdinde bir edim olduğu sonucunu doğurmaktadır.  

 Nitekim hakim şirket ve yönetim kurulunun özen yükümlülüğü bakımından yol gösterici 

olabilecek, limited şirket müdürlerlerinin özen yükümlülüğünü düzenleyen TTK m. 626 

hükmünün 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.25" şeklinde ifade edilmiştir. Doktrinde de limited şirket müdürlerinin, şirketi 

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

özen yükümlülüğüne aykırılık oluşturucağı ifade edilmektedir26. 

 Bu kriterler kanaatimce, kanunkoyucunun özen yükümlülüğü beklentisinin çok genel bir 

kavram olan "basiretli tacir'den" uzaklaşıp, farklı bir kriter getirme çabasında olduğunu 

göstermektedir. Nitekim bu yaklaşımı anonim şirket yönetim kurulunun özen yükümlülüğünü 

düzenleyen TTK m.369 hükmünün gerekçesinde yer alan işadamı kararı (business judgement 

rule) ilkesinin benimsenmiş olması da desteklemektedir.   

                                                 
25  Gerekçe, 626. madde genel gerekçesi 
26 ALTAŞ, Soner, Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli, Ankara 2013, 
s. 114  
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 Öte yandan doktrinde özen yükümlülüğü objektif esaslara göre belirlenmiş olduğundan, 

müdürlerin ya da yönetim kurulundaki üyelerin yaşı, tecrübesizliği gibi kişisel özellikleri özen 

yükümlülüğünün ölçüsü belirlenirken dikkate alınmayacağı değerlendirilmektedir27. Özen 

yükümlülüğünün her ne kadar objektif esaslara göre belirlenmesi gerekiyor olsa da, bu tespitin 

benzer özelliklere sahip şirket yöneticileri bakımından uygulanması gerektiği kanaatindeyim. 

Diğer bir ifade ile aynı nitelik, büyüklük ve iş hacmindeki şirketlerin yöneticilerinin somut olayda 

göstermesi gereken hassasiyet, özen kavramında doğru bir mukayese aracı olabilecektir28.  

 

 Bu noktada hakim şirket ve yöneticilerinin bağlı şirketi yönlendirmeleri ve fakat 

ekonomik kriz ve/veya pazar şartlarındaki değişiklikler nedeniyle bağlı şirketler nezdinde 

oluşabilecek zararlardan sorumlu olup olmayacakları tartışma konusu olabilir. Doktrinde bu 

türden risklerin yarattığı olumsuz sonuçların özen yükümlülüğü kapsamında 

değerlendirilemeyeceği yönünde görüşler bulunmaktadır29. Nitekim TTK m.369 hükmünün 

gerekçesinde de “Tedbirli yönetici” teriminin karar ve eylemlerde nesnel davranışı ifade ettiği, 

ancak bir yöneticinin nesnel olarak kontrolü dışında kalan ve nesnel beklentilerin ötesindeki 

tedbiri kapsamayacağı ifade edilmiştir.  

 Ne var ki kanaatimce bahsi geçen yaklaşımın her somut olayda uygulama alanı bulması 

mümkün gözükmemektedir. Örneklemek gerekirse, yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalar 

neticesinde oluşabilecek zararların öngörülemez şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Zira 

yabancı para üzerinden yapılan kiralamaların uyarlanmasına ilişkin davalarda dahi Yargıtay, bir 

tacirin ülkenin istikrarsız ekonomik durumu neticesinde devalüasyonu öngörmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşımda somut bir uyuşmazlıkta Yargıtay'ın şirket 

yönetiminden kaynaklı zararlarda da benzer mahiyette bir düşünceye sahip olması kuvvetle 

muhtemeldir. Dolayısıyla konusuna göre değişmekle birlikte şirket yöneticilerinin, serbest piyasa 

şartlarında meydana gelen ani değişiklikleri öngörmemelerinin ve önlem almamalarının özen 

                                                 
27 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.60 
28 Bu hususta bkz. ARSLAN, İbrahim, Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya 1994, s.114 
29 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.60; OKUTAN NILSSON, 
Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, s.340 
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yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyeceğinin, her durumda peşinen kabul edilebilecek bir 

yaklaşım olmadığı görüşündeyim.  

(2)  Kusurun ispatı 

 Gerek TTK m. 202/1-d gerekse TTK m. 202/1-e hükmünün açık atfıyla uygulama alanı 

bulacak TTK m.553 hükmü uyarınca, hakim şirket ve onun kayba sebebiyet veren yönetim 

kurulu üyeleri kusurları bulunmadığını ispatlamadıkça bağlı şirketi yönlendirmeleri nedeniyle 

oluşan zararlardan sorumlu olacaktır. Ancak bu hüküm sadece hakim şirket ve onun yönetim 

kurulu üyelerinin sorumluluktan kurtulmasının ne şekilde olabileceğini düzenleyen bir hükümdür. 

Yoksa bahsi geçen hüküm TTK m. 202/1-b uyarınca açılacak tazminat davasında kusur 

karinesinin varlığını kabul ederek davada ispat yükünü hakim şirket ve onun yönetim kurulu 

üyelerine yüklememektedir.  

 Nitekim yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğuna ilişkin TTK m. 553 hükmünde 

6335 sayılı Kanun30 ile yapılan değişiklik neticesinde maddede yer alan "kusurlarının 

bulunmadığını ispatlamadıkça" ifadesi kaldırılmıştır. Bu durum aslında yönetim kurulu 

üyelerinin kusur karinesini de ortadan kaldırmış ve ispat yükünü davacıya yüklemiştir31.    

 Bu açıklamalar dahilinde, aşağıda daha detaylı olarak izah edildiği üzere hakimiyetin 

varlığı, bu hakimiyetin varlığından dolayı bağlı şirketin zarara uğradığı hususları yine davacı 

sıfatındaki alacaklılar ya da bağlı şirketin pay sahipleri tarafından ispatlanmalıdır.  

                                                 
30   Kanun No:6335, R.G t: 30/06/2012, sayı: 28339 
31 YASAMAN, Hamdi, Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılabilecek Sorumluluk Davaları, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2, s. 98 
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C. DAVANIN TARAFLARI 

a) Davacılar 

 TTK m. 202/1 hükmünde zarar tazmini için dava açma hakkının bağlı şirketin pay 

sahipleri ile alacaklılarında olduğu açıkça ifade edilmiştir32. Ancak doktrinde bağlı şirketin 

bizzatihi kendisinin böyle bir dava açma hakkının bulunup bulunmadığı tartışmalıdır.  

(1) Pay sahipleri 

(a) Dolaylı zararlar hakkında 

 Yukarıda da ifade edildiği üzere, TTK m. 202/1 uyarınca pay sahiplerine tanınan 

zararların tazmini davası açma hakkı, tazminatın ortağı oldukları bağlı şirkete ödenecek 

olmasından ötürü dolaylı zararların tazminine ilişkin bir haktır.  

 Zararı tazmin davası açma hakkı, bağlı şirketin pay sahiplerine tanındığından ötürü bu 

davanın açılması sırasında ve davanın kesinleşmesine kadar davacının pay sahibi sıfatını taşıması 

gerekmektedir. Aksi bir düşüncede, özellikle tazminatın şirkete ödenecek olmasından ötürü pay 

sahibi sıfatını taşımayan birinin böyle bir dava açmada hukuki menfaati bulunmayacaktır.  

 Bu noktada davanın devamı sırasında davacının paylarını devretmesi halinde, davanın 

akıbetinin ne olacağı sorunu gündeme gelmektedir. Benzer bir sorun limited şirketlerde ortakların 

müdürlerin azli için açtığı davada da doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bu konuda bazı 

yazarlar, davanın paya değil, pay sahipliği sıfatına dayandığını ve bu nedenle payları devralan 

yeni ortağın davaya devam edemeyeceğini belirtirken33, diğer görüşü savunan yazarlar, payları 

devralan yeni ortağın davaya devam edememesinin usul ekonomisi ilkesiyle bağdaşmayacağını 

savunmaktadır34.  

                                                 
32 KARATAŞ DURMUŞ, Neslihan, Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket Toplulukları ve Bunların Vergi Hukuku 
Karşısındaki Durumu, 1. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, s. 76 
33 Bkz. POROY, Reha, TEKİNALP, Ünal, ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku Güncelleştirilmiş 
12. Bası, İstanbul 2010, s. 743 
34 YILDIRIM, Ali Haydar , Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s.211 
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 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 uygun düşecektir. Nitekim HMK m. 125/2 

hükmü "davanın açılmasından sonra dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, 

devralmış kişi görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren 

devam eder" açıklamasıyla da buna cevaz vermektedir.  

 Öte yandan bu hakkın paya bağlanmış olması ve haktan feragat edilebileceğine ilişkin 

özel bir düzenleme olmaması, bahsi geçen hakkın vazgeçilemez mahiyette olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Gerçekten de pay sahibinin bu haktan feragati, bağlı ortaklığın tamamen ve hiçbir 

yaptırıma uğramaksızın hakim şirket uygulamalarına teslim edilmesi sonucunu 

doğuracabilecektir. Dolayısıyla şirket topluluğu hukuku ile hakimiyetin kötüye kullanılmasının 

engellenmek istenildiği değerlendirildiğinde, bu dava hakkından feragatin mümkün olmayacağı 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki hukuk sistemimiz yeri geldiğinde kişiyi kendisinden dahi 

korumaktadır.  

 Benzer bir durum limited şirketlerde TTK m.630/2 hükmü uyarınca müdürlerin haklı 

sebeple azli için ortaklara tanınan dava hakkında karşımıza çıkmaktadır. Nitekim doktrinde bahsi 

geçen bu dava hakkının da vazgeçilmez mahiyette olduğu kabul edilmektedir35.  

 Ayrıca pay sahibinin payları iktisap ettiği tarihten önceki bağlı şirket zararlarının tazmini 

için de dava açma hakkı bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. Zira tazminata konu dolaylı 

                                                 
35 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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zarar aslında pay sahibinin şahsında değil, payın kendi değeri üzerinde doğmaktadır. Bu nedenle 

zararın oluşmasından sonra payları iktisap edenin de aslında o zarardan ötürü düşük değerli 

paylara sahip olması nedeniyle bir hak kaybına uğrayacağı muhakkaktır.  

(b) Doğrudan zararlar hakkında 

 Pay sahibinin doğrudan zararına kanuna aykırı şekilde hazırlanmış bilançoya göre pay 

sahibi olma veya payları elden çıkarma, ortağın payına uygun temettü hissesinin ödenmemesi, 

şirketin yaptığı gerçeğe aykırı duyuru nedeniyle payı değerinin altında satma gibi örnekler 

verilebilir. Hakim şirketin ve/veya yöneticilerinin bağlı şirketin pay sahiplerine verdikleri 

doğrudan zararlardan ötürü sorumlu tutulabilecekleri doktrinde kabul gören bir yaklaşımdır36.  

 Kanaatimce, bağlı şirket pay sahiplerinin hakim şirketin yönlendirmesi neticesinde 

uğradıkları doğrudan zararları, hakim şirket veya onun yönetim kurulundan şirketler topluluğu 

hükümleri doğrultusunda talep edebilmesi mümkün değildir. Zira her bir şirket veya yönetim 

kurulu kendi eylem ve işlemlerinden sorumludur. Bu durumun TTK'daki istisnası ise şirketler 

topluluğu hukukudur. Diğer bir ifade ile bağlı şirketin pay sahiplerinin zararlarını ortağı olduğu 

şirket ya da yöneticileri haricinde hiçbir hukuki ilişkisinin bulunmadığı 3. kişilerden (hakim 

şirket ve yöneticilerinden) talep edebilmesinin tek hukuki dayanağı TTK m.202 hükmüdür. 

Ancak bahsi geçen hüküm pay sahiplerine bu hakkı ortağı olduğu bağlı şirketin zararlarını 

tazmin talebi ile sınırlı tutmuş ve pay sahiplerinin doğrudan zararlarını kapsam dışında 

bırakmıştır.   

 Konuyu bir örnekle izah etmek gerekirse; A isimli bağlı şirketin, B isimli hakim şirketin 

yönlendirmesi ile C isimli bir pay sahibine sermaye payına uygun temettü ödemediğini ve C'nin 

bu işlemden kaynaklı bir zararının oluştuğunu varsayalım. Bu durumda C isimli pay sahibinin 

zararı doğrudan bir zarar mahiyetindedir. Ancak C'nin zararına sebebiyet veren bu işlemi A isimli 

bağlı şirket ve dolayısıyla A'nın yönetim kurulu gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla C, A şirketi ile 

olan ortaklık ilişkisi ya da A'nın yönetim kurulunun haksız fiil teşkil eden eyleminden ötürü genel 

                                                 
36 OKUTAN NILSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, 
s.352 



16 

 

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

 

hükümlere göre (haksız fiil) ya da TTK m. 553 hükmü uyarınca zararını tazmin talebinde 

bulunabilecektir37. Ne var ki burada C'nin zararının oluşmasına sebep her ne kadar gerçekte B 

isimli hakim şirket olsa da, C'nin B'den TTK uyarınca talepte bulunacağı bir hukuki ilişkinin 

varlığından söz edilemez. Bu noktada C ile B arasındaki tek hukuki ilişki şirketler topluluğu 

düzenlemeleri ile oluşturulan bir özel ilişkidir denilse dahi o zaman da bu özel ilişkiyi düzenleyen 

hükümlerde C'nin doğrudan zararını B'den talep edebileceğine dair bir hüküm bulunmaması 

karşısında talep temelinin TTK m. 202 hükmüne dayanamayacağı görüşündeyim. Bu kurguda 

C'nin A'dan ya da A'nın işlemi yapan yönetim kurulundan tazminat talep etmesi, devamında 

A'nın ya da A'nın işlemi yapan yönetim kurulu üyesinin bu zarara sebebiyet verenin B 

olmasından cihetle, B'den talepte bulunmasının uygun olacağı görüşündeyim.  

 Tabii ki hakim şirket B'nin eylem ya da yönlendirmesinin C'ye karşı bir haksız fiil 

oluşturması halinde, C'nin TBK m. 49 vd. hükümleri uyarınca B'den tazminat talebi söz konusu 

olabilecektir. Ne var ki bu ihtimalde C'nin, B'nin bu haksız fiil teşkil eden eylemini ispatı bir 

hayli güçtür. B isimli hakim şirketin kendi bünyesinde bir genel kurul kararı alarak A isimli bağlı 

şirketinde, C'nin temettü payının eksik dağıtılmasına ilişkin uygulama yapması halinde C, tabii ki 

TBK m. 49 vd. hükümleri uyarınca doğrudan zararı için tazminat talep edebilecektir.     

 Bu noktada yöneticilerin sorumluluğuna ilişkin TTK m. 553 hükmünün de incelenmesi 

uygun olacaktır. Doktrinde pay sahiplerinin, pay sahibi oldukları şirketin işlem ve eylemlerinden 

ötürü uğradıkları doğrudan zararları tazmin hakkı olduğu ve bu hakkın TTK m. 553 hükmüne 

dayandığı kabul edilmektedir38. Bu görüşün gerekçesi ise asıl olanın doğrudan zarar olduğu ve 

doğrudan zarar talebinin ayrıca belirtilmesi gerekmediği, dolaylı zararın ise istisnai mahiyette 

olduğu ve talebi için kanunda ayrıca izahatın bulunması gerektiği şeklindedir. Bu noktada TTK 

m. 202/1-e hükmünün TTK m. 553 hükmüne atıf yapıyor olmasını, pay sahiplerinin doğrudan 

zararlarını hakim şirketten talep edebilmesine imkan tanıyıp tanımadığı sorusu gündeme gelebilir. 

Kanaatimce her ne kadar TTK m. 553 hükmüne atıf yapılıyor olsa ve her ne kadar TTK m. 553 

                                                 
37 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi II. Cilt, Ankara 2014, s. 2046 
38 TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, İstanbul 2011, 
s. 284-285 
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hükmünün doğrudan zararları talep hakkını düzenlediği kabul edilse dahi, söz konusu atfın pay 

sahiplerinin TTK m. 202/1 uyarınca doğrudan zararlarını talep etmesine imkan sağladığı 

söylenemeyecektir. Nitekim TTK m. 202/1-b hükmünde açıkça tazminatın şirkete ödenebileceği 

belirtilmişken, bu hükmün kapsamının başka maddeye atıfla genişletilmesi uygun olmayacaktır. 

Zira, kanaatimce, bir kanun maddesinin başka bir kanun maddesine atıf yapması, hükümde 

düzenlenmeyen konularla sınırlı olarak uygulama alanı bulmalıdır. Aksi bir düşünce atıf yapan 

maddedeki düzenlemeyi anlamsız kılacaktır.    

(2)  Alacaklılar 

 Kanun bağlı şirketin pay sahiplerine tanıdığı tazminat hakkını, TTK m. 202/1-c hükmü ile 

aynı zamanda bağlı şirketin alacaklılarına da tanımıştır. Üstelik alacaklılara tanınan bu hak, 

yönetim kurulu üyelerinin şirket alacaklılarına karşı sorumluluklarına ilişkin TTK m. 556 

hükmünden farklı olarak, şirketin iflas etmiş olması şartına da bağlı değildir39. 

(3)  Bağlı şirket 

 TTK m. 202/1 hükmünde belirtilen tazminat davasının bağlı şirket tarafından da 

açılabileceğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Durum, gerekçede böyle bir hakkı 

tanımanın gerçekçi olmayacağı şeklinde ifade edilmiştir40. Söz konusu yaklaşım mantıklı olmakla 

beraber zararın uhdesinde doğduğu şirketin dava hakkının olmadığını kabul etmek genel hukuk 

kaidelerine aykırılık oluşturacaktır.   

 Bağlı şirketin hakimiyetin kötüye kullanılmasından ötürü zarara uğraması halinde dava 

hakkının olacağı, ancak bu hakkın haksız fiillere ilişkin TBK m. 49 vd. hükümlere dayanacağı 

yönünde görüşler41 bulunsa da, fikrimce bu yaklaşım yerinde değildir. Zira hukukun genel ilkeleri 

çerçevesinde zarara uğrayanın bunu talep edemeyeceğini kabul etmek mümkün değildir. Bu 

                                                 
39 Alacaklıklarının, alacaklı oldukları şirketlerin yönetim kurulu üyelerine karşı şirkete ödenmek üzere tazminat 
talepli sorumluluk davası açabilmesi için şirketin iflas etmiş olmasının şart olduğu hususunda bkz. KENDİGELEN, 
Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2011, s. 404 
40 Gerekçe, 202. madde genel gerekçesi,  
41 DÜNDAR, Efe, Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Çok Uluslu Şirketler, Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. 
180; TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013, s. 582 
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durumun aşağıda izah edildiği şekilde Anayasa'ya da uyarlılığı yoktur. Kanaatimce, madde 

gerekçesinde bağlı şirkete bu hakkın verilmesinin gerçekçi olmayacağının belirtilmesi, bağlı 

şirketin bu haktan yoksun bırakıldığı şeklinde yorumlanamaz. Zira anayasal haklar ancak kanun 

ile sınırlandırılabilir ve burada sınırlandırmanın kanunun gerekçesi ile yapıldığı düşüncesi 

yerinde değildir. Kaldı ki bağlı şirketin zararlarında alacaklılara dahi dava hakkı tanınmmışken, 

uhdesinde zarar doğan bağlı şirketin kendisinin bu haktan mahrum bırakılmasının bilinçli bir 

tercihe dayandığı da söylenemeyecektir. Bu bakımdan TTK m. 202/1 hükmü uyarınca bağlı 

şirketin dava hakkı olduğunu kabul etmek yerinde olacağından, böyle bir özel düzenleme 

mevcutken genel hükümlere göre talepte bulunulması uygun düşmeyecektir.  

 Öte yandan bizzatihi zarara uğrayan bağlı şirketin böyle bir hakkı olmadığını kabul etmek 

hak arama hürriyetine de aykırılık teşkil etmektedir. Bağlı şirkete böyle bir hakkın açıkça 

tanınmamış olması, bağlı şirketin yönetim kurulunun şirket adına bahsi geçen davayı ikame 

etmemesi halinde pay sahipleri tarafından sorumlu tutulmalarının engellenmesi için olduğu 

düşüncesindeyim.  

 Bağlı şirkete böyle bir hak tanınmadığı düşüncesi, Borçlar Hukuku anlamında bir eksik 

borcun varlığı çağrışımını yapmaktadır. Nitekim doktrinde, bu durumun nispi bir özelliğe sahip, 

nev'i şahsına münhasır bir eksik borç ilişkisi doğurduğu yönünde görüşler bulunmaktadır42. 

Gerçekten de Borçlar Hukuku anlamında eksik borçlarda, alacaklının talep hakkı mevcut 

olmasına rağmen dava ya da cebri icra yoluyla alacağını tahsil etme imkanı yoktur. Diğer bir 

ifade ile borç vardır ancak ifa sorumluluğu yoktur43. Üstelik bu borcu alacaklı adına üçüncü bir 

kişinin de talep hakkı yoktur. Ne var ki şirketler topluluğunda getirilen düzenleme ile pay 

sahipleri ve alacaklılar bu alacağı (zararı) talep hakkına sahiptir. Bu bakımdan kanaatimce 

alacaklının bizzatihi kendisinin talepte bulunamaması yönüyle eksik borç olan ve fakat 3. 

                                                 
42 GÖKTÜRK, Kürşat, Kaybı Denkleştirilmeyen Bağlı Anonim Şirketin Dava Hakkı ve Dayanağı, Ankara Barosu 
Dergisi 2014/3, Ankara 2014, s. 239 
43 REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012, s. 38; OĞUZMAN, Kemal, ÖZ, Turgut, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2006, s. 15 
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kişilerin talep hakkı olması dolayısıyla da farklılık gösteren bir ilişkinin varlığından söz 

edilmektedir.  

 Öte yandan konunun TTK m.553 vd. hükümlerine göre de değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. Zira yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektiren hallerde tazminat davasının 

şirket tarafından da açılabileceği ortadadır44. 

b) Davalılar 

(1) Hakim şirket 
  
 Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması neticesinde bağlı şirket nezdinde doğan zarardan 

sorumluluk hakim şirkete aittir45. Hakimiyetin birlikte kullanılması veya farklı aşamalarda 

zincirleme bir hakimiyetin söz konusu olması halinde sorumluluk, kanaatimce, zarara sebebiyet 

veren işlemin hangi hakim şirket ya da şirketlerin dahli ile gerçekleştirildiğinin tespiti ile 

belirlenmelidir. 

 Nitekim TTK m. 202/1 uyarınca tazminat davası kusur esasına dayalıdır ve birden fazla 

hakim şirketin bulunması halinde işlem ve yönlendirme temelinde ayrıma gidilmesi 

gerekmektedir. Gerçekten de TTK m. 202/1-e hükmünün atfıyla uygulanacak olan TTK m. 557 

hükmüne göre yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda farklılaştırılmış teselsül ilkesi kabul 

edilmiştir. Dolayısıyla birden fazla yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda bu ilke 

benimsenmiş ise birden fazla hakim şirketin bulunduğu bir ihtimalde de bu ilkenin 

uygulanmasında kanaatimce herhangi bir engel ya da sakınca bulunmamaktadır.   

 Ayrıca, birden fazla hakim şirketin bulunması ve dava esnasında bunlardan bir tanesinin 

iç ilişkilerinin incelenmesi neticesinde sorumlu olmadığı sonucuna ulaşıldığı bir ihtimalde, 

davacının davanın açılması anında birlikte hakimiyet kurdukları noktasındaki değerlendirmesinin 

                                                 
44 DEDEAĞAÇ, Ender, SAPAN, Oğuzhan, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Sorumluluğu, Ankara Barosu 
Dergisi, Ankara 2013, s. 69 
45 DÜNDAR, Efe, Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Çok Uluslu Şirketler, Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. 184 
 



20 

 

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

 

hayatın olağan akışı içerisinde kabul edilebilir olduğu kanısına varılırsa, sorumlu tutulmayan 

hakim şirket yönünden davanın reddedilmesi halinde davacı aleyhine vekalet ücretine 

hükmedilmemesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Zira davacının, davanın ilk açıldığı anda 

mevcut ilk ilişkiyi bilmemesi davanın o hakim şirket nezdinde haksız açıldığı sonucunu 

doğurmamalıdır.  

(2) Hakim şirketin yönetim kurulu üyeleri 

 Hakim şirketin zarara sebebiyet veren yönetim kurulu üyeleri de bağlı şirketin uğradığı 

zararlardan sorumludur46. Ancak bu sorumluluk kusur sorumluluğu olduğundan kusuru 

olmadığını ya da zarara sebebiyet veren işlemde herhangi bir dahli bulunmadığını ispatlayan 

yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulacaktır. 

(3) Bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri 

 Hakim şirketin hukuka aykırı yönlendirmesi neticesinde bağlı şirket nezdinde oluşan 

zarardan bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olup olmadığı da doktrinde tartışmalı bir 

konudur47.  

 TTK m. 204 hükmü hakim şirketin tam hakimiyet halinde dahi bağlı şirketin ödeme 

gücünü aşan varlığını tehlikeye düşürecek türden talimatlar veremeyeceğini ifade etmiştir. Bu 

hüküm aslında mefhumu muhalifinden, bağlı şirketin yönetim kurulunun tam hakimiyet 

durumunda dahi bu talimatları yerine getirmemesi gerektiği anlamını taşımaktadır. Bu yönüyle 

tam hakimiyette dahi bu türden talimatları uygulamaması gereken yönetim kurulunun kısmi 

hakimiyette bunu evleviyette yapmaması gerekmektedir.  

 Öte yandan TTK m. 202/1 uyarınca sorumluluk hukuka aykırı talimatın verildiği anda 

değil, bu talimat nedeniyle oluşan kaybın denkleştirilmemesi anında doğmaktadır. Dolayısıyla 

                                                 
46 GÜREL, Murat, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı 
Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 123 
47 OKUTAN NILSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, 
s.361-374 
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bağlı şirket yönetim kurulunun pay sahiplerine ya da şirketin alacaklıklarına karşı sorumluluğu  

da denkleştirmenin yapılmadığı anda doğacaktır.  

 Ayrıca, bağlı şirket her ne kadar hakim şirketin yönlendirmesi ile hareket ediyor olsa da 

ve bu sebeple uğranılan zararlar TTK m. 202/1 uyarınca hakim şirket ve onun zarara sebebiyet 

veren yönetim kurulundan talep edilebiliyor olsa da, fikrimce, bu haklar bağlı şirket pay 

sahiplerinin TTK m.553, 555 ve 557 hükümlerine göre ortağı oldukları bağlı şirketin yönetim 

kurulu üyelerinden talepte bulunmalarına engel değildir. Zira şirketler topluluğu hükümleri 

aslında bağlı şirket yöneticilerinin TTK m. 553 vd. hükümleri uyarınca sorumluluklarını ortadan 

kaldırmamakta, sadece hakimiyetin kötüye kullanılması halinde zarar tazminini kolaylaştırmak 

adına bağlı şirketin pay sahiplerinin ve alacaklılarının muhataplarını çoğaltmaktadır.  

 Tüm bu açıklamalar kapsamında özetle belirtmek gerekirse, bağlı şirket yöneticileri her 

durumda şirketin ödeme gücünü aşan ya da şirketi varlığını tehlikeye düşürecek yönlendirmeleri 

uygulamaktan ve iş adamı kararı ilkesi gereği denkleştirmenin yapılacağına olan inancında haklı 

görülmemesi hallerinde TTK m. 553 vd. hükümlerine göre sorumlu olacaktır.  

D. MÜTESELSİL SORUMLULUK 

1. Genel Olarak 

 TTK'da, Eski Türk Ticaret Kanunu'nda (bundan böyle ETTK olarak anılacaktır) yapılan 

düzenlemeden farklı bir anlayışa yer verilmiştir. Zira ETTK'da yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluğunun kusur oranı gözetilmeksizin tüm zarardan müteselsilen sorumlu oldukları mutlak 

teselsül ilkesi geçerli idi48.  

 Ne var ki, yukarıda da açıklandığı üzere, TTK m. 202/1-e hükmü sorumluluğun şekli 

bakımından TTK m. 557 hükmüne atıf yapmış ve söz konusu hüküm ise farklılaştırılmış teselsül 

ilkesini benimsemiştir. Buna göre özellikle sorumluluğun kusur esasına göre belirlenmiş 

olmasıyla da denk düşecek şekilde, sorumlulardan her birinin kusuru oranında zarardan sorumlu 

                                                 
48 ÖTLEGEN, Mehmet Zülfü, Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunu Sona 
Erdiren Nedenlerden İbra ve Zamanaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003, s. 26 
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olması esastır. Diğer bir ifade ile TTK m. 557 hükmü ile sorumluların kendileri ile ilgili 

hafifletici sebeplerin dış ilişkide göz önünde tutulması sağlanmıştır49. 

 Kanaatimce davacının birden çok sorumluyu aynı davada davalı olarak gösterebilmesi 

imkanının getirilmesi, sorumlulukta farklılaştırılmış teselsül ilkesinin benimsenmesi ile doğrudan 

ilintilidir. Zira farklılaştırılmış teselsül halinde davacının her sorumluya ayrı bir dava açması usul 

ekonomisi ilkesi ile de bağdaşmayacaktır. Bu yönüyle açılan tek bir davada tüm sorumluların 

kusur oranlarının aynı hakim tarafından belirlenmesi de hukuk güvenliğinin bir gereğidir.  

 Ayrıca davacı, TTK m. 557/2 hükmünün uygulaması sayesinde tüm sorumluları taraf 

göstererek açacağı bir davada, davalılardan biri hakkında davanın reddine karar verilmesi halinde 

vekalet ve yargılama gideri ödemek durumunda da kalmayacaktır. Birlikte dava açma imkanının 

aynı zaman böyle bir amaca hizmet ettiği TTK m. 557 hükmünün ikinci fıkrasına ilişkin 

gerekçede de açıkça belirtilmiştir. Kanaatimce yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin bahsi 

geçen açıklamanın her durumda mutlak suretle kabul edileceğini söylemek güçtür. Örneklemek 

gerekirse bağlı şirketi zarara sokan işlemin hakim şirket yönetim kurulunda alınan bir karardan 

kaynaklandığını varsayacak ve bu kararda bir yönetim kurulu üyesinin menfi oyu olduğunu kabul 

edecek olursak; davacının bu kararı bildiği bir ihtimalde kararda dahli bulunmayan yönetim 

kurulu üyesi bakımından davanın reddedilmesi halinde davacı aleyhine vekalet ücreti ve 

yargılama giderlerinin hükmedilmesi gerekecektir. Zira davacının, zarara sebebiyet verecek 

işlemde o yönetim kurulu üyesinin dahli olmadığını bilerek, davayı o yönetim kurulu üyesine de 

yöneltmesi kanaatimce HMK m. 329 uyarınca kötüniyetli addedilebilecek ve yargılama 

giderlerinden sorumlu tutulması gerekecektir.  

2. Birden Fazla Hakim Şirket Arasında Sorumluluk 

 Hakimiyet her daim tek bir şirket tarafından kurulmamış olabilir. Nitekim bazı hallerde 

birden fazla şirketin de birlikte hakimiyetinden söz edilebilecektir. Böyle bir durumda ise 

farklılaştırılmış teselsülün ne şekilde uygulanması gerektiği bir sorun haline gelecektir.  

                                                 
49 HELVACI, Mehmet, Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2, s. 85 
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 Kanaatimce farklılaştırılmış teselsül ilkesinde herkesin kendi kusuru oranında sorumlu 

olduğu gerçeği karşısında birden fazla hakim şirket bulunması halinde de, yine bu şirketlerin 

kusur oranlarının göz önüne alınması gerekmektedir. Şirketlerin kusur oranları ise onların dış 

dünyaya yansıyan iradelerine göre belirlenecektir. TTK m. 365 uyarınca şirket, yönetim kurulu 

tarafından yönetilip temsil edildiğinden, hakim şirketin dış dünyaya yansıyan iradesi de aslında 

onun yönetim kurulunun iradesi ile eşdeğerdir. Bu kapsamda bazı yönetim kurulu üyelerinin 

bağlı şirkete zarar veren işlemi kabul etmemesi ihtimalinde dahi önemli olan ve şirketin iradesi 

aslında doğrudan yönetim kurulunun kararı olacağından, hakim şirket yine bu işlem nedeniyle 

sorumlu tutulabilecektir, meğer ki hakimiyeti hukuka aykırı kullanmadığını ispatlasın.    

3. Birden Fazla Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu 

 TTK m. 202/1-e hükmünün TTK m. 557'ye açık atfı karşısında, hakim şirketin birden 

fazla yönetim kurulu üyesinin zarardan sorumluluğu mevcut ise yine her yönetim kurulu üyesi 

kendi kusur oranına göre sorumlu tutulacaktır. Tabii ki zarar ile yönetim kurulu üyesinin 

davranışı arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Dahası üyelerin şahsi durumları 

nedeniyle indirim sebebi olması halinde bu sebep, sadece o üyenin kusur ve sorumluluğun 

belirlenmesinde göz önünde tutulacaktır.  

4. Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 

 Bağlı şirketin pay sahiplerinin ve alacaklılarının bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri 

hakkında TTK m. 202/1 hükmü uyarınca dava açabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır50. Bu 

görüşün dayanağı olarak ise TTK m.202/5 hükmünde yer verilen "bağlı şirketin yöneticileri, bu 

madde hükümleri dolayısıyla pay sahiplerine ve alacaklılara karşı doğabilecek sorumluluklarının 

tüm hukuki sonuçlarının, bir sözleşme ile üstlenmesini hâkim teşebbüsten isteyebilir." 

açıklamasına dayandırmaktadırlar.  

                                                 
50 GÜREL, Murat, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı 
Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 124 
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 Kanaatimce bağlı şirketin pay sahiplerinin ve alacaklılarının bağlı şirket yönetim kurulu 

üyelerine TTK m. 202/1 hükmü dayanak gösterilmek suretiyle dava açmaları mümkün değildir. 

Zira bir şirketin pay sahiplerinin ve alacaklılarının o şirketin yönetim kurulunun sorumluluğu 

hakkında dava açması zaten TTK m. 553 vd. hükümlerde düzenlemiş bir konudur. Şirketler 

topluluğu hükümleri ile getirilmek istenilen bağlı şirket paydaş ve alacaklıların hakim şirket ve 

onun yönetim kurulunun sorumluluğuna gidebilmesinin sağlanmasıdır. Bu yönüyle şirketler 

topluluğu hükümlerinde açık şekilde bağlı şirket yönetim kurulunun sorumlu tutulmamış olması 

karşısında paydaş ve alacaklılar için tek hukuki yol TTK m. 553 vd. hükümlerdir. Bu düşünce 

TTK m. 202/5 hükmü ile de çelişmemektedir. Zira bağlı şirket yöneticileri hakim şirket 

yönlendirmesi neticesindeki işlemlerinden TTK m. 553 vd. hükümleri uyarınca sorumlu 

olduklarından, bu sorumluluğu hakim şirkete aktarabilirler. Diğer bir ifade ile kanaatimce, bağlı 

şirket yöneticilerinin sorumluluklarını hakim şirkete aktarabiliyor olması onlara TTK m. 202/1 

uyarınca sorumluluk yüklenebileceği anlamına gelmemektedir.  

 Aslında bağlı şirket yönetim kuruluna karşı dayanak maddelerin neler olacağının önemi 

alacaklılar nezdinde kendisini göstermektedir. Zira tercihe göre alacaklıların bu davayı ikame 

etmesi şirketin iflas etmiş olması şartına bağlanacak ya da bağlanmayacaktır. Kanaatimce, konu 

hakkında TTK m. 553 vd. hükümlerin uygulanacak olması nedeniyle alacaklıların bu davayı 

açması şirketin iflasına bağlıdır.  

E. DAVANIN OLASI SONUÇLARI  

1. Bağlı Şirketin Zararını Tazmin 

 Zarar bağlı şirketin malvarlığının dava tarihi esnasındaki hali ile hakimiyet 

uygulanmasaydı olacağı değer arasındaki farktır. Nitekim kayıp hakimiyet neticesinde yapılan 

işlem anındaki durumu, zarar ise hakimiyetin kullanılması nedeniyle yapılan işlem anındaki 

durumdan dava tarihine kadar geçen sürede illiyet bağı olacak şekilde vuku bulan gelişmeleri ve 

etkileri kapsamaktadır. Bu yönüyle zararın kayıptan daha çok veya daha az olma ihtimali 

bulunmaktadır. 
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 Doktrinde zarar miktarının kayıptan daha düşük olması halinde tazminata esas alınacak 

değerin kayıp mı yoksa fiili zarar miktarı mı olacağı tartışmalıdır. Doktrindeki bazı görüşler, 

değere etki eden gelişmelerin öngörülüp öngörülemeyeceğine göre bir değerlendirme yapmak ve 

eğer öngörülebilir bir sebep mevcut ise o takdirde tazminatın daha az miktarda olan zarara göre 

değil, kayba göre belirlenmesi gerektiğini açıklamaktadır51.   

 Bu düşünceyi örneklemek gerekirse; bağlı şirketin sahibi olduğu 100 birim değerindeki 

bir patent hakkını hakim şirketin yönlendirmesi ile 50 birime sattığını varsayalım. 

Denkleştirmenin söz konusu olacağı yıl sonunda ise bahsi geçen patent değerinin 70 birim 

değerine düştüğünü kabul edelim. Bahsi geçen yaklaşıma göre eğer bu düşüş öngörülebilir ise 

böyle bir ihtimalde, kaybın ilk işlem anında 50 birim ve fakat yıl sonu itibariyle ise zararın 30 

birim olacağını belirtilerek, tazminatın 50 birim üzerinden hükmedilmesinin uygun olacağı 

söylenmektedir. Bu görüşün gerekçesi ise "topluluk hakimi zararın sonradan azalmasını göz 

önünde bulundurarak denkleştirme yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina edip, bunun yerine 

denkleştirmemeden kaynaklanan zararı tazmin etmeyi isteyebilecektir" şeklinde özetlenmiştir.   

 Bahsi geçen yaklaşım kanaatimce yerinde değildir. Zira bir tazminatt talebinde amaç 

talepte bulunanın olduğundan zenginleşmesi ya da tazminat ödeyecek kişinin cezalandırılması 

değil, hukuka aykırı eylem nedeniyle zarar görenin mevcut malvarlığının eski haline 

döndürülmesidir. Eğer yukarıdaki görüş kabul edilirse, o takdirde, bağlı şirketin tazminat 

suretiyle önceki haline nazaran zenginleşmesi söz konusu olacaktır. Dahası tazminat miktarını, 

değere etki eden sebepleri öngörmek ya da öngörememek kriterine bağlamak da kanaatimce 

tazminat miktarının tespitini objektiflikten uzaklaştırmaktadır.  

 Ayrıca, söz konusu yaklaşım, zararın azalabileceği düşüncesiyle hakim şirketin 

denkleştirme yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina edebileceği şeklinde 

gerekçelendirilmişse de, zararın azalması ihtimali olabilir diye denkleştirmeden imtina edebilecek 

bir hakim şirket aynı zamanda zararın artması ihtimali olabilir diye denkleştirmeyi derhal de 

yapmak isteyebilir. Diğer bir ihtimalde denkleştirme süresinde patent değeri çok düşük seviyelere 
                                                 
51 GÖKTÜRK, Kürşat, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, Ankara 2015, s. 208-209 
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gelirse o takdirde aynı niyetle hareket eden hakim şirket o anda denkleştirmeyi yaparak 

sorumluluk altına girmekten de kurtulmaya çalışabilir. Dolayısıyla hakim şirket tarafından 

durumun kötüye kullanılabileceğine ilişkin gerekçe ile zararın kayıptan az olması halinde kayıp 

tutarı kadar tazminata hükmedilmesi yönündeki görüşe katılmamaktayım.   

 Kanaatimce, bağlı şirkete ödenecek tazminat, hukuka aykırı yönlendirme ile yapılan 

işlemden önceki malvarlığı değeri ile dava tarihi arasındaki fark olmalıdır. Bu hesaplama da 

aradan geçen sürede değere etki eden tüm olumlu ve olumsuz etkiler göz önünde tutularak 

gerçekleştirilmelidir.   

2. Payların Satın Alınması 

 TTK m. 202/1-b hükmü, mahkemeye hakkaniyete uygun düşecek ise talep olsun veya 

olmasın davacının paylarının hakim şirket tarafından satın alınması şeklinde bir karar tahsis 

etmesine cevaz vermektedir. Payların satın alınması kararı ise hakim şirket yönetim kurulu 

üyeleri hakkında verilebilecek bir karar olmayıp, salt hakim şirket hakkında kurulabilecek bir 

hükümdür.  

 Payların satın alınmasının tek başına ileri sürülebilecek bağımsız bir talep olmadığı ve 

bunun, ancak tazminat talepli davada gündeme gelebileceği doktrinde kabul edilmektedir52.  

 Davacının paylarının satın alınması kanun gereği ancak hakkaniyete uygun düşerse 

verilebilecek bir karardır. Bağlı şirkete tazminat ödenmesi yerine davacının paylarının satın 

alınmasının hakkaniyete ne zaman uygun düşeceği her somut olayda farklılık arz edebilecektir. 

Hakimiyetin son derece karmaşık bir hal almasından ve sürekli devam ediyor olmasından ötürü 

oluşan zararın hesabının yapılmasının mümkün olmadığı bir ihtimalde payların satın alınmasının 

hakkaniyetle bağdaşacağını söylemek mümkün gözükmektedir. Ayrıca, hakimiyetin uzun süreden 

bu yana hukuka aykırı kullanılıyor olması ve bunun davacı tarafından pek çok kereler dava 

edilmesi ihtimalinde de, davacının artık bu hukuka aykırı işlemleri her defasında takip ve dava 

                                                 
52 OKUTAN NILSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, 
s.382 
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etmesi kendisinden beklenemeyeceğinden paylarının satın alınması, zarar tazminine nazaran daha 

hakkaniyetli bir çözüm olabilecektir. Öte yandan bağlı şirkete ödenecek tazminat miktarının, 

davacının paylarının satın alınmasına nazaran çok daha düşük bir bedel olacağı bir ihtimalde, 

payların satın alınmasının hakkaniyete uygun düşmeyeceği söylenebilecektir.  

 TTK m. 202/1-b hükmünün, TTK m. 202/2'ye atfı ile payların satın alınmasına karar 

verilmesi halinde payların değerinin mahkeme kararına en yakın tarihteki verilere göre 

belirleneceği ifade edilmiştir. Kanaatimce payların değerinin mahkeme kararına en yakın 

dönemdeki değer üzerinden hesaplanması eksik bir düzenlemedir. Zira bu hesaplamada zaten 

davanın asıl talebi olan tazminatın, bu değer hesabında göz önünde tutulup tutulmayacağı sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Kanaatimce payları borsada işlem görmeyen bir şirketin paylarının değeri, o 

şirketin değeri ile doğrudan ilgilidir. Bu bakımdan bağlı şirketin hakimiyetin hukuka aykırı 

kullanılması nedeniyle uğradığı zararlardan ötürü hak kazanacağı tazminat da aslında o değer 

içerisine dahil olacağından, mahkemenin payların satın alınmasına karar vermeden evvel 

öncelikle mutlaka zararı hesap ettirmesi ve bu zararın da payların değerine olan etkisini göz 

önünde tutması gerekmektedir. Bu aynı zamanda payların satın alınmasının hakkaniyetle 

bağdaşıp bağdaşmayacağı değerlendirmesini yapmada da zaruridir. Nitekim örneklemek 

gerekirse hakim şirketin yönlendirmesi ile bağlı şirketin tek ve çok değerli bir gayrimenkulunun 

satıldığı bir kurguda, mahkemenin ya şirketin zararının tazminine karar vermesi ya da tespit 

ettirdiği zararı şirketin halihazırdaki malvarlığı değerine ekleyerek pay değerini hesaplaması ve 

bu değer üzerinden payların alınmasına karar vermesi gerekmektedir görüşündeyim. 

 Öte yandan davacı tarafın payların satın alınması talebi olmamasına rağmen mahkeme 

hakiminin bu yönde karar verebilmesini HMK m. 26/2 uyarınca taleple bağlılık ilkesinin bir 

istisnası olarak kabul etmek uygun olacaktır. Yalnız hakimin böyle bir karar vermesi ihtimalinde, 

konu hakkında tarafların beyanını almasının uygun olacağı kanaatindeyim. Bu durum her ne 

kadar mahkeme hakiminin davaya ilişkin kanaatini bildirmemesi yükümlülüğüne aykırı olacak 

olsa da, tarafların bu konu hakkında özel olarak verecekleri beyanların hakkaniyetin tespiti 

bakımından önemli olacağı düşüncesindeyim.  
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3. Uygun Görülecek Diğer Çözümler 

(1) Nihai karar yönünden 

 TTK m. 202/1-b hükmü pay sahipleri tarafından açılan tazminat davasında mahkemeye 

geniş bir takdir yetkisi vermiştir. Nitekim madde lafzında tazminat yerine duruma uygun düşen ve 

kabul edilebilir başka bir çözüme karar verilebilir şeklindeki ifade bu geniş takdir yetkisinin 

varlığını ortaya koymaktadır. Burada kanunen çizilen tek sınır ise tazminat yerine verilecek 

alternatif çözümün duruma uygun düşmesi ve kabul edilebilir olmasıdır. Duruma uygun düşme 

kanaatimce uygulanacak çözümün şirketler topluluğu hakkında yapılan genel düzenlemelere 

uygunluğu ile çözümün zararın giderilmesine hizmet etmesini ifade etmektedir. Kabul edilebilir 

olma ise çözümün taraf menfaatlerini hakkaniyetle dengeleyecek türden olmasına delalet 

etmektedir.  

 TTK uyarınca mahkemenin talep haricinde duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka 

bir çözüm üretmesi anonim şirketlerin haklı nedenle feshine ilişkin TTK m. 531 hükmünde de 

aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu yönüyle uygun görülecek diğer çözümlerin neler olabileceğinin 

belirlenmesinde, şirketler topluluğu düzenlemelerine ve getiriliş amacına uygun düştüğü ölçüde, 

TTK m. 531 hükmü hakkında doktrinde yer verilen alternatif çözümlerin ışık tutup 

tutamayacağının da değerlendirilmesi gerekmektedir.   

 Doktrinde, anonim şirketlerin haklı nedenle feshi davasında mahkemenin üretebileceği 

alternatif çözümlere kar payı dağıtımı, yönetim kurulu veya genel kurul kararının geçersizliği 

veya içeriğinin değiştirilmesi, esas sözleşmenin değiştirilmesi, bir pay sahibinin yönetim kurulu 

üyeliğine getirilmesi örnekleri verilmektedir53. Kanaatimce bahsi geçen çözüm yöntemlerinin 

hiçbiri şirketler topluluğu hükümleri dahilinde alternatif çözümler olarak uygulanmamalıdır. Zira 

yukarıda örneklenen çözümlerin şirketler topluluğunda uygulanması halinde genelde ortaya 

                                                 
53 ERTAN NOMER, Füsun, Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası -TTK m. 531 Üzerine Düşünceler, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası C. LXXIII, İstanbul 2015, s. 432-433 
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çıkacak sonuç, hakimiyetin ortadan kalkması şeklinde olacaktır. Ne var ki şirketler topluluğu ile 

getirilen düzenlemeler hakimiyetin var olmasını engellemek değil, bunun kötüye kullanılmasına 

mani olmak istemektedir. Bu bakımdan kanaatimce, hakimiyetin ortadan kaldırılması sonucunu 

doğuran alternatif çözümlere karar vermek yerinde kararlar olmayacaktır. Zira bağlı şirket 

nezdinde zarara sebebiyet veren bir işlemin topluluk nezdinde faydalı sonuç doğurması da 

mümkündür. Böyle bir ihtimalde hakimiyete son verici bir alternatif çözüm üretmenin taraf 

menfaatlerini dengeli şekilde koruyacağını düşünmemekteyim.  

 Söz konusu açıklamalar ışığında TTK m. 202/1-b uyarınca mahkemenin karar 

verebileceği alternatif çözümlerin hakimiyet ilişkisine müdahale etmeyecek türden dar 

anlaşılması gerekmektedir. Bu durum tabii ki uygulama alanını da daraltmaktadır. Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde, alternatif çözümün zararı giderici etkiye sahip olmasının gerektiği söylemek 

mümkündür. Örneklemek gerekirse, bağlı şirketin bir malvarlığını, değerinin çok altında bir 

rakama hakim şirket ya da ona bağlı başka bir bağlı şirkete kiraladığı bir ihtimalde bahsi geçen 

sözleşmenin uyarlamasının yapılması bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Ne var ki işlem 

yapılanın iyiniyetli üçüncü kişi olması halinde sözleşmeye müdahale edilme imkanının da artık 

bulunmadığını kabul etmek lazım gelecektir.  

(2) İhtiyati tedbir mahiyetindeki ara kararlar yönünden 

 İhtiyati tedbir bir hukuki koruma yöntemi olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu54 m. 389 

vd. hükümlerinde izah olunmuştur55. 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.  

 Davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulü için 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, hakim şirketin 

                                                 
54 Kanun No:6100, R.G t: 04/02/2011, sayı:27836 
55 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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yönlendirmesi ile bağlı şirketin yıllık cirosunun üzerinde tutarlardaki borçlara kefil olması, dava 

dilekçesi ile sunulacak bir bilanço ile yaklaşık olarak ispat edilmiş kabul edilebilecektir.  

 Öte yandan 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 

kararı56 ve doktrinsel görüş57 mevcuttur. Kanaatimce, bu görüş yerindedir. Zira aksi bir 

düşüncede, dava neticesinin baştan elde edilmesi hali mevcut olup, geçici hukuki korumanın 

ötesine giden bir karar verilmiş olacaktır.    

 İhtiyati tedbire ilişkin bu genel açıklamalarla birlikte, kanaatimce, mahkemenin TTK m. 

202/1-b hükmü uyarınca kabul edilebilir ve duruma uygun düşen bir çözüm üretmesini sadece 

nihai karara özgü bir durum olarak değerlendirmek uygun olmayacaktır. Nitekim nihai karar ile 

kabul edilebilir ve duruma uygun düşen bir çözüm üretme yetkisine sahip mahkemenin, bu 

yetkisini yargılama devam ederken de evleviyetle uygulayabilmesi uygun olacaktır. Diğer bir 

ifade ile dava neticesinde taleple bağlı olmaksızın duruma uygun düşen bir çözüm üretmekle 

yetkilendirilen mahkemenin, yargılama esnasında da bazı tedbirler alması mümkün olmalıdır. 

Örneklemek gerekirse, bağlı şirketin imarlı bir gayrimenkulunu rayiç değerin çok altında hakim 

şirkete ya da diğer bir bağlı şirkete sattığını varsayalım. Pek çok projenin geliştirilebileceği imarlı 

bir gayrimenkulün mahkemece nihai kararla bağlı şirket adına tesciline karar verilmesi ve bu 

yolla zararın giderilmesi ihtimali mevcut ise, yargılama esnasında mahkeme bu gayrimenkulün 

üçüncü kişilere devrinin yasaklanması ve sınırlı ayni haklarla takyidinin, şerh ve beyanlar 

konulmasının engellenmesi için HMK m.389 vd. hükümleri uyarınca ihtiyati tedbir kararı 

verebilmelidir.   

 Bununla birlikte yargılama aşamasında başkaca zararların vuku bulmasını engellemek 

adına ihtiyati tedbir kararı olarak şirkete kayyım atanıp atanamayacağı da tartışılabilir. Kayyımlık 

                                                 
56Bu 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) 
57 KURU, Baki, ARSLAN, Ramazan, YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011, s. 585 
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müessesi esas olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda58 ("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 bulunmaktadır59.  

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

kalması halinde atanabilmektedir. Bunun haricinde TTK'nın çeşitli hükümlerinde  mahkemenin 

gerekli tedbirleri alacağına ilişkin hükümlerde bulunmaktadır. Ancak TTK m. 202/1-b 

kapsamında açılan tazminat davasında şirketin organsız kalması gibi bir durum söz konusu 

değildir. Üstelik özellikle yönetim kayyımı tayini hakimiyeti de sona erdirecektir. Bu nedenle 

şirketler topluluğunda kayyım tayini, kanaatimce, duruma uygun düşen ve kabul edilebilir bir 

çözüm olarak nitelendirilemez.  

F. ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME 

 TTK m. 202/1-e hükmünün atfıyla zamanaşımı hakkında TTK m. 560 madde uygulama 

alanı bulacaktır. Buna göre zarar oluşturan fiilin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezayı gerektiren 

bir eylem olması ve zamanaşımının daha uzun olması hali saklı kalmak üzere, tazminat isteme 

hakkı davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğruan 

fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.  

 Yetkili mahkeme ise hakim şirketin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.   

III. SONUÇ 

 Yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere, şirketler topluluğu düzenlemelerinin amacı 

hakim ve bağlı şirket ilişkisi kurulmasının engellenmesi değil, hakim şirketin bu etkisini hukuka 

aykırı ve bağlı şirketi zarara uğratacak şekilde kullanmasına mani olmaktır. Bu bakımdan hakim 

şirketin yönlendirmesi neticesinde bağlı şirket nezdinde bir kayıp meydana gelmesi halinde, 
                                                 
58   Kanun No:4721, R.G t: 08/12/2001, sayı:24607 
59 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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hakim şirketin bu kaybı o faaliyet yılı sonuna kadar denkleştirmesi ya da bu bağlı şirkete bu 

yönde bir istem hakkı tanıması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıp, bağlı şirket nezdinde zarara 

dönüşecektir.  

 Doktrinde her ne kadar zarar miktarının kayıp miktarından az olamayacağı yönünde 

görüşler bulunuyor olsa da, kanaatimce, zarar, dava anına kadar vuku bulan tüm olumlu ve 

olumsuz hallerin, gelişmelerin ve etkilerin neticesine göre belirlenmelidir. Bu yönüyle hakim 

şirketin yönlendirmesi neticesinde oluşan kaybın, illiyet bağı kopmadığı sürece, dış etkilere bağlı 

olarak büyümesi ve küçülmesi yönündeki tüm etkiler, zararın tespitinde ve hesaplanmasında göz 

önünde tutulmalıdır.  

 Hakim şirketin yönlendirmesi neticesinde bağlı şirkette bir zarar meydana gelmesi halinde 

bağlı şirket pay sahipleri ve alacaklıları TTK m. 202/1-b uyarınca bağlı şirketin zararının tazmin 

edilmesini talep edebileceklerdir. Bu zarar şirkete ödenecek olmasından cihetle dolaylı zarar 

mahiyetindedir. Bağlı şirketin ise uhdesinde meydana gelen zarardan dolayı dava hakkı olup 

olmadığı tartışmalı olmakla birlikte, kanaatimce, pay sahipleri ile alacaklılar dahi bağlı şirketin 

zararının tazmin edilmesini talep edebiliyorken, doğrudan hak kaybına uğrayan bağlı şirketin 

böyle bir hakkı olmadığını söylemek güç olacaktır. 

 Zarardan sorumluluk ise hakim şirket ve onun kayba sebebiyet veren yönetim kurulu 

üyelerine aittir. Bahsi geçen sorumluluk tipik bir kusur sorumluluğudur. Davalılar kusurlu 

olmadıklarını ise iddia edilen işlem ya da eylemin aynı ve benzer koşullar altında şirket 

menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket 

eden yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabileceğini ispat ederek gösterebileceklerdir. Ancak 

bu yalnızca sorumluluktan kurtulmanın ne şekilde olacağını izah eder bir hükümdür, yoksa bunun 

dışında hakim şirket ve yöneticilerine eski TTK'nın yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna 

ilişkin hükümlerde olduğu gibi bir kusur karinesi belirlemiş değildir. Bu yönüyle davayı ispat 

yükü davacıdadır. 
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 Şirketler topluluğu hukukunda kusur sorumluluğu ile uyarlılık gösterecek şekilde 

farklılaştırılmış teselsül ilkesi kabul edilmiştir. Bu ilke uyarınca sorumlu olan birden fazla hakim 

şirket ya da zarara sebebiyet veren yönetim kurulu üyeleri kusurları oranında zarardan sorumlu 

olacaktır.  

 TTK m. 202/1-b hükmü yargılamayı yapacak mahkemeye de geniş bir takdir yetkisi 

tanımıştır. Nitekim pay sahipleri tarafından TTK m. 202/1-b uyarınca açılacak tazminat 

davasında mahkeme tazminat yerine davacının paylarının hakim şirket tarafından satın alınması 

veya kabul edilebilir ve duruma uygun düşen başka bir çözüme karar verme imkanı tanımıştır. 

Kanaatimce mahkemeye tanınan bu geniş takdir yetkisi neticesinde verilecek nihai hükmün 

hakim şirket bağlı şirket ilişkisini sona erdirecek türden olmaması gerekmektedir. Ayrıca 

fikrimce, yargılamayı yapan mahkemenin nihai kararında kabul edilebilir ve duruma uygun düşen 

bir çözüme hükmetme yetkisi olması, ona yargılama esnasında hakları korumak adına ihtiyati 

tedbir kararı mahiyetinde bazı geçici çözümlere karar verebilme imkanı da sağlamaktadır.    

 Tüm bu yönleriyle değerlendirildiğinde, kanaatimce, TTK m. 202/1-b hükmü her ne kadar 

yukarıda yer verilen bazı tartışmaları beraberinde getirse de dolaylı şekilde zarara uğrayan pay 

sahipleri ve alacaklıları koruyucu yaklaşımıyla yerinde bir düzenleme olmuştur. Zira söz konusu 

hüküm sayesinde alacaklılar ve pay sahipleri uğradıkları dolaylı zararları (bağlı şirketin zararını) 

yalnızca TTK m.553 vd. hükümlere göre bağlı şirket yönetim kurulundan talep etmekle 

kalmayacak, aynı zamanda buna sebebiyet veren hakim şirket ve yöneticilerinden de kanunen 

kurulan özel ilişki kapsamında talepte bulunabileceklerdir.  

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. 
 


