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ÖZET 

Hasan KOÇYİĞİT 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAK İÇİN ARANAN  

ŞARTLAR VE ŞARTLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 

 

Anonim şirketler, zorunlu organların kurulmasıyla fiil ehliyetine sahip 

olurlar. Bu zorunlu organlardan en önemlisi; yönetim ve temsil yetkisini 

bünyesinde barındıran yönetim kuruludur. Soyut bir kavram olan yönetim 

kurulu; gerçek kişilerden oluşan, kurul halinde çalışan bir organdır. Kanun 

koyucu; yönetim organının üyeleri için elzem gördüğü bir takım şartları, ticari 

hayatın güvenliğini de dikkate alarak zorunlu tutmuştur.  Bu  şartların 

bulunmaması veya kaybı halinde; yönetim kurulu üyesini seçen karar 

geçersiz sayılmakta ya da  üyelik kendiliğinden son bulmaktadır. Yönetim 

kurulu üyesinin emredici şartlara aykırılığı, şirket için “yuvarlanmaya 

başlayan bir kartopu” etkisi gösterip, şirketin feshine neden olabilmektedir. 

Şöyle ki;  üyeliği sona eren üye, organın yokluğuna, organın yokluğu, fiil 

ehliyetinin kaybına, fiil ehliyetinin kaybı ise  şirketin feshine neden 

olabilmektedir.  

Türk Ticaret Kanununda, anonim şirket yönetim kurulu üyeliğini sona 

erdiren sebepler çeşitli maddelerde dağınık olarak düzenlenmiştir, (TTK md. 

312,315,313,314,315,316,279 vd.). Yönetim kurulu üyeliğine seçilmek için 

gereken şartlar ise çoğunlukla Yönetmelikle hüküm altına alınmıştır. Bu 

düzenlemelerin dışında bazı kanunlarda da yönetim kurulu üyesi sıfatını 

taşımaya engel durumlara rastlanmaktadır. 

Yönetim kurulu üyeliğinin şartlara aykırılık taşıması nedeniyle, organın 

yeniden tesisi için Kanunda çeşitli tedbirler öngörülmüştür. Bunlar; yönetim 

kurulunun geçici üye atanması, genel kurulun olağanüstü toplantıya 

çağrılması, yedek üye atanması ve  kayyım tayinidir.  

Çalışmada; yönetim kurulu üyesi olmaya engel durumlar, öncelikle Türk 

Ticaret Kanununun emredici hükümleri olmak üzere, esas sözleşmeye ve 

diğer kanunlardaki düzenleyici ve emredici hükümlere aykırılık kapsamında 

incelenmiş, bu aykırılık dolayısıyla; üye, yönetim kurulu, şirket ve üçüncü 

kişiler açısından oluşabilecek sonuçlar  etraflıca incelenmiştir.  



ABSTRACT 

Hasan KOÇYİĞİT 

 

THE STIPULATIONS NECESSARY FOR BECOMING A MEMBER OF 

BOARD OF DIRECTORS OF JOINT STOCK COMPANIES AND THE 

CONCLUSIONS OF DISAGREEMENT AGAINST THESE STIPULATIONS 

 

Joint-stock companies have business licence by establishing its 

obligatory organs. The most important one of these organs is the board of 

directors which consists management and represantative authorities in its 

structure. As an intangible concept, the board of directors is an organ which 

is formed by real individuals and operates as a committee. By considering 

security of commercial life, legislator obliges some stipulations which are 

considered as a must for members of management. In case of lack or loss of 

the said stipulations, the decision which elects the members of management 

comittee is cancelled or the membership is ended automatically. Like a 

rolling snowball effect, member’s disagreement against ordering stipulations 

may cause the dissolution of the company. Like that; the member came to 

the end of his membership period may cause the lack of organ, the lack of 

organ may lead to the loss of business license of the company, and finally, 

the loss of business licence may cause the dissolution of the company. 

The reasons ending the board of directors membership are legislated 

with many various articles in Turkish Commercial Law (TTK md. 

312,315,313,314,315,316,279 vd.). The credentials necessary for being 

elected to board of director membership are covered by statutes in generally. 

Beside these legislations, some obstructions for having the title of member of 

board of directors may be seen in some laws. 

Some precautions has been taken to reassign the organ because of 

bearing some disagreement against the stipulations of board of directors 

membership. These are; assigning temporary member to board of directors, 

calling  general comittee to extraordinary meeting, assigning reserve 

member and trustee appointment. 



 iii

In this study, by giving priority to ordering jurisdiction of Turkish 

Commercial Law, the obstracting conditions for becoming a member of board 

of directors are investigated in the scope of disagreement against mother 

company agreement and other legislative and ordering jurisdictions in the 

laws. Probable results come into being because of  that disagreement are 

investigated in detail with member, board of directors, company and third 

party individuals point of view.  
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GİRİŞ 

 

Ticari hayatın özellikle sermaye piyasasının  en önemli aktörlerinden olan 

anonim şirketler; gerekli şekli şartları tamamladıktan sonra, ticaret siciline tescille 

varolmakta, zorunlu organların teşkili ile fiil ehliyetine kavuşmaktadır (MK md. 

49). Şirketin fiil ehliyetine kavuşmasına kadar, yapılan hukuki işlemlerinin 

mahiyeti çeşitli sorunların ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. 

Anonim şirketlerin işleyişi  ilgili  problemler genel olarak; kuruluş aşamasında 

gerekli şekli şartlara uyulmaması, organın emredici hükümlere uygun teşkil 

edilmemesi ve  organın emredici hükümler hilafına hareket etmesi noktalarında 

çıkmaktadır. Anonim şirketlerde; “yönetim kurulu üyeliği”, “şirketin fiil ehliyeti” ve 

“organ kavramı” iç içe geçmiştir.  Bu nedenle her üç kurumun ayrıntılı incelenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda ilk bölümde; yönetim kurulu üyesi, yönetim organı, 

organlar arası ilişkiler, yönetim kurulu üyeliğini tesis eden hukuki işlemler 

inceleme konusu yapılmıştır. 

Yönetim organı tüzel kişilik gibi soyut bir kavramdır. Soyut kavrama canlılık 

ve hareket kazandıran gerçek kişilerdir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi anonim 

şirketlerde “fiil ehliyeti” ve “organın varolması” arasında çok sıkı bir bağ vardır. Biri 

olmadan diğerinden bahsetmek çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda 

ikinci bölümde; yönetim kurulu üyesi olmak için aranan şartlar ile  üyenin görevini 

icra ettiği  müddetçe  haiz olması gereken nitelikler inceleme konusu yapılmıştır.  

Üçüncü ve son bölümde ise; ikinci bölümde inceleme konusu yapılan gerekli  

şartlara aykırı tesis edilmiş yönetim kurulu   vasıtasıyla  icra edilmiş hukuki 

işlemlerin geçerliliği; üyenin kendisi, şirket, yönetim kurulu ve üçüncü kişiler 

açısından incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

ANONİM ŞİRKETLERİN ZORUNLU ORGANLARI VE YÖNETİM 

KURULUNUN OLUŞUMU 

§ Anonim Şirketin Genel Yapısı 

Anonim şirketler ticari hayatın gerekliliği içinde sermaye bağlantılı kâr elde 

etmek amacıyla, yasak olmayan her türlü iktisadi maksat için  kurulmuş, en 

yaygın şekilde kullanılan, borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle sorumlu olan 

sermaye şirketleridir. 

Anonim şirketin işleyişinin anlaşılabilmesi için sahip olduğu hak ve fiil 

ehliyetinin  kazanılması ve  kullanılmasının bilinmesi gereklidir. Anonim şirket tüzel 

kişilerinin ehliyeti; gerçek kişilerde olduğu gibi, hak ve fiil ehliyeti olmak üzere iki 

kısımdan oluşmaktadır.  

Ticaret Kanunumuza göre; “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyete haiz olup, şirket 

mukavelesine yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün 

hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar 

mahfuzdur” (TTK md.137). Medeni Kanunumuza göre ise;  ticaret şirketleri insana 

özgü olanlar dışında, bütün haklara ve borçlara ehildirler ( MK md. 48). Ticaret 

Kanunu, tüzel kişiler için ehliyetin sınırını  anasözleşmede belirlenen konu ile 

sınırlandırmakta, Medeni Kanun ise tüzel kişilerin ehliyeti konusunda herhangi bir 

sınır koymadan, tüzel kişinin yaratılışından dolayı,  gerçek kişiden farklı olabilecek 

yönlerine dikkat çekerek bir  ehliyet tarifi yapmaktadır. 

Anonim şirket, Ticaret Siciline tescille tüzel kişilik kazanır. Bu andan itibaren 

hak ehliyetine sahip olur. Fakat tüzel kişiliğe hareket kabiliyeti veren yani fiil 

ehliyetini kullanmasına vesile olan tüzel kişiliğin organlarıdır. Hak ehliyeti onu 

kullanan bir organın yokluğunda hiç bir anlam ifade etmez. Zira fiil ehliyetini 

kullanamadan hak ehliyeti ile ilgili alt yapı oluşturmak da mümkün değildir. Fakat 

daha önceden kazanılmış bir hak ya da borç, icracı organ mevcut olmasa, yani fiil 

ehliyeti kullanılmamış olsa bile  varlığını koruyacak fakat bu hakkın durumunda bir 

değişiklik yapılamayacaktır. Anonim şirketler zorunlu üç organının tesis edilmesi ile 

fiil ehliyetine de sahip olurlar.  

Anonim şirket tüzel kişilik olarak kurulur. Tüzel kişilerin hukuki niteliğini 

açıklayan çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunlardan birisi fiksiyon (faraziye, 
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varsayım)  teorisi, diğeri ise gerçeklik (realite, organ) teorisidir1. Fiksiyon teorisi 

tüzel kişiyi aslında varolmayan bir varsayım olarak değerlendirir. Tüzel kişilerin 

organı olarak çalışan gerçek kişilerin kendi irade açıklamalarını yapan temsilciler 

olduğunu söyler. Gerçeklik teorisine göre ise;  tüzel kişilik hak ve fiil ehliyetine 

sahiptir2. Belirtilen her iki teoride tüzel kişilerin hak ehliyetine sahip olduğunu 

söylemektedir3. Gerçeklik teorisi tüzel kişilerin hak ehliyetini gerçek kişilerin hak 

ehliyetine yaklaştırmaya çalışmaktadır4.  

Tüzel Kişilerin bünyesinden kaynaklanan ve hak ehliyetinin kendi gayesinden 

kaynaklanan birtakım sebeplerle, tüzel kişilerin hak ehliyetlerinde sınırlandırma 

yoluna gitmek gerekir. Tüzel kişilerin ehliyeti konusunda, “genellik ilkesi” 

benimsenmiştir. MK’nun 48’inci maddesine göre hükmi şahıslar cins, yaş, hısımlık 

gibi yaradılış icabı olarak ancak insana has olanların dışında bütün hakları iktisap 

ve borçları iltizam edebilirler. O halde tüzel kişiler sadece insana has bulunanlar 

dışında diğer haklardan faydalanabilirler5 (MK md. 48). Gerçek kişiler ve tüzel 

kişiler arasında medeni haklardan yararlanma ve kullanma bakımından kural 

olarak fark yoktur6. 

Tüzel kişilerin hak ehliyeti statülerinde yazılı gaye ile sınırlıdır7. Hakların 

süjesi olarak kabul edilen anonim şirketlerin gaye dışı muameleleri ehliyet dışıdır, 

yani mevzu dışıdır (ultra virestir)8. Anonim şirketlerde, işletme konusu içinde 

yapılan işlemler şirketi ilzam ettiği halde, işletme konusu dışında yapılan işlemler 

                                                 
1  İZMİRLİ, s. 4-17; HELVACI,Hukuki Sorumluluk, s.3; ÖZTAN,Organ Kavramı, s. 3-11. 
2  HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 4. 

3  İZMİRLİ, s. 12  

4  İZMİRLİ, s. 11. 

5  ÜLGEN, s. 1284. 
6  2.HD.20.5.1974 gün ve 3142/3166 sayılı kararı (UYAR, s. 1673). 

7  ÖZTAN, Organ Kavramı, s. 20, İMREGÜN; TTK md. 137’nin genel olarak medeni 
haklardan istifade ehliyetini daralttığını söyler (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 24). 

8  TEKİNALP, ultra viresin Türk hukuku için faydasız ve gereksiz olduğunu ve TTK’ nın 
137’nci maddesinin değiştirilmesi gerektiğini, zira ülkenin devletçi yapısını terk ettiğini 
söyler (TEKİNALP, Ticaret Kanunu, s.45). ÜLGEN; tartışmalı olmakla birlikte Ticaret 
Hukukçularının çoğunun ultra vires kuralının şirketin hak ehliyetini kısıtladığını söyler 
(ÜLGEN, s. 1284, 1287). (Ultra vires: Gerçek veya tüzel kişinin ya da 
mahkemenin,hukuk tarafından veya anayasa tarafından tanınan yetkileri aşmaları; 
yetki aşımı; devlet alt kuruluş ve kurumlarının işlev alanları ile sınırlı faaliyette 
bulunmaları ve bir şekilde ticari kazanç işiyle uğraşmamaları anlamına gelir (YILMAZ, 
s. 841). 
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şirketi bağlamaz9. O halde hem medeni hukuk hem de ticaret hukuku tüzel 

kişilerinde hak ve fiil ehliyetlerinin tüzel kişinin gayesi ile sınırlı olduğunu söylemek 

daha doğru olacaktır10. 

Tüzel kişiler dış aleme ilişkin işlemlerini sahip oldukları fiil ehliyeti sayesinde 

yerine getirirler. Tüzel kişiler kanunen mecburi organlarının teşekkül edildiği an fiil 

ehliyetine de sahip olurlar (MK. md. 49). Hükmi şahısların  iradesi, hukuki işlemleri 

ve diğer hukuki fiilleri  onun organları vasıtasıyla gerçekleştirilebilir (MK md. 

50/1).  

§ 2. Anonim Şirket Organları 

I. Genel Olarak 

Tüzel kişiliğin eylemlerde bulunabilmesi için Ticaret Kanununda belirtilen 

organların teşkili zorunludur. Hangi organların zorunlu olduğu kanunumuzun belli 

bir maddesinde zikredilmiş değildir. Fakat TTK md. 435’e göre zorunlu organlardan 

birinin eksikliği şirketin fesih sebebi sayılmıştır. Bu nedenle zorunlu organların 

belirlenmesi gerekmektedir11. Doktrin denetim organı, yönetim kurulu ve genel 

kurulu zorunlu organ olarak kabul etmektedir (TTK md. 292, 312, 347, 364, 435).  

Bu üç zorunlu organın yanında anonim şirketlerde ihtiyari organlarda tesis 

edilebilir. Fakat bu organlar zorunlu organların işlerine girmeyen faaliyetler için 

kurulabilmektedir. Zira zorunlu organların kullanması gereken yetkilerin 

tamamının ya da bir kısmının bu organlara devri veya kullandırılması mümkün 

değildir12. 

Anonim şirketler sermaye şirketleri şeklinde teşekkül ettiklerinden, özellikle 

halka açık şirketlerde, şirketin ortaklarının bir araya gelerek şirketin işlerini 

yürütmeleri mümkün değildir. Şirketin iç ve dış ilişkilerini yürütmek için bazı 

organları tesis etmek zorunlu tutulmuştur. Şirket işleri için tesis edilen bu organlar 

                                                 
9  ÜLGEN, s. 1284. KUNTALP, şirketin ehliyet dışı yaptığı işleme Yargıtayın ve doktrinin 

yoğun olarak kabul ettiği yokluk yaptırımından ziyade, butlan yaptırımının uygulanması 
gerektiğini, ayrıca buradaki butlanın da genel kurulun şirket anasözleşmesinde 
yapacağı bir değişiklikle geçerli hale getirilebileceğini söylemektedir (KUNTALP, s.15, 
16, 17). 

10  İZMİRLİ, s.16; ÜLGEN, s. 1287. 
11  İZMİRLİ, bu zorunlu organlara kanuni-mecburi organ adını vermektedir (İZMİRLİ, s. 

19). 
12  ÖZKORKUT, s.7. 
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ana sözleşme ile kendilerine tanınan sınırlar çerçevesinde görevlerini ifa etmek 

zorundadır.  

Organlar arasındaki ilişki incelendiğinde; ortaklığın iradesini kullanan organın 

genel kurul olduğu, yönetim ve temsil yetkisinin yönetim kuruluna bırakıldığı, 

denetim işlerinin ise denetim organına tevcih edildiği görülmektedir13. Organların 

birbirine karşı astlık üstlük durumu tartışmalı bir konu olmakla birlikte, anonim 

şirketlerde, herhangi bir organın diğerine göre üstün olmasını sağlayacak bir 

düzenleme yoktur14. İç ilişkide genel kurulun üst organ görüntüsü yanında, 

anonim şirkette herhangi bir organın diğerine karşı üstün olmadığını,  dış ilişkilerde 

önem kazanan yönetim kurulu ile üst organ görüntüsündeki genel kurulun farklı 

görevleri dengeleyici biçimde ifa ettiği fikrine itibar ediyoruz. 

 

 

 

 

                                                 
13  ÖZKORKUT, s.7. 

14  MİMAROGLU, s. 3; ÇEVİK, AŞ-2, s. 382. ARSLANLI; genel kurulun yapısı gereği en 
üst organ olduğunu söyler (ARSLANLI, s. 2,3). Aynı yönde İMREGÜN, genel kurulun 
üst organ olduğu kanısındadır (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s.83). ANSAY; genel 
kurulun üstün olmasının yanında, aynı zamanda yönetim kurulu ile genel kurul arasında 
zorunlu bir yetki bölüşümünden bahsetmekte bu bölünmeyi de federal devletle, federe 
devletler arasındaki vazife taksimi ile mukayese etmektedir (ANSAY, AŞ. s. 94). 
ÇEVİK; bazı önemli konularda Genel Kurulun söz sahibi olarak yetkili kılınmasının en 
üst seviyedeki organ olarak yorumlanmasına sebebiyet verdiği görüşündedir (ÇEVİK, 
AŞ, s. 2). HELVACI; genel kurulun üst organ görüntüsünü korumakta olduğunu fakat 
ağır ve hantal yapısı ile ekonomik gelişmenin yönetim kurulunu daha önemli seviyelere 
taşıdığını, hatta onu ortaklığın üstün organı konumuna yükselttiğini söylemektedir 
(HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 24). ARSLAN; yönetim kurulu ile genel kurul 
arasında astlık üstlük ilişkisinden bahsetmenin mümkün olmadığını savunmaktadır 
(ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 184,185). ÖZKORKUT, yönetim kurulu ile genel kurul 
arasında astlık üstlük ilişkisini araştırmanın pratik açıdan bir fayda sağlamayacağı 
görüşündedir. Zira genel kurul  esas sözleşme ile yönetim kurulunun yetkilerini 
sınırlandırabilmekte, hatta yönetim kurulu üyelerini azledebilmektedir. Bu yetkiler 
karşısında yönetim kurulu genel kurul kararlarını istisnasız yerine getirecektir. Fakat 
genel kurul kararlarını dış aleme taşıyacak yönetim kurulu olduğu için genel kurulun üst 
organ olmasından ziyade organların eşit seviyede olduğunu söylemek daha doğru 
olacaktır. Esasen yönetim yetkisi konusunda prensip olarak yönetim kurulunun yetkili 
olduğunu, fakat yönetim kurulunun tek başına yetkili olup olmadığı konusunda 
tereddütler olduğunu savunmaktadır. Bu konuda da temelde üç teorinin sınırları 
belirlediğini söylemektedir. Bunlar; tüm yetkileri yönetim kuruluna bırakan ‘önderlik 
prensibi, genel kurulu prensip olarak tüm kararları alabilen organ olarak benimseyen 
‘yetki prensibi’ ve her iki organı (yönetim kurulu ve genel kurul) yönetim konusunda 
eşit sayan ‘eşitlik prensibi’dir (ÖZKORKUT, s. 10, 11, 15). 
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II. Genel Kurul 

Anonim şirketlerde genel kurul, Bakanlık temsilcisinin hazır olduğu bir 

ortamda, belirli şartların gerçekleşmesi ile toplanıp, belirli konularda kararlar 

alabilen pay15 sahiplerinden oluşan, kurul organ niteliğini haiz topluluktur. 

Anonim şirkete ait iradenin tezahür edebilmesi için  genel kurulun, kanunda 

ve ana sözleşmesinde belirtilen usul dairesinde toplanmış olması ve usule uygun 

şekilde kararlar alması gerekmektedir. Genel kurul, kararlarını alırken tamamen 

bağımsız hareket edemez. Temel çerçeve; kanunların emredici hükümleri16, şirket 

anasözleşmesi, iyiniyet kuralları ve pay sahiplerinin müktesep hakları ile çizilir17. 

Genel kurul, sürekli görev başında bir organ olmadığı için, şirketin tüm icrai 

faaliyetlerinde etkin olarak çalışamaz. Talimat vermek, yönetim ve denetim 

kurulunun üyelerini seçmek, azletmek, ibra etmek gibi işlemlerle yönetim 

faaliyetlerinde dolaylı rol oynar18. Genel kurulun şirketi temsil yetkisi yoktur, 

temsil yetkisi sadece yönetim kuruluna aittir19. 

Genel kurulun diğer organlara devredemeyeceği ya da paylaşamayacağı 

birtakım yetkileri vardır. Bu yetkilerden bazıları; şirket esas mukavelesini 

değiştirmek (TTK md. 385), şirket sermayesini azaltmak veya çoğaltmak (TTK md. 

391,396),  şirket tarafından belgeler çıkarmak (TTK md. 401,402,423), pay 

senetlerini bölmek (TTK md. 400), şirketin organ üyelerini seçmek veya azletmek 

(TTK md. 312,316.), şirket organlarını ibra etmek (TTK md.380) ve şirketin 

feshine karar vermektir (TTK md. 434/9).  

Genel kurulun yetkisi dışında almış olduğu kararlar,  yoklukla  maluldür ve 

hiçbir hüküm ifade etmezler20. Genel kurul kararlarının şekil şartlarına uyulmadan 

alınması halinde;  yokluk, butlan ya da iptal yaptırımları ile  karşılaşılır21.  

                                                 
15  Sermaye Piyasası Kanunu’na 3794 sayılı Kanunla eklenen 14/A maddesi ile 

hukukumuza oydan yoksun pay müessesesi girmiştir. Bu pay sahipleri ortak sıfatını 
haiz olmakla birlikte, aksine hüküm olmadıkça genel kurul toplantılarında oy 
kullanamazlar. 

16  ÇEVİK, AŞ-2, s.577.  
17  ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 227,228. 

18  HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 24; İZMİRLİ, s. 27. 
19  ÇEVİK, AŞ-2, s.577.  

20  ÇEVİK, AŞ-2, s. 584. 
21  ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 228. 
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Genel kurul toplantıları dört çeşittir, bunlar; kuruluş genel kurul toplantısı, 

olağan genel kurul toplantısı, olağanüstü genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay 

sahipleri genel kurul toplantısıdır.  

Kural olarak genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi 

yönetim kurulunundur (TTK md. 364, 365), bazı durumlarda ise yönetim 

kurulunun şirketi toplantıya çağırması bir zorunluluktur (TTK md. 

324/1,366,389,429). İster olağan, ister olağanüstü genel kurul çağrısı olsun, 

yönetim kurulunun, kurul halinde karar alması gerekmektedir (TTK md. 330).  

Genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler aleyhine dava açılmasına karar 

verme yetkisine de sahiptir (TTK md. 341,359). 

Genel kurul bir karar organıdır, yürütme işlerini yönetim kurulu üzerinden 

kullandığı için, kurul olarak sorumluğu cihetine gitmek mümkün olmamaktadır. Bu 

nedenle bu kararları uygulayan organlar sorumlu olurlar. Özellikle yönetim kurulu 

sorumluluktan kurtulmak için, sorumluluk getiren kararların usulü dairesinde 

iptalini talep etmesi gerekir22 (TTK md. 381). Karar organı olarak çalışan genel 

kurulun almış olduğu kararlar dolayısıyla haksız fiil işleyebileceğini söylemek de 

mümkün değildir23.  

III. Denetim Organı 

Anonim şirketlerin denetimi; genel kurul tarafından seçilen, zorunlu bir organ 

olan denetim kurulu/organı24 tarafından (iç denetim) yapılır. Fakat bu faaliyetin 

şirket dışından belirlenen, değişik kurumlar ve kişiler vasıtasıyla yerine getirilmesi 

de mümkündür (dış denetim)25.  

Anonim ortaklıklar, kendisinden birçok menfaat grubunun ve özelliklede 

kamunun fayda beklediği teşekküllerdir26. Yanlış ellerde, yanlış kararlarla kötü 

niyetli olarak yönetilen şirket vesilesiyle birçok kişi zarar görebileceğinden tüm 

                                                 
22  ÇEVİK, AŞ-2, s. 586. 

23  ARSLANLI; umumi heyetin organ olarak haksız fiil işleyemeyeceğini söylemekte fakat 
kaynak İsviçre hukukuna atıf yaparak genel kurulun almış olduğu karar dolayısıyla 
haksız fiil oluşmuşsa bundan dolayı sorumlu olduğunu söylemektedir(ARSLANLI, s. 3).  

24  Anonim şirkette zorunlu organ olan denetçiler bir tane olabileceği için her zaman kurul 
halinde çalışmazlar. Bu yüzden bu çalışmada denetim kurulu yerine, denetim organı 
tabiri kullanılmıştır. 

25  ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 261-271. 
26  İZMİRLİ, s. 29. 
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grupların çıkarını gözetecek tarafsız ve objektif  bir denetleme organının varlığı 

şarttır (TTK md. 353). 

Denetçilerin  kaç kişi olacağı ana sözleşmede belirtilir. Bu sayı hiçbir şekilde  

beşi geçemez (TTK md. 347). İlk denetçi bir yıl için, sonraki denetçiler üç yıllık 

süreler için seçilebilir (TTK md. 347).  Genel kurul ya da onda biri temsil eden 

azınlığın istemesi halinde belli koşullarla özel denetçi dahi seçebilir (TTK md. 348). 

Denetçiler azledilebilir (TTK md.350). Denetçilerin ataması da azli de tescil ve ilan 

olunur (TTK md. 352). Anonim şirketlerde denetleme faaliyetleri sadece denetim 

kurulu tarafından yapılmaz. Azınlık tarafından; ibranın engellenmesi (TTK md. 

310), yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açılması (TTK md. 341), 

bilançonun tasdikinin geri bırakılması (TTK md. 377) gibi yöntemlerle  denetleme 

faaliyeti icra edilir. Münferit pay sahipleri; bilgi alma hakkı gibi icraatlarla iç 

denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Kanun koyucu genel kurul tarafından tefrik edilmiş bir daimi organ seçilmesini 

uygun bulduğu için ortaklıkta  denetim organının teşkilini zorunlu tutmuştur. 

Denetçiler ortaklık için son derece önemlidir. Denetçi  ortaklığın gözü kulağıdır. 

Denetim kurulunun yönetim kurulunun ‘kötü bir kaynanası’ olmamak kaydıyla, 

eleştirel ve yön gösterici bir tutumla şirket yönetimini denetlemesi son derece 

faydalı olabilmektedir. Şirketin ortakların menfaati doğrultusunda düzgün bir 

şekilde çalışması, yönetim kurulunun şirket varlıklarını şirket menfaatleri için 

kullanması denetim organı tarafından yapılır. Denetim organı, yönetim kuruluna 

önerilerde bulunur. Önemli gördüğü hususları genel kurula ihbar eder (TTK md. 

354).  

Denetim organı, ortaklardan gelen şikayetleri inceler. Gerektiği taktirde genel 

kurulu olağanüstü toplantıya dahi davet edebilir (TTK md. 355, 356).  

Genel kurul, yönetim kurulu aleyhine dava açmaya karar verirse davayı 

denetim organı yürütür. Genel kurul kararı olmadığı hallerde esas sermayenin 

onda birini temsil edenlerin başvurusu üzerine bir ay27 içerisinde dava açmaya 

mecburdur (TTK md. 341).  

                                                 
27. Adalet Encümeni Mazbatasında; ‘Bir aylık müddetin konulmasıyla güdülen gaye 

murakıpları veyahut alacaklıların vekillerini idare meclisi azasına karşı çarçabuk dava 
açmaya zorlayarak, şirketin menfaatlerinin bir an önce teminat altına alınmasıdır’ 
(ÇEVİK, AŞ-2, s. 572). Y.11.HD.’nin bir kararına göre; Bir aydan sonra açılacak 
davalar kabul edilebilecek fakat denetçilerin sorumluluğu yoluna gidilebilecektir. 
Y.11.HD. 11.12.1972 4555/5331  sayılı kararı. 
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IV. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, anonim şirketin mümessili ve ortaklığın yönetiminde işletme 

sahibi ya da işveren konumundadır28. Anonim şirketler anasözleşme ile belirlenmiş 

ya da genel kurul tarafından seçilmiş, en az üç kişiden oluşan ve en çok üç yıl için 

seçilen pay sahibi29 gerçek30 kişilerden oluşmuş, yönetim kurulu tarafından idare 

ve temsil olunur (TTK md. 312, 314, 317). Yönetim kurulunun temsil yetkisi 

mutlaktır31.  

Yönetim kuruluna olan ihtiyaç, tüzel kişiliğe sahip tüm işletmelerde olduğu 

gibi anonim şirketlerde de ortaklığın işlerini yönetecek ve üçüncü kişilere karşı 

ortaklığı temsil edecek zorunlu bir organa ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır32.  

Esas sözleşmeye idare ve temsil yetkisinin yönetim kurulunda veya müdürler 

arasında, kim ya da kimler tarafından kullanılacağı hükmü eklenebilir. Esas 

sözleşme ile idare ve temsil işlerinin yönetim kurulu arasında bölünüp 

bölünmeyeceği veya en az bir üyeye temsil yetkisinin verileceği kaydı 

eklenmemişse, genel kural gereği yönetim kurulu, idare ve temsil konularında 

yetkili olacaktır (TTK md. 317, 319). Eğer temsil yetkisi yönetim kurulu üyeleri 

arasında bölünmemişse çift imza kuralı geçerlidir (TTK md. 321/3). Bu sınırlamada 

yönetim kurulu üyelerine bireysel imza yetkisi verilebilir. Temsil yetkisi esas 

mukaveleye eklenen bir kayıt ile pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan 

murahhas müdürlere bile bırakılabilir (TTK md. 319). Şirketi bireysel imzası ile 

temsil etme yetkisine sahip olan yönetim kurulu üyesine  murahhas üye denir. Bu 

şekilde yönetim kurulu üyelerinden bazılarına temsil yetkisi tanınmış iken diğer 

bazı üyelere bu yetki hiç tanınmayabilir. 

Genel kural olarak şirketi yönetim kurulu temsil eder. Fakat yönetim kurulu 

üyelerine karşı sorumluluk davası açılması durumunda şirketi denetim organı 

temsil eder (TTK md. 341). Azınlık oyuyla dava açılması durumunda azınlık, 

                                                 
28  ÖZKORKUT, s. 18; İZMİRLİ, s. 28. 

29  Yönetim kurulu üyesi olmak için pay sahibi olmak zorunluluğu yoktur. Fakat yönetim 
kurulu üyesi pay sahibi olmadan göreve başlayamayacaktır (TTK md. 312/2). 

30  Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar, fakat tüzel kişilerin gönderdiği gerçek 
kişiler yönetim kurulu üyesi olabilirler (İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 
173); İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 152. TEKİNALP, genel kurulca seçilen tüzel kişi 
temsilcisinin, tüzel kişilik adına seçildiğini söylemektedir (TEKİNALP, s. 32). 

31  İZMİRLİ, s. 28. TEKİL’ e göre; temsil yetkisi devamlı bir organ olmayan genel kurula  
karşı bile ileri sürülebilecektir (TEKİL, Şirketler Hukuku, s. 235). 

32  HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 23. 
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denetçiler dışında başka bir temsilci seçerse, şirketi bu vekil temsil eder (TTK md. 

341/2). Yönetim kurulu yanında, denetçilere de dava açılması halinde şirketi 

kayyum33 temsil eder. 

Yönetim kurulu şirket için önemli bir organdır,  yönetim kurulunun eksikliği 

şirketin sona erme sebeplerinden biridir (TTK md. 435/1). Yönetim kurulu 

çalışmalarını yapabilmek için her yıl azaları arasından bir reis seçer. Reisin 

bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmesi için de bir reis vekili seçer.  Ayrıca 

azalarından gerekli gördüğü hususlar için yeteri kadar komite ve komisyon da 

teşkil edebilir (TTK md. 318). 

Sanayi ve ticaretin gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olan sermaye 

odaklı anonim şirketlerin yöneticilerinin belli şartları taşıması ve dürüst olması 

esastır34.  

Yıllık bilançonun hazırlanarak genel kurula sunulması, kar zarar hesaplarının 

yapılması, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılması, gündem tespiti, ilan 

vb muameleler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetimsel yetkilerden 

bazıları konusunda yetki kanunla genel kurula veya denetim kuruluna verilmişse 

artık yönetim kurulu burada yetkili olamayacaktır. Örneğin huzur hakkının tayini 

ana sözleşmede gösterilmediği takdirde yetki genel kurulda olacaktır (TTK md.  

333). Kanunda ve ana sözleşmede herhangi bir organa verilmeyen görevlerin ifası  

konusunda  yönetim kurulu yetkilidir. En az üç üyeden oluşması zorunlu bulunan 

yönetim kurulu, genel kurul gibi belli zamanlarda toplanıp kararlar alan bir yapıya 

sahip değildir, bu kurula göre daha dinamiktir. Şirketin ihtiyacı olan yönetici 

portföyünü yönetim kurulu karşılar. Yönetim kurulu; dinamik, kanuni, daimi, 

zorunlu ve kurul halinde çalışan bir organdır35. 

A. Yönetim Kurulunun Organ Vasfı 

Bir unvana sahip, sermayesi muayyen ya da paylara bölünmüş, borçlarından 

dolayı yalnız mameleki ile sorumlu  olan fiil ehliyetine sahip tüzel kişilik olan 

anonim şirketler çeşitli organlardan teşekkül etmektedir. 

                                                 
33 Kayyum tayinine şirketin organsız kalması durumunda veya tayininin olanaksızlığı 

durumunda  müracaat edilir. Şirketleri temsil etmesi için asliye ticaret ya da asliye 
hukuk mahkemesi tarafından tayin edilen kayyum Medeni Kanunda belirtilenden 
farklıdır. Buradaki amaç şirketin hukuki işlemlerinin devamının sağlanmasıdır.  

34  UÇAR, s. 2.  
35  İZMİRLİ, s. 28 
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Organın tanımı kanun koyucu tarafından yapılmamıştır. Kısaca; “...bulunduğu 

mevkii veya yetkileri nedeni ile zarar verici akdi meydana getiren kişi.... ortaklık 

iradesinin oluşmasında kesin bir şekilde katkıda bulunmuşsa bu ona organ sıfatını 

kazandırır.36 Bir başka deyimle maddi anlamda organ vasfına sahip olabilmek için 

bizzat tüzel kişinin varlığını konu alan görev ve yetkilerin icra ediliyor olması 

yeterlidir37. 

Yönetim kurulu soyut olan anonim şirketin işlemlerine hayat veren onun 

ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetim kurulu ile anonim şirket arasında organik bir bağ 

vardır. MK 49, TTK 312, 321 ve  435’nci  maddeler birlikte incelendiğinde yönetim 

kurulunun organ vasfına haiz olduğu anlaşılır. Nitekim doktrinde de yönetim 

kurulunun organ vasfına haiz olduğuna dair görüş birliği mevcuttur38.  Fakat aynı 

şeyi  yönetim kurulu üyeleri için söylemek her zaman  kolay değildir.  

Yargıtayımızın çeşitli tarihler arasında vermiş olduğu kararlar incelendiğinde 

tek başına, üçüncü kişilerle  işlem yapma yetkisine sahip olan yönetim kurulu 

üyeleri ve müdürlerin organ sıfatını taşıdığı görülmektedir39. Organ sıfatına sahip 

üyeler anonim şirketi bağlayıcı kararları tek başlarına  alabilmektedir.  

Doktrinde yönetim kurulu üyesinin organ sayılıp sayılmayacağı konusunda 

görüş birliği yoktur.  Bir görüşe göre; yönetim kurulu üyeleri ile anonim ortaklık 

arasındaki  sözleşme  bağı onlara organ üyeliği niteliğini kazandırmaktadır40. Bir 

başka görüşe göre; yönetim kurulu üyesinin organ vasfına sahip olup olmadığına 

karar vermek için, her üye ayrı ayrı değerlendirme konusu yapılmalıdır, organ 

olduğuna karar verilse bile bu üye ile şirket arasındaki akdi ilişkinin varlığını 

                                                 
36  HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 8. 

37  SEZGİN, s. 372. 
38  SEZGİN, s. 370. 
39 YHGK. 15.1.1964 gün ve 600/55 sayılı kararında banka müdürünün organ kabul 

edildiğini  ve bunun TTK 138’nci maddesindeki ticari ortaklıklar içinde geçerli olduğu 
vurgulanmıştır (ERİŞ, Şirketler, s. 918). YHGK 26.10.1966 gün ve 464/264 sayılı 
kararında banka teminat mektupları hakkında şube için verilen miktar kısıtlamasının iç 
ilişkiye ait olduğu üçüncü kişileri etkilemeyeceği ve organ olan müdürün işlemi nedeni 
ile işlemin  banka anonim ortaklığını bağladığı vurgulanmıştır (ÖZTAN, Organ Kavramı, 
s.74 ). YTD. 29.09.1954 gün ve 3689/537 sayılı kararında yönetim kurulunun  şirketin 
kuruluş gayesi ve konusuna bağlı olarak çalışan bir organ olduğunu vurgulamıştır 
(UÇAR, s. 4). 

40  POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s.311;HELVACI; yönetim kurul üyeleri organ olarak 
kabul edilmezse, yaptığı işlemlerin şirketi bağlaması açıklanamaz, bu sebeple yönetim 
kurulu hem kurul halinde hem de tek tek organ olarak kabul edilmelidir (HELVACI, 
Hukuki Sorumluluk s.30, 31.). 
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değiştirmez41. Bir başka görüşe göre; yönetim kurulu ile ortaklık arasında akdi bir 

ilişki yoktur, organik bir bağ vardır,  fakat yönetim kurulu üyesi ile ortaklık 

arasında akdi bir ilişki mevcuttur. Zira yönetim kurulu ortaklığın işlerini yapmak 

için zorunlu bir kurumdur. Fakat yönetim kurulu üyesi organın niteliği gereği, 

bulunması gereken gerçek kişidir42. Doktrinde yönetim kurulu üyesinin organ vasfı 

konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, çoğunluk üyenin organ vasfından çok 

organı oluşturan zorunlu gerçek kişi olduğu fikrine itibar etmektedir43.  

Anonim şirket ile onun bir parçası olan yönetim kurulu arasında bir akdi  

ilişkinin olması mümkün değildir. Zira şirketin kendi parçasıyla, yani kendi 

kendisiyle  akit yapması mümkün değildir. Fakat tek tek yönetim kurulunu 

oluşturan üyeler ile anonim şirket arasında bir akdi ilişkinin varlığından 

bahsedilebilir.  Üye ile şirket arasında bir akdi ilişkinin var olduğunu kabul etmek 

onun organın kendisi mi? yoksa zorunlu bir parçası mı? olduğu savını 

değiştirmeyecektir.   

TTK md. 312’ ye göre yönetim kurulu en az üç kişiden oluşmalıdır. 

Hukukumuzda kaynak İsviçre kanununun aksine yönetim kurulunun tek kişiden 

oluşması mümkün görülmemiştir.  

Yönetim kurulu ancak belli sayıda üyenin bir araya gelmesiyle belirli 

konularda işlem yapma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle yönetim kurulunu 

oluşturan bireylerin tek başına organ sayılması mümkün değildir.  Bunun yanında 

anonim şirketi idare ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilmişse 

artık bu üyenin, yönetim kurulu adına hareket ettiğinden ve işlemlerinin 

bağlayıcılığından kuşku duymamak gerekir. Murahhas üye yetki alanı ile ilgili 

konularda tek başına organ gibi hareket edecek ve kararlar alabilecektir. Yetki 

alanı dışında, sadece yönetim kurulunun kullanabileceği  veya başka organların 

                                                 
41  SEZGİN, s.371. 
42  ÇAMOĞLU,s. 34. 
43  İMREGÜN; yönetim kurulu organ olarak nitelenmesine rağmen yönetim kurulu üyesinin 

organ vasfı yoktur, sadece organın işlerini görebilmesi için zaruri gerçek kişi ya da 
organ görevlisidir (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 177). ÇAMOĞLU; yönetim kurulu 
üyeleri, bir kurul organ niteliğini taşıyan yönetim kurulunun organ görevlisi üyeleridir. 
Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyeleri de müellifler bulunmasına rağmen 
tüzel kişinin organı sıfatını taşımazlar bunlarda organ görevlisi üyeleri demek doğru 
olacaktır (ÇAMOĞLU, s.34). POROY; yönetim kurulu organ olarak soyut bir nitelik 
taşıdığından ona hayat veren üyelerle gerçeklik kazanmaktadır, yönetim kurulu üyeleri 
bu nedenle organ üyeleri olarak kabul edilmelidir POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 
311; (SEZGİN, s.369, 370); (İZMİRLİ, s.35). 
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yapabileceği işlemleri yapması durumunda ise, organ vasfına haiz olmayacaktır.  

Anonim şirkette murahhas üye belirlenmemişse, yönetim kurulu üyeleri organın 

zorunlu gerçek kişi üyeleri kabul edilecektir.  

B. Anonim  Şirket  İle  Yönetim  Kurulu Üyesi Arasındaki   İlişkinin 

   Hukukî Niteliği 

1. Genel Olarak 

Türk hukukunda yönetim kurulu ile şirket arasındaki ilişkinin nevini açıklayan 

özel düzenlemelere yer verilmemiştir.  

Yönetim kurulunun şirketle olan ilişkisinde, organ veya temsilci olarak kabul 

edilmesi halinde işlemlerin geçerliliği ve meydana gelen sonuçlar konusunda farklı 

şeyler söylenebilir44. Çünkü temsilci temsil olunana bir hukuki muamele veya 

kanun hükmü ile bağlı bulunan yabancı bir kişidir45. Organlar tüzel kişinin bir 

temsilcisi değildir. Makam mahiyetinde bir organ olan yönetim kurulu, görevi 

yerine getiren gerçek kişilerin sıfatından bağımsızdır46.  

Yönetim kurulu organ olarak, temsilciden farklıdır, fakat fonksiyon olarak aynı 

işlevi görür. Temsilci temsil olunana bağlı hareket etmek zorunda iken, ortaklığın 

kendisini temsil eden yönetim kurulu organı, bir faaliyeti gerçekleştirdiğinde 

muamelede bulunan bizzat şirketin kendisi olmaktadır. Tüzel kişi, ortaklığın organı 

olmaksızın hukuki muamelede bulunamazken, gerçek kişinin hiç temsilci tayin 

etmeden muameleyi gerçekleştirmesi mümkündür. Temsil ilişkisinde temsilci tayin 

eden kimse, temsilcinin yerine tasarrufta bulunma imkanına sahipken, organ da bu 

mümkün değildir47. Örneğin genel kurul ortaklık adına memur atama  yetkisini, 

yönetim kuruluna tanımış iken onun yerine geçip memur atama konusunda 

işlemlerde bulunamaz.  

Doktrinde yoğun olarak, yönetim kurulu üyesi ile ortaklık arasında bir akdi 

ilişkinin varlından söz edilmektedir48. Türk Hukukunda yönetim kurulu, hakim 

olarak kabul edilen akit teorisi ile her üç zorunlu organın bağımsız ve kendi 

                                                 
44  ÖZTAN,  Organ Kavramı, s. 83. 

45  İZMİRLİ, s. 33. 
46  İZMİRLİ, s. 33,34. 

47  Arasındaki farklar için bkz. ÖZTAN,  Organ Kavramı, s. 89. 
48  (ARSLANLI,s. 107); (ÇAMOĞLU, s. 14, 98, 99, 100, 104). İMREGÜN aradaki ilişkinin 

akdi olduğuna değinmekle birlikte kamu tüzel kişi temsilcisi ile ortaklık arasında akdi bir 
ilişkinin olamayacağını söylemektedir(İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 156, 176);  
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gayeleri için var olduğunu kabul eden müessese teorisi arasında kabul 

edilmektedir. Fakat,  akit teorisine daha yakın olduğu mütalaa edilmektedir49. 

2. Akit Teorisi 

Yönetim kurulu üyesi ile anonim şirket arasında  bir akit ilişkisi olduğu kabul 

edilebilir. Akit anonim şirketin icabı (üyeyi seçmesi)  ve şartları taşıyan yönetim 

kurulu üyesinin kabul (seçim kararını uygun bulan üyenin göreve başlaması) 

olgusunu bildirmesi  ile gerçekleşir. 

Yönetim kurulu üyesinin kendisi ile ilgili seçim kararını yani genel kurulun 

icabını kabul etmemesi halinde yönetim kurulu üyeliği görevine 

başlayamayacaktır. Nitekim Yargıtayımızın vermiş olduğu kararlar da bu 

doğrultudadır50. 

Yönetim kurulu üyesi ve şirket  aralarındaki sözleşmeyi diledikleri gibi 

kararlaştırabilirler51. Fakat uygulamada akit ve akdin niteliği konusunda 

düzenleme yapılmadığı görülmektedir52.  

Yönetim kurulu üyesi ile şirket arasındaki akdi, bütün özellikleriyle bir 

sözleşme grubuna dahil etmek  mümkün olmamakla birlikte, akdin yoğunlukla  

hizmet ya da vekalet53 akdi olduğu kabul edilmektedir.54 Bazı görüş sahiplerine  

göre ise ilişkinin karma bir akit olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

                                                 
49  İZMİRLİ, s. 31. 
50  Y 11 HD.nin 10.05.1983. 1904/2456 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1 s. 1821).  

51  POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s.311. 
52  ARSLAN; yaygın olarak vekalet sözleşmesi kabul edilir, fakat Borçlar Kanunu ve İş 

Kanunundaki şartlar varsa hizmet akdi olarak kabul edilmesinde sakınca yoktur 
(ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 202). 

53  HELVACI;Türk hukukunda kabul gören fikre göre yönetim kurulu üyesi ile şirket 
arasındaki ilişki  hizmet veya vekalet akdi olarak adlandırılır. Yönetim kurulu organ 
sıfatını taşırken, yönetim kurulu üyeleri de organın üyeleri sıfatını taşımaktadır 
(HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 12).  

54  Yargıtay 10’ncu dairesi 1986 yılında vermiş olduğu bir kararında; anonim şirketin 
yönetim kurulu başkanlığı, genel müdürlüğü ve murahhas üyeliğinde bulunan bir 
üyenin, 1961-1963 yılları arasında aynı anda yaptığı yönetim kurulu başkanlığı ve  
genel müdürlüğünden ötürü ücret aldığını, genel müdürlük görevi dolayısıyla almış 
olduğu ücretten de yaşlılık aylığı  pirimi kesildiğini, bu nedenle  ortaklık ile arasındaki 
ilişkinin hizmet akdi olduğunu, daha sonra 1963-82 yılları arasında ise yönetim kurulu 
başkanlığı ve murahhas azalık sıfatına birlikte yürüttüğü esnada ise Yargıtay; murahhas 
azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini birbirinden ayırt ederek murahhas azalık 
için ivazlı vekaletten çok hizmet yönü ağır basan hizmet akdi hükümlerinin 
uygulanması gerektiğini söylemiştir. Aynı kararında Yargıtay yönetim kurulu üyeliğinin 
vekalet ilişkisine dayandığını söylemiş fakat murahhas azalığın bundan müstesna 
tutulduğunu ve hizmet akdine dayanması gerektiğini bildirmiştir. Y.10.HD. 7.10.1986 
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a. Hizmet Akdi 

Hizmet akdi, bir kimsenin ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için  

hizmet görmeyi, hizmetini iş sahibinin elinde bulundurmayı ve iş sahibinin de ona 

bir ücret vermeyi üstüne almasıdır55. İş Kanunumuza göre; işçi ile işveren 

arasındaki iş ilişkisi, işçinin işverenin işyerinde, fiili veya sözleşmeye dayanarak  

çalışmaya başlaması ile kurulmuş olur (İş. K. md. 2). 

Hizmet sözleşmesi; tam iki tarafa borç yükleyen, özel hukuk hükümlerine 

tabi, sürekli bir borç ilişkisi doğuran, işçinin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı,  karşılıklı 

bağımlılık56 esasına dayalı  bir sözleşme türüdür.57 

Hizmet sözleşmesinin asli unsurlarından olan ücret; fiili bir çalışma karşılığı, 

para olarak ödenen meblağdır58. Bir başka açıdan işçinin yaptığı işin karşılığıdır59. 

Yönetim kurulu üyesine verilen ücret, hizmet sözleşmesinde olduğu gibi akdin 

esaslı unsuru değildir. YK üyesi  esas itibariyle ücret almaz, huzur hakkı60 alır (TTK 

md. 333). 

                                                                                                                                                           
gün ve 2290/5005 sayılı kararı (YKD. CİLT: XIII, SAYI: X, ŞUBAT 1992, s. 248). 
ARSLAN; tartışmalı olmakla birlikte  İsviçre hukukunda da yoğun olarak aradaki 
ilişkinin hizmet akdi ya da vekalet akdi olarak değerlendirildiğini, arada ücret 
unsurunun yokluğundan ötürü sui generis ya da vekalet benzeri olduğu için vekalet 
hükümlerinin ağırlıklı olarak uygulandığını söylemektedir. Alman hukukunda; sözleşme 
ücret ağırlıklı ise “hizmet”, değilse “vekalet” hükümleri uygulanmaktadır (ARSLAN, 
AŞ., s. 71).  

55   Hizmet Sözleşmesinin var olabilmesi için; 1. İşçinin bir süre işverene bağımlılık ilişkisi 
içinde bir hizmet görmesi veya görmeyi vaat etmesi, 2. Hizmet görülmesinin veya 
hizmet edimi vaadinde bulunulmasının bir ivaz karşılığında olması, 3. Tarafların 
anlaşması veya bir karşılık ödenmesine yol açacak hizmet ilişkisinin varlığı 
gerekmektedir (YAVUZ, s. 402). UŞAN; iş akdi; işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, 
işverenin de bu çalışma karşılığı ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Yani üç 
unsuru vardır. Bunlar  iş, ücret ve  bağımlılıktır (UŞAN, İş Hukuku, s. 43-46). 

56  Hizmet sözleşmesindeki bağımlılık unsuru bu sözleşmenin vekalet sözleşmesi ile farkını 
ortaya koyan önemli bir ayrımdır (SEZGİN, s. 373).  

57   UŞAN, İş Hukuku,s.43-46; YAVUZ s. 408, 409.  
58  AKTAY, s. 126. 
59  UŞAN, Ücret, s.1. “Genel anlamda ücret, işçiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 

kişilerce sağlanan ve para olarak (nakden) ödenen para tutarını (meblağı)  kapsar” 
Y.9.HD.nin 20.06.1989 gün ve 3075/6034 sayılı kararı (UŞAN, Ücret, s.1).   

60  TTK md. 333’ e göre yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantılar için esas 
mukavelede aksi öngörülmemişse genel kurul tarafından belirlenen miktarda huzur 
hakkı ödenmektedir. Yani ilişkinin temelini ücret konusu oluşturmamaktadır (ANSAY, 
AŞ., s. 103). POROY;Şartlar gerçekleşirse aradaki sözleşmenin hizmet akdi şeklinde 
değerlendirilmesinde sakınca yoktur (POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s.311). 
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İş hukuku kurallara çerçevesinde ve doktrinde yaygın olarak yönetim kurulu 

üyeleri  işçi değil işveren olarak kabul edilmektedir61. 

Bazı Yargıtay kararlarında yönetim kurulu murahhas üyesi ile şirket 

arasındaki ilişki hizmet sözleşmesi olarak değerlendirilmiştir62.  

Doktrinde bir görüşe göre; aradaki ilişkide ücret asli unsur olarak 

kararlaştırılmışsa hizmet akdi uygulanmalıdır. Fakat taraflar bu konuda açık bir 

düzenleme yapmamışsa, Ticaret kanununda da konuda hüküm olmadığı için, 

TTK’nın 138’nci maddesindeki gönderme nedeniyle, BK md. 530 da belirtilen  

vekalet hükümleri uygulanmalıdır63.  

İşçi işverenin yönetim hakkına dayanarak vermiş olduğu kanuna, toplu iş 

sözleşmesine ve bireysel iş akdine aykırı olmayan talimatlarına uymak 

zorundadır64. Daha önceden belirttiğimiz gibi yönetim kurulu ile genel kurul 

arasında astlık üstlük ilişkisi olmadığı varsayılır. Fakat yönetim kurulu üyesi genel 

kurulun kararları ile bağlı olacaktır. Bu talimatlara uymazsa sorumluğu yoluna 

gidilebilir (TTK md. 336/4). Bu yönüyle ilişki hizmet akdine benzemektedir. Fakat 

tüzel kişiliğin idare ve temsiline ilişkin, diğer organların görev alanına girmeyen 

tüm işlemler yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir,  yönetim kurulu üyesinin, 

şirketle ilişkisine  aksi sözleşme ile  kararlaştırılmamışsa salt hizmet akdi 

hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bir kere yönetim kurulu ile şirket 

arasında işçi ve işveren arasında mevcut olan bağımlılık65 eksiktir. Yapılan iş 

                                                 
61  ANSAY, AŞ. s. 103. ÇEVİK; üye ve ortaklık arasındaki ilişkinin BK ve İş Kanunundaki 

şartları taşıması halinde hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi mümkündür (ÇEVİK, 
AŞ-2, s. 558). TÜZÜN; işçiliğin esasını fikri faaliyetten ziyade bedeni faaliyet konuları 
teşkil ettiği için bu yönüyle de sözleşmenin hizmet akdi sayılması doğru olmayacaktır 
(TÜZÜN, s. 106). MİMAROĞLU; üyelerinin hizmetleri karşılığında aldığı şey ücretten 
ziyade huzur hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden yapılan sözleşme hizmet akdi 
olarak değerlendirilmemelidir (MİMAROGLU, s. 101). 

62  Y.10.HD. 7.10.1986 gün ve 2290/5005 sayılı kararında murahhas aza ile ortaklık 
arasındaki ilişkinin hizmet akdine dayandığı fakat yönetim kurulu üyesi ya da 
başkanının ortaklıkta arasındaki ilişkinin vekalet akdi hükümlerine tabi olduğu 
belirtilmiştir (YKD. CİLT: XIII,SAYI:X, ŞUBAT 1992,s. 248). YTD. 22.3.1971 gün ve  
4441/2189 sayılı kararında  işçi, taahhüt ettiği işi özenle ifa etmelidir kast veya ihmal 
veya dikkatsizlikle iş sahibine verdiği zarardan sorumludur. Bu nedenle aradaki ilişki 
hizmet sözleşmesine dayanmaktadır. 

63  ARSLANLI; Alman hukukunda da benzeri bir uygulama ile hizmet veya vekalet 
hükümleri uygulanmakta, Fransız hukukunda ise yönetim kurulu üyesi vekil kabul 
edilmektedir (ARSLANLI, s.108). 

64  UŞAN, İş Hukuku, s. 17. 
65  UŞAN’a göre;“işçi az ya da çok” işverene bağımlı çalışmaktadır (UŞAN, İş Hukuku, 

s.46). Bağımlığın zayıflaması ilişkiyi hizmet sözleşmesine yaklaştırmaktadır. Zira 
şirketlerde genel kurul ve yönetim kurulu yönetim yetkisini paylaşırlar. Misal olarak; 
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karşılığında verilen şey genellikle ücret66 olarak adlandırılmaz. Yönetim kurulu 

üyesi iş hukuku kurallarına göre işçi değil67, işveren kabul edilir. Yönetim kurulu 

üyesinin işçinin aksine tazminatsız azledilmesi de (TTK md. 316) mümkündür. Bu 

gerekçelerle hizmet sözleşmesinin bazı  unsurlarını taşıyan bu ilişkiye salt hizmet 

akdi hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır. 

b. Vekalet Akdi 

Borçlar Kanunumuza göre; “vekalet öyle bir akittir ki, vekile, vekillik verenin 

çıkarına ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına 

bağlı olmaksızın nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucunun elde 

edilememe tehlikesi ona ait olmak üzere yükler”68. Vekalet sözleşmesinin içinde; iş 

görme (bir işin idaresi veya hizmetin ifası), işin başkasının menfaatine yapılması, 

vekilin edim fiilinden sorumlu olması, vekilin bağımsız olarak iş görmesi gibi 

unsurlar mevcuttur69.  

Vekalet sözleşmesi aynı zamanda içinde temsil yetkisini de barındırır. Fakat 

vekalet ve temsil yetkisi her zaman aynı anlama gelmez aralarında bazı farklar 

vardır70. 

                                                                                                                                                           
yönetim kurulunun genel kurulun yönetimsel kararlarını uygulamamak gibi bir lüksü 
yoktur (TTK md.336/4). 

66   Ücret iş sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır. Çalışmanın ücret karşılığında 
yapılmaması durumunda kural olarak, iş sözleşmesinden bahsedilemez (UŞAN, İş 
Hukuku, s.19). 

67  Yönetim kurulu üyesinin “alt işveren” sayılması da mümkün değildir. Çünkü alt işveren 
olabilmesi için; işin, işçi çalıştıran başka bir işverenden özel bir uzmanlık gerektirmesi 
sebebiyle alınması gerekmektedir. Bu nedenle alt işverenlik için aranan unsurlar 
oluşmamıştır  Yönetim kurulu üyesi işveren adına hareket ettiği için (TTK 336/5) ve 
işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev aldığı için işveren vekili  sayılması mümkün 
olabilir. İşveren vekilleri bir yönüyle  işçi sayılırlar. Yaptıkları hukuki işlemlerden, 
işveren yani şirket sorumlu olacak, aynı zamanda da işçilerin sahip oldukları haklardan 
istifade edebileceklerdir. Ayrıntılı açıklama için bkz. UŞAN, İş Hukuku, s. 25-29.  

68  Vekalet sözleşmesinin; 1. Bir işin görülmesi borcu altına girilmesi, 2. İşin vekillik 
verenin çıkarına ve iradesine uygun olarak yapılması, 3. Zaman kaydına bağlı 
olmaksızın ve sonucun elde edilmemesi tehlikesini  taşımaksızın işin görülmesi, 4. 
Tarafların anlaşması  gibi unsurlarının bulunması  zorunludur. Bunun yanında 1. Ücret, 
2. Vekilin göreceli bağımsızlığı, 3. Tarafların vekillik ilişkisinin her zaman sona 
erdirebilecekleri ise vekillik sözleşmesinin zorunlu olmayan ya da zorunluluğu tartışmalı 
olan unsurlarıdır (KARAHASAN, Özel Borç İlişkileri, s. 964). 

69  ARAL, s. 403 vd. 
70  1. Vekalet iç ilişkiye temsil dış ilişkiye ilişkindir. 2. Vekalet bir hukuki yüküm doğurur, 

temsil yetkisi ise bir hak bahşeder. 3. Vekalet illi bir işlemdir; temsil yetkisi ise hukuki 
sebepten bağımsızdır. 4. Vekalet iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Temsil ise 
tek taraflı bir işlemle verilir (ARAL, s. 410). 
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Yönetim kurulu üyesi ile şirket arasındaki ilişkide öncelikle taraflar arasında 

kararlaştırılan bir sözleşme varsa o esas alınmalı, bir sözleşme mevcut değilse  

vekalet hükümlerine bakılmalıdır71.  

Anonim şirketlerin idaresi adına genel kurul tarafından birçok kararlar alınır, 

bu kararların dış alemde tezahürü  için yönetim kurulu oluşturulur, bu nedenle  

genel kurul ile yönetim kurulu üyesi arasındaki ilişki daha çok bir vekalet ya da 

temsil ilişkisine dayanmaktadır72. Yönetim kurulu üyesi ile anonim ortaklık 

arasındaki güven ilişkisi büyük önem arz eder, bu nedenle üyeler şahsen ve 

profesyonel olarak güvenilir kişiler arasından seçilmelidir. 

Ortaklıklarda yönetim kurulu, nasıl seçilmiş olursa olsun ister anasözleşme ile 

tayin edilsin, isterse genel kurul veya yönetim kurulu tarafından seçilmiş olsun 

doktrinde ve Yargıtay kararlarında ilişkiye yoğun olarak vekalet akdi hükümlerinin 

uygulanması gerektiği savunulmaktadır73.  

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk derecesini düzenleyen TTK md. 320 ile 

gönderme yaptığı  Borçlar Kanunun 528/2’nci maddesine göre; yönetim kurulu 

                                                 
71  ÇAMOĞLU, s. 104; POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 311. İMREGÜN; yönetim 

kurulu ile ortaklık arasındaki  ilişki vekalet akdidir. Eğer aradaki ilişkinin hizmet akdi 
olmasını istiyorlarsa bunu kararlaştırmaları gerektiğini söyler. İmregün aynı eserinde; 
yönetim kurulu üyesi ile ortaklık arasındaki ilişkinin taraflar aksini 
kararlaştırmamışlarda genellikle vekalet akdi olduğunu, fakat unsurları itibariyle 
aradaki sözleşmeye hizmet akdi hükümlerinin tatbik edilmesinde sakınca olmadığını 
söylemektedir (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 156). ÇAMOĞLU, yönetim kurulu 
üyesi ile ortaklık arasındaki akdi ilişkiye aykırılık halinde vekalet hükümlerinin 
uygulanması gerektiğini, bu şekilde tavsifin ortaklık yönünden faydalı olduğunu 
söylemektedir. Ayrıca ilk yönetim kurulunun kuruluş işlemlerinin yolsuzluğunu 
araştırması görevinin de vekalet ya da hizmet akitlerine aykırılık oluşturduğunu 
söylemektedir (ÇAMOĞLU, s. 99). ANSAY; ücretin esaslı unsur olduğu sözleşmelerde 
bile ihtimam mükellefiyetinden dolayı vekalet hükümlerinin uygulanması gerekeceğini 
söylemektedir (ANSAY, AŞ.s.103). 

72  İZMİRLİ, s. 31. 
73  (İMREGÜN, YK. Üyeleri, s.260); (POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 312); 

(ANSAY, AŞ s.106); ARSLAN; Taraflar arasındaki ilişkide Borçlar Kanunu ve İş 
Kanunundaki şartların bulunması halinde hizmet akdi sayılmasına engel yoktur 
(ARSLAN, Şirketler Hukuku, s.202). TÜZÜN, s.106. 11.HD.24.11.1981 gün 81/4751 
E. 81/5019 Sayılı Kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s.451), Y.10.HD. 7.10.1986 gün ve 2290/5005 
sayılı kararı (YKD. CİLT: XIII, SAYI: X, ŞUBAT 1992, s. 248). Yargıtay 11. dairesi 
1988 yılında kooperatifler hakkında vermiş oludu bir kararında genel kurul tarafından 
ibra edilmeyen yönetim kurulunun kooperatif tüzel kişiliği ile aralarında vekalet akdi 
mevcut olduğundan, yönetim kurulunu hakkında vekalet akdine aykırılıktan dava 
açabilir demiştir. Y.11.HD. 26.1.1988 gün ve 7318/287 sayılı kararı (YKD. CİLT: 
XIV,SAYI: 6, HAZİRAN 1988, s. 799). Y.11.HD.8.11.1983, gün ve 4657/4897 sayılı 
kararı (YKD. CİLT: X, SAYI: 4, NİSAN 1984, s. 592). Y.3.HD. 4.2.2002 gün ve 
414/1200 sayılı kararı (SEZGİN, s. 377, 378), Y.11.HD.14.01.2002 gün ve 7933/49 
sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1836). 
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üyesi tıpkı bir vekil gibi sorumlu olacaktır. Fakat vekilin sorumluluğunu düzenleyen  

BK 390’ncı madde birinci fıkrası ile, vekilin esas olarak işçinin ihtimam derecesini 

göstermesini beklemiştir. O halde yönetim kurulu BK md. 321 de belirtilen işçinin 

gösterdiği ihtimam dairesinde  görevini ifa edecektir. Borçlar Kanunumuza göre bir 

hukuki ilişki diğer akit nevilerinden birinin vasıflarını ve unsurlarını taşımıyorsa, o 

ilişkiye vekalet hükümleri uygulanır (BK md. 386/2)74. Fakat vekalet 

sözleşmesinde, işin görülmesi bakımından işçinin durumundan farklı olarak vekil 

daha bağımsız bir duruma sahiptir. İşçi gibi işverenin emirleri ve talimatları altında 

çalışmaz. Yani işin görülmesinde müvekkilin talimatlarına uygun hareket etme 

dışında, işi organize etme konusunda serbesttir75. Bu nedenle işçinin sorumluğunu 

düzenleyen hükümlere tabi olması doğru olmayacaktır (BK md. 321). 

Vekaleti düzenleyen ilkelere göre sorumlulukta, vekil vekalet sözleşmesini 

sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Bu vekilin müvekkile karşı vekaleti iyi bir 

surette ifa ile mükellef olmasının bir sonucudur (BK md. 390/2). Bir görüşe göre 

özen; mesleğe göre değişebileceği için mesleğe has ortalama davranış, ölçü olarak 

kabul edilmelidir. Gösterilecek özenin ölçüsünü belirleyen objektif faktörler 

sözleşmeye uygun olarak yapılacak işin cinsine ve güçlüğüne ve vekilin bu hususta 

gerekli mesleki bilgisine bağlıdır. Konusunda uzman olanlardan daha fazla özen 

beklenir76. 

Yönetim kurulunun, ortaklığın çalışmalarını yürüten kanuni mümessil 

durumunda olduğunu ve şirketi temsil ve idare de ettiğini dikkate alarak, ana 

sözleşmede aksine hüküm olmadığı müddetçe yönetim kurulu üyesi  ile anonim 

şirket arasında vekalet akdi hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Fakat vekalet sözleşmesinin varlığı tek başına yeterli olmayacaktır. Örneğin ilk 

yönetim kurulunun yolsuzluğunu araştırma görevi, aksine düzenleme yoksa iki 

yönetim kurulu üyesinin şirketi temsile yetkili olması,  azlolunan üyenin tazminat 

isteme hakkının olmaması gibi durumları vekalet sözleşmesinin hükümleri ile 

açıklamak mümkün değildir. 

 

                                                 
74  ANSAY, AŞ., s. 103. Ticaret Kanunumuzun birçok hükmü ile BK vekalet sözleşmesi 

arasında paralellikte mevcuttur. Örneğin: (TK.md.315/2-BK md.397, TK md. 396-333-
BK md. 386/3 gibi).  

75  ARAL, s. 407. 
76  ARAL, s. 420. 
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c. Karma Akit 

Doktrinde bir kısım yazarlar; yönetim kurulu üyesi ile şirket arasındaki 

ilişkinin, özel durumundan dolayı vekalet veya hizmet akdi olarak 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığını söylemektedirler. Bu görüş sahiplerine 

göre; aradaki ilişki ortaklık, hizmet ve vekalet sözleşmelerinin karışımından 

meydana gelen sui generis nitelikler arz eden karma bir  akittir77.   

Sui generis bu sözleşme temelde şirket akdine dayanmaktadır. Bu görüş üç 

temel gerekçeye dayanmaktadır. Birincisi üyeler göreve başlamak için ortak olmak 

zorundadır ve bu sıfatın kaybı üyeliğin son bulması sebebidir. İkincisi, hizmet ve 

vekalet sözleşmeleri son bulduktan sonra taraflar arasındaki bağ son bulmaktadır. 

Fakat ayrılan yönetim kurulu ile şirket arasındaki ilişkisi devam etmektedir. 

Üçüncüsü yönetim kurulu üyesi vekil ve işçiye göre daha geniş bir sorumluluğa 

sahiptir. İşçi ve vekil sadece kendi işlemlerinden sorumlu iken yönetim kurulu 

üyesi hem kendi işlemlerinden hem de kendinden evvel görev yapmış üyelerin 

(TTK md. 337), kurucuların (TTK md.308) ve müdürlerin (TTK md. 346) 

işlemlerinden sorumludur. 78 

Bir görüşe göre ise; bu ilişkinin esası temeli itibariyle karma akittir, karma 

akit ile ilgili olarak Ticaret Kanununda yer alan hükümlerle çözülemeyen konular 

vekalet hükümlerine tabidir. Burada da yeterli hüküm bulunmaması halinde hizmet 

akdi hükümleri uygulanır” gerekçe olarak da, vekalet ve hizmet akdinde vekil ve 

işçi sadece kendi kusurundan sorumlu iken yönetim kurulu, hem kendi 

işlemlerinden, hem kendinden önceki kurucuların, yönetim kurulunun ve 

müdürlerin  işlemlerinden sorumludur. Bu ilişkinin ismi vekalet ve hizmet akdi 

olamaz, bu nedenle karma  akit olarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır 79.  

Bize göre; yönetim kurulu üyesi ile şirket arasındaki ilişkiye öncelikle vekalet 

daha sonra hizmet sözleşmesi hükümlerinin uygun düşenlerinin tatbiki doğru 

olacaktır. Tüm bunlara rağmen problem çözülemezse, TTK md. 1/2 örneksemesi 

ile ticari örf ve adet, Medeni Kanunun uygun düşen hükümleri ile Borçlar 

                                                 
77  SEZGİN, bu sui generis akdi “ortaklık sözleşmesi” olarak nitelemektedir (SEZGİN s. 

378). İZMİRLİ, bu sui generis sözleşmeyi “şirket akdi” olarak nitelemektedir (İZMİRLİ, 
s. 36). 

78  İZMİRLİ, s. 36. 
79  İZMİRLİ, s. 36.  
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Kanununun uygun düşen hükümleri uygulanacaktır. En son olarak, Medeni  Kanun 

md. 1 hükmü gereğince  hakim kendisi  karar verecektir. 

V. İhtiyari Organlar 

Yukarıda gösterilen  üç organ, anonim şirket için zorunlu organlardır. Bunun 

yanında şirket ana sözleşmede belirtmek suretiyle başka ihtiyari organlar tesis 

edilebilir. Bunun için kanunda herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Yani yukarıda 

belirtilen zorunlu organlar yanında anonim şirketlerde ana sözleşmede gösterilmek 

ve zorunlu organların görev alanına girmemek kaydı ile başka çeşit ihtiyari 

organlarında tefrik edilmesine sakınca yoktur. Bunlar; İcra Komitesi, Hissedarlar 

İcra Komitesi, Danışma Kurulu, Planlama Konseyi vb organlar olabilir80.  

Tüzel kişilik için çeşitli faaliyetler icra eden her çeşit oluşuma organ gözü ile 

bakmamak gerekir. Tüzel kişinin BK md. 55 anlamında müstahdem ya da BK md. 

100 anlamında yardımcı şahıs çalıştırması her zaman mümkündür. 81 Tüzel kişilik 

adına faaliyet gösteren birimin organ mı yoksa yardımcı şahıs mı, yoksa 

müstahdem mi olduğu tüzel kişilik adına yapılan işlemlerde sorumluluğun kimde 

olduğunu belirlerken önem kazanacaktır. 

§ 3. Yönetim Kurulunun Oluşum Şekilleri  

I. Genel Olarak 

İdare meclisi temsil ve yönetim yetkilerinin çoğunu  bünyesine toplayan 

anonim ortaklığın en önemli organıdır. Yönetim kurulunun organ niteliğini 

kazanabilmesi için kanun ve anasözleşmede belirtilen kriterlere haiz üyelerin 

seçilmesi esastır82. Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu en az üç gerçek kişiden 

oluşur. Bu kişiler yönetim kurulu üyesi sıfatını alırlar. 

Kural olarak yönetim kurulu üyelerinin seçimi genel kurula ait bir yetkidir 

(TTK md. 289,312,360, 369/4). Bu yetki özel ve yasadaki ayrık durumlar dışında 

başka bir organa devredilemez83. 

 

                                                 
80  ÇEVİK, AŞ-2, s. 383; İZMİRLİ, s. 30. 
81  HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 5-9. 

82  İZMİRLİ, s. 43. 
83  ARSLANLI,s. 3,102,103. ÇEVİK; genel kurulun yönetim kurulu üyelerini seçememeleri 

yönünde, esas mukaveleye koyulacak kısıtlamaların yok hükmünde olacağını 
söylemektedir (ÇEVİK, AŞ-2,  s. 386).  
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II. Genel Kurul Tarafından Seçilme 

Yönetim kurulu üyeleri ortaklığın ani kuruluşunda anasözleşme  ile tayin 

edilir. Tedrici kuruluşta ise ilk yönetim kurulunun esas sözleşme ile tayini mümkün 

olmakla birlikte  böyle bir mecburiyet yoktur. Şayet ana sözleşmede ilk yönetim 

kurulu üyeleri gösterilmemişse, yönetim kurulu üyeleri kuruluş genel kurulu 

tarafından seçilir (TTK md. 289/4). 

Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini kanun ve ana sözleşme hükümlerine 

uygun olarak TTK md. 372 ve 378 de belirtilen  nisaplarla seçer. Anonim şirket 

kurulduktan sonra kural olarak yönetim kurulu üyelerini seçmek, genel kurulun 

yetkisi içindedir (TTK md. 312/1). İlk kuruluşta yönetim kurulu üyeleri esas 

sözleşme ile atanabilir. Fakat sonraki dönemlerde gerek süresi biten üyenin yerine, 

gerekse üyeliği düşen üyenin yerine yenisinin seçilmesi esas sözleşme 

değişikliğine gerek duyulmadan, genel kurulun yapacağı işlemlerdendir. 

Doktrinde tartışmalı olmakla birlikte kural olarak yönetim kurulu üyesinin 

seçilmesi için, seçim maddesinin gündemde yer alması gerekir (TTK md. 369). Bu 

konuda Yargıtayımızın farklı zamanlarda vermiş olduğu kararlar arasında  tutarlılık 

yoktur. Bunun yanında Yargıtayın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar seçim ve 

azil unsurunun gündemde bulunmasına gerek olmadığı yönündedir84. Bütün pay 

                                                 
84 Bu konudaki görüşleri, iki eksen etrafında toplamak mümkündür. 1. Gündemde 

olmadan azlin yapılabileceğini ve yeni yönetim kurulunun seçilebileceğini 
savunanlar ve Yargıtay Kararları : (ARSLANLI, s. 23), İMREGÜN; bu durumun 
gündeme bağlılığın bir istisnası olduğunu söylemektedir (İMREGÜN, Kara Ticareti, 
s.330,359). Y.11.HD. 13.6.1985 gün ve 3969/3830 sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2,  s.419). 
Y 11. HD. 2.7.79 Gün ve 1882/3487 sayılı kararı, Y.11.HD.7.05.1981 Gün ve 
1256/2246 Sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1815). Y.11.HD. 7.7.1994 gün ve 1834/4901 
sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s.419), Y.11.HD.29.4.1981 gün ve 1787/2067 sayılı kararı 
(YKD.C:VI,SAYI:9,EYLÜL 1981 s.1163). Kooperatifler Kanununun 46’nci maddesine 
göre yönetim kurulunun seçimi ve azli konusunda gündemde madde yoksa bile genel 
kurula katılanların yarısının kabulüyle gündeme alınması mümkündür 2. Gündemde 
açıklık olması gerektiğini savunanlar: POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU: gündemde 
olması gerektiğini savunmakla birlikte gündemde bilanço, kar zarar hesabının, faaliyet 
raporunun veya özel denetçi raporunun görüşülüp onaylanması gibi hükümlerin olması 
durumunda azil  husususun açıkça belirtilmesinin gerekmeyebileceğini savunmaktadır 
(POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s.313); (TEOMAN, Gündeme Bağlılık, s. 477-
487); ÇEVİK; Azil için gündemde madde olmasına gerek olmadığını savunmakla 
birlikte, genel kurulun idare meclisinin tamamını azletmesi halinde, bunun gündemde 
olmadan yapılmasına olanak yoktur (ÇEVİK, AŞ-2,s. 418); (DOĞANAY, s. 938); 
(UÇAR, s. 18); (İMREGÜN, Kara Ticareti, s.330);Y.11.HD.20.12.1985 gün ve 
7001/7178 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1815), Y11.HD. 25.10.1977 gün ve 3909/4558 
sayılı kararı.  
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sahiplerinin hazır olduğu toplantıda seçim maddesinin gündemde yer almasına 

gerek yoktur85 (TTK md. 370). 

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 25’nci 

maddesine göre istisnalar dışında gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. 

Bu istisnalar: “1. Yönetim kurulunda yıl içerisinde vaki boşalma üzerine yönetim 

kurulunca yapılan atamanın onaya sunulması veya şirket organlarında meydana 

gelen boşalmaların yerine seçim yapılması konuları, genel kurul toplantısında hazır 

bulunanların ekseriyetiyle karar verilmesi halinde gündeme alınabilir. 2. Yönetim 

ve denetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermiş ise gündemde seçim 

maddesi olmaması halinde genel kurul toplantı gündemine seçim maddesinin ilave 

edilmesi zorunludur. 3. Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve tasfiye memurlarının 

azli ile bunların yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulun ekseriyetle vereceği 

kararla gündeme alınabilir. 4. Gündeme madde ilavesi divanın hemen 

oluşumundan sonra gündemin diğer maddelerinin görüşülmesinden önce yapılır.” 

Görüldüğü gibi Yönetmeliğe göre seçim ve azil olgusunun toplantının 

başlamasından evvel gündeme eklenmesi mümkündür. 

Genel kurul, yönetim kurulundan birini/birkaçını gerekçe göstermeden TTK 

316’ncı maddeye dayanarak azledebilir ve yerine yenisini seçebilir.  Genel kurul 

bunun için  haklı bir neden göstermek zorunda değildir. Genel kurulun görevden 

aldığı üye için şirketin tazminat86 ödemek zorunluluğu da yoktur.  

III. Ana Sözleşme ile Atama 

Ana sözleşme ile yönetim kurulunun atanması şirketin kuruluş biçimine göre 

farklılık göstermektedir87. Ani kuruluşta ilk yönetim kurulu üyelerinin esas 

sözleşme ile belirlenmesi zorunludur (TTK md. 289/IV, 303/II). Zira anonim 
                                                 
85  DOĞANAY, s. 938. 
86 ÇEVİK, TTK, s. 420; ERİŞ, AŞ, s.214; İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 198; ANSAY, 

AŞ. s. 102., Y.11.HD.8.10.1979 Gün ve 3972/4554 sayılı kararı (YKD. CİLT; VII, 
SAYI: 2, ŞUBAT 1981, s. 196),Y.11.HD. 3.2.1983 gün ve 5836/432 sayılı kararı ve  
Y.11.HD.1.06.1980 gün ve 2385/3126 sayılı kararlarında siyasi saiklerle yönetim kurulu 
üyeliği son bulan davacının tazminat istemini yersiz bulmuştur. Y.11.HD. 08.10.1979 
gün ve 3972/4557 sayılı kararında ana sözleşmesi TTK md. 316’ya paralel düzenleme 
içeren ortaklıkta süresi dolmadan yönetim kurulu üyeliğine son verilen davacının 
tazminat talep etmeye hakkı olmadığını söylemiştir. Bu kararda şayet ana sözleşmede 
tazminat talep etmeye dair hüküm bulunsaydı, 316’ncı maddedeki emredici hükme 
rağmen  Yargıtayın da bu yönde karar vererek tazminata hükmedeceği kanaatindeyiz 
(YKD. CİLT; VII, SAYI: 2, ŞUBAT 1981, s. 196). 

87  ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 206. 
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ortaklık tescilden sonra artık tüzel kişilik kazanacağından o anda ortaklığı temsil ve 

idare edebilecek bir organın varlığı gereklidir.  

Tedrici kuruluşta ise yönetim kurulu  esas sözleşme ile atanır, eğer 

atanmamışsa kuruluş genel kurulunca atanması mümkündür.  

Ana sözleşme ile seçilen yönetim kurulu üyesinin, süresi dolmadan yenisinin 

seçilmesi için esas sözleşmede değişiklik yapılması gerekip gerekmediği tartışma 

konusu yapılabilir. Öncelikle, İster genel kurul kararıyla seçilmiş olsun, isterse esas 

sözleşme ile atanmış olsun, muhtemel yönetim değişikliği için esas sözleşmeyi 

değiştirmeye gerek olmaksızın, genel kurula yönetim kurulu üyesini değiştirmesi 

için yetki verilmiştir. TTK 316’ncı madde yönetim kurulu esas sözleşme ile seçilse 

bile yönetim kurulu üyesinin azledilebileceğini söylemekte ve ana sözleşmenin 

değiştirilmesinin gerekliliğinden bahsetmemektedir88. Bizce genel kurul,  yönetim 

kurulu gibi hayati bir organın üyelerini her zaman ana sözleşme değişikliği 

yapmadan ve anasözleşmede ya da kanunda belirtilen süre dolmadan  

değiştirebilmelidir. 

IV. Yönetim Kurulu Tarafından Geçici Üye Ataması 

Kural; yönetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından  belirlenmesi olmakla 

beraber, yönetim kurulu üyeliği herhangi bir sebeple açıldığı takdirde, yönetim 

kurulu boşalan üye yerine geçici birini seçebilir.89 Seçilen üye  ilk genel kurula arz 

edilir (TTK md. 315). Kanunla  yönetim kuruluna böyle bir yetki verilmesinin amacı 

şirketin  organsız, tüzel kişiliğin  idarecisiz kalmasının önlenmesidir. Çünkü ticaret 

şirketlerinde; tüzelkişinin fiil ehliyeti hatta varlığını devam ettirmesi,  organın 

varlığını devam ettirmesine bağlıdır. Diğer bir söyleyişle ticaret şirketlerinde fiil 

ehliyeti, yönetim organının  ve tüzel kişinin varlığı iç içe geçmiş durumdadır.  

Geçici üye seçilebilmesi için  her şeyden önce yönetim kurulu üyeliğinin 

açılmış olması gerekir. Geçici üye seçme görevi  yönetim kuruluna verilmiş istisnai 

bir yetkidir. Yönetim kurulu öncelikle üyeliğin açıldığını bir karar ile tespit etmek 

zorundadır. Üyeliğin açıldığını tespit eden yönetim kurulu kararının, azil kararı gibi 

kullanılmaması gerekir. Örneğin anasözleşmede belirtilen şartları  kaybetmediği 

halde, üç toplantıya gelmediği gerekçesiyle üyeliğin açıldığına dair verilen karar 

aslında bir tespit kararı değil, azil kararıdır. Azil yetkisi ise genel kurulun münhasır 

                                                 
88   ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 206, ERİŞ, AŞ. s. 214. 
89  ARSLAN; bu seçime ‘kooptasyon’ demektedir (ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 207). 
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yetkilerindendir (TTK md.316). Aynı zamanda üyeliğin göreve devam ederken 

açılması da gerekmektedir. Şöyle ki genel kurulun iki ölü kimseyi üye olarak 

seçtiği geçersiz kararı cihetinde, yönetim kurulunun geçici üye ataması mümkün 

değildir. Çünkü burada üyeliğin açılması değil, baştan itibaren genel kurul 

kararının batıllığı söz konusudur. Böyle bir durumda yönetim kurulunca geçici üye 

seçilmesi yetkisinin kullanılması, genel kurulca üye seçilmesi yetkisinin yönetim 

kuruluna devri ile aynı anlama gelecektir. O halde yönetim kurulunun geçici üye 

seçme yetkisi sadece üyenin geçerli bir şekilde görevine başladıktan sonra, kanuna 

veya anasözleşmeye aykırı hale gelmesi durumunda kullanılabileceği istisnai bir 

yetki olmalıdır.  

Bir/birkaç üyelik açıldıktan sonra, geriye kalan yönetim kurulu üyelerinin 

toplantı/karar nisabını sağlayıp sağlamadıkları veya ortaklığın organsız 

kalıp/kalmadığı konusunda Yargıtayımızın kararları ve doktrinde birlik 

bulunmamaktadır90. Bunun yanında Yargıtayın son dönemde verdiği kararlar, 

                                                 
90  Y.11.HD. 8.2.1990 gün ve 5478/708 (YKD. C: XVI. S. 6. HAZİRAN 1990) ve 

Y.11.HD.  19.09.1991 gün ve 2331/4669 sayılı kararlarında TTK md. 315’e göre geçici 
üye atanırken, yönetim kurulu toplantı yeter sayısı aranmaz. Yargıtay tarafından verilen  
bu iki kararda  yönetim kurulunun toplanması için  “karar nisabı” yeterli görülmüştür. 
Y.11.HD.3.10.1985 gün ve 4821/5036 sayılı kararında yönetim kurulu üyelerinden 
birinin  mahkumiyeti ile kalan iki yönetim kurulu üyesinin geçici üye atayabileceğini, bu 
nedenle  kayyım tayin etme kararı doğru değildir (ÇEVİK, AŞ-2, s. 411). Karsı Görüş 
ve Yargıtay Kararları: Y.11.HD.15.11.1976 gün ve 3647/4920 sayılı kararında üç 
üyeli bir yönetim kurulundan, bir üyenin ‘genel kurul kabul edene kadar’ şartlı  istifası 
ve  istifa eden üye ile birlikte üç üyenin genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmasını 
usulsüz bulmuştur. Hatta toplantı ve karar yetersayısını sağlamadığı için yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar da iptal edilmelidir demiştir. 
Y.11.HD. 8.11.1982 gün ve 3858/4511 sayılı kararında iki üyesi istifa etmiş, üç üyeli 
yönetim kurulunda kalan tek üyenin, geçici üye seçmesi ve genel kurulu olağan üstü 
toplantıya çağırması usulsüz bulunmuştur (ERİŞ, TTK-1, s. 1807). POROY/ TEKİNALP/ 
ÇAMOĞLU; Yargıtay’ın 1990 ve 1991 yılında vermiş olduğu yukarıdaki kararlarına 
katılmanın mümkün olmadığını yönetim kurulu kararları için hem toplantı hem de karar 
nisabının sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Zira toplantı nisabı olmadan 
karar nisabından bahsetmekte mümkün olmayacaktır. Yönetim kurulunun kurul organ 
olarak çalışabilmesi için, toplantı yetersayısı üye sayısının yarısından bir fazladır. Şu 
halde 9 kişilik bir yönetim kurulunda en çok 4, 7 kişilik bir yönetim kurulunda en çok 3 
üyeliğin kalan üyelerce doldurulacağı kanaatindedir. Fakat POROY burada ifadeyi yanlış 
kullanmış, zira bu sayılar yine karar nisabına işaret ediyor POROY (TEKİNALP, 
ÇAMOĞLU), s.314. TEOMAN; beş kişilik bir yönetim kurulunun iki üyesinin istifası ile 
üç üyenin toplantı yapması ve karar alması olanağı ortadan kalktığından geri kalan 
üyelerin denetçiye ihbarda bulunarak genel kurulu  olağan üstü toplantıya çağırmaları 
gerekir. Fakat üyelerin mahkemeye başvurup kayyım tayin ettirmeleri de mümkündür 
(TEOMAN, Mütalaa-2, s. 20). TEOMAN; bir başka makalesinde yönetim kurulunun 
toplantı ve karar nisabına uymadan geçici üye ataması sonucunda yönetim kurulu 
kararının yoklukla malul olduğunu ve bu kararın kimse ileri sürmese bile mahkemece 
resen bile tespit edilebileceğini savunmakta ve oluşan yönetim kurulunun kararlarının 
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kalan üyelerin “karar nisabını” sağlaması halinde  yönetim kurulunun geçici üye 

atayabileceği yönündedir. Örneğin üç kişilik bir yönetim kurulunda bir kişinin 

istifası ile kalan iki üye karar nisabını sağladığı için geçici üye atayabilecek, iki 

üyenin istifası halinde bu yetkiyi kullanamayacaktır. 

TTK md 315’ e göre yönetim kurulu üyelerinden birisi; iflas ederse, üyelik için 

kanunun emredici vasıflarından birini kaybederse, ölürse, temyiz gücünü 

kaybederse, istifa ederse, hacir altına alınırsa, ağır hapis cezası ile cezalandırılırsa, 

sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, suçlarından mahkum olursa 

üyeliği düşer. Yönetim kurulu üyeliğinin bu şekilde açılması halinde, idare ve 

temsil organının devamını sağlamak için  kanun ve esas sözleşmedeki şartlara 

uygun91 bir üye seçer. Bu üye ilk genel kurula kadar geçici süre ile görev yapar. 

Genel kurul idare meclisinin atadığı bu üyeyi görevden alıp yenisini atayabileceği 

gibi üyenin görevinin devam etmesine de karar verebilir. Burada dikkat edilecek 

husus  genel kurul tarafından göreve devamı uygun görülmeyen geçici üyenin 

genel kurulun üyeyi onaylamamasına kadar ki dönemde yapmış olduğu işlemlerin 

geçerliliğini korumasıdır. Aynı şekilde üyeliği genel kurulca onaylanmayan geçici 

üyeler bu döneme kadar  almış oldukları kararlar ve yapmış oldukları işlemler  

nedeni ile kural olarak diğer üyelerle birlikte  müteselsilen  sorumludurlar. 

V. Kamu Tüzel Kişilerinin Üye Ataması 

Ana sözleşmede hüküm bulunmak ve şirketin konusunun kamu hizmeti ile 

ilintili olması koşuluyla, pay sahibi olmasa bile bazı kamu tüzel kişileri ana 

sözleşmede öngörüldüğü şekilde yönetim kurulu üyesi atayabilirler (TTK md. 275). 

Kamu tüzel kişilerinden ortaklıkta pay sahibi olmadıkları halde ana sözleşmeye 

hüküm ekletmek  suretiyle,  idare meclisinde temsilci bulundurmaya uygulamada  

şu ana kadar rastlanmamıştır92. Fiiliyatta sadece pay sahibi olan kamu tüzel 

                                                                                                                                                           
da yoklukla malul olduğunu söylemektedir (TEOMAN, Yönetim Kurulu, s. 52). Ayrıntılı 
açıklama için Bkz. “& 8.A. Toplantı ve Karar Nisabı”. 

91  POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU; yönetim kurulu tarafından seçilen, geçici üyenin şartlara 
uygun olmaması halinde, kararın mutlak butlanla batıl olacağını söylemiştir. Y.11.HD. 
15.03.2001 gün ve 10735/1907 sayılı kararında  usulsüz seçilen  yönetim kurulu üyesi 
hakkındaki, kararın iptali için bir vatandaş tarafından açılan davada, aktif dava ehliyeti  
olmadığından davayı reddetmesini de eleştirmiştir POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), 
s. 315.   

92  Maddede yer alan “mevzuu kamu hizmeti” kelimeleri kesinlik kazanmamış  olmakla 
beraber, kamu tüzel kişilerinin hangi şirketler hakkında bu yetkilerini 
kullanabileceklerin sınırını tayin etmektedir (ÇEVİK, AŞ, s. 6). 
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kişilerinin kamu hizmeti gören şirketlerin esas sözleşmesine  hüküm eklemek 

kaydıyla yönetim kurulu üyesi atadıkları görülmektedir.  

Ticaret Bakanlığının, TTK 273’ncü maddesine göre; kamu hizmeti ile ilgili 

anonim şirketlerin pay sahibi olmayan kamu hükmi şahıslarının yönetim kurulu 

üyesi ataması için kullandığı  “izin şartını”, hükmi şahsın “yönetim kurulu üyesi 

göndermesi” için esas sözleşmeye hüküm eklenmesi şartına bağlaması her zaman 

için mümkündür93. 

Kanunumuzda, bir yıllık çalışmanın mahsulü genel kurul toplantısının 

hükümet komiseri ile yapılan denetimi yeterli görülmediği için kamu hizmeti gören  

anonim şirketlerin içeriden bir idare ajanı tarafından denetlenmesi amacıyla böyle 

bir düzenleme yoluna gidilmiştir94.  

Kamu tüzel kişisi tarafından atanan yönetim kurulu üyesi diğer yönetim 

kurulu üyesi ile aynı statüdedir. Sorumlulukları yönünden  diğer üyelerle arasında 

fark yoktur. Sadece bu üyeler seçildikten sonra hisse senedi tevdi etmek 

mükellefiyetinden muaf tutulmuşlardır.  Bunların işledikleri fiiller, yaptıkları 

muamelelerden dolayı şirkete, alacaklılara ve pay sahiplerine karşı kamu tüzel 

kişisi mesuldür95.  

Kanunda kamu tüzel kişisinin atayacağı üye sayısı belirtilmemiştir. Esas 

sözleşmeye hüküm eklenmek sureti ile  birden fazla üye atanmasında96 kanuni bir 

engel yoktur.  

Kanunda kamu tüzel kişisinin temsilcisinin sahip olması gereken şartlar 

konusunda açıklık yoktur, fakat kamu tüzel kişisi şartlara aykırı üye 

görevlendirmemelidir97. Kamu tüzel kişisinin temsilcisi TTK md. 315/2‘ de ki 

şartlara tabi olmalı mıdır? TTK; 315/2 ,275 ve 312, 313 ve 314’ncü maddeler 

birlikte incelendiğinde; TTK nın 312, 313 ve 314’ncü maddeleri pay sahibi olma, 

                                                 
93  TEKİNALP, YK Tüzel Kişilerin Temsili, s. 70. 
94  ÇEVİK, AŞ-2, s. 388.  

95  ARSLAN; bunların işlemiş olukları fiiller ve yaptıkları muameleler nedeniyle doğacak 
sorumluluğun amme hükmi şahıslarında olması gerektiğini, şartları oluşmuşsa 275’nci 
maddeye göre hükmi şahsın rucu hakkının varolduğunu söylemektedir (ARSLAN, 
Şirketler Hukuku, s. 206, 207). 

96  İMREGÜN; ayrıca birden fazla kamu tüzel kişisinin de temsilci gönderebileceğini 
savunmaktadır. Fakat asıl amaç yönetimi ele geçirmek değil de ortaklığı denetlemek 
olduğu için gönderilecek temsilci sayısının, genel kurulun seçeceği temsilciyi 
geçmemesi gerektiğini söylemektedir (İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 325). 

97  TANDOĞAN, s. 12. 
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payın tevdii ve görev süresi  konusunda kamu tüzel kişisi temsilcisini diğer 

yönetim kurulu üyelerinden ayrı tutmuştur. TTK nın 275’nci maddesi kamu tüzel 

kişisinin temsilcisi üyeyi payın tevdiinden muaf tutmuş, üyenin normal yönetim 

kurulu üyelerinin hak ve vazifelerine sahip olduğunu söylemiştir. 275’nci madde 

315’nci maddeyi istisna göstermediğine ve 315’nci maddede de bu konuda bir 

kısıtlama olmadığına  göre, kamu tüzel kişisi temsilcinin payın tevdii yükümlülüğü 

ve görev süresi  dışında tüm şartları taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Zira kanun 

koyucunun “aynı hak ve vazifelere haizdir” hükmünü bu yönde yorumlamak 

gerekir. Şayet bu şartlara aykırı bir görevlendirme varsa,  bu atama kararı 

hakkında iptal davası açılabilmelidir.  

Kamu tüzel kişisinin temsilcisi genel kurul tarafından azledilemez. Öncelikle 

Kanunun emredici hükmü karşısında böyle bir işlemin genel kurul tarafından 

kullanılması yetki gaspına gireceğinden karar mutlak butlanla sakıt olur. Esas 

sözleşmeye kamu tüzel kişi temsilcisinin genel kurul tarafından azledilebileceği 

konusunda  bir madde eklenmiş olsa  ve tescil esnasında ticaret sicili memurunun 

dikkatinden kaçmış olsa bile genel kurulun buna dayanarak kamu tüzel kişisi  

yönetim kurulu üyesini, azletmesi mümkün olmamalıdır.  

Kanunda tüzel kişinin temsilcisinin TTK 312’nci maddede belirtilen üç kişi 

içine dahil olup olmadığı yönünde bir düzenleme yoktur.  Bir kere TTK md 312 ile 

yönetim kurulu için minimum sayı öngörülmüştür. Bu sayının tüzel kişi 

temsilcisinin sayısına göre dört ya da daha fazla olacağını söylemek mümkün 

görünmemektedir. Aksini düşündüğümüz taktirde, birisi kamu tüzel kişi temsilcisi 

üç kişilik bir yönetim kurulunun iki üyesi olduğunu ve TTK 312’nci maddede 

belirtilen sayıda olmadığı için yönetim kurulu kararlarının yokluğu,  organ yokluğu 

ya da şirketin feshi kurumunun gündeme gelmesi gerekecektir. Fakat bu kanun 

koyucunun öngörmediği bir sonuçtur ve kanunda böyle bir düzenleme yokken 

yorum yöntemiyle bu sonuca ulaşılamaz.  Kamu tüzel kişisinin temsilci atamasının 

asıl amacının  ortaklığın içeriden denetlenmesi olduğu, kararları ya da yönetimi  

etkilemek olmadığı unutulmamalıdır. Ortaklıkta hem kararların sağlıklı 

alınabilmesi, hem de kamu tüzel kişi temsilcisinin bir şekilde açılması halinde 

yaşanabilecek problemler göz önüne alındığında yönetim kurulunun ana sözleşme 

ile üçün üstünde belirlenmesi daha uygun olacaktır. Örneğin biri kamu 

temsilcisinden oluşan, üç kişilik yönetim kurulunda, kamu temsilcisi toplantıya 
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gelmezse şirket idaresiz kalmış olacaktır. Bu olumsuzluk esas sözleşme ile bertaraf  

edilmelidir. 

Bir görüşe göre; kanunun emredici hükmü karşısında hükmi şahsın 

temsilcisinin yönetim kurulu üye sayısının içinde yer almaması gerekmektedir. 

Yani kamu tüzel kişisi yönetim kurulu üyesi atayacaksa yönetim kurulu üye sayısı 

en az dört olmalıdır98. TTK md. 312 karşısında bu fikre katılmak mümkün değildir.  

Açılan kamu tüzel kişisi yönetim kurulu temsilcisinin yerine, hükmi şahıs 

tarafından yeni üye gönderilmezse  ve bu üye yönetim kurulu zorunlu üye sayısı 

ya da karar yeter sayısı için sınır teşkil ediyorsa, zaruretten de olsa genel kurulun 

yeni üye ataması yoluna gidilebilir mi? Atama olmazsa nasıl bir yol izlenmelidir?  

Öncelikle, TTK’ nın 275/1’nci maddesi ile  açılan kamu tüzel kişiliğinin temsilcisi  

üye  yerine ancak hükmi şahsın atama yapacağı düzenlenmiştir. Kanımızca bu 

emredici hüküm karşısında genel kurulun atama yapması fonksiyon gaspı  

anlamına geleceğinden geçersiz olacaktır. Böyle bir durumda yönetim kurulu üye 

sayısı üçün altına düşmüşse TTK md 435’e göre  pay sahiplerinden veya şirket 

alacaklılarından birinin ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi ile mahkeme 

tarafından organın kanuna uygun hale getirilmesi için münasip bir süre 

verilmelidir. Buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshine karar verilebilir. 

Mahkeme, burada kamu tüzel kişisine değil şirkete organı teşkil etmesi için süre 

tanımaktadır. Mahkemenin bu talebine rağmen kötü  niyetli davranan  hükmi 

şahsın sorumluluğu yoluna gidilebilir. Böyle bir sorunla karşılaşılmaması için, az 

önce belirttiğimiz gibi esas sözleşme ile  üç olan yönetim kurulu üye sayısından 

hükmi şahsın temsilcisi yönetim kurulu üyesini hariç tutmak yerinde olacaktır. 

Görev süresi dolduğu halde hükmi şahsın temsilcisi şirket adına işlem 

yapmaya devam ederse yapılan işlemler üçüncü kişiler açısından bağlayıcı 

olacaktır. TTK’ nın 314’nci maddesinin son bendi  hükmü ile kamu tüzel kişilerinin 

idare meclisine katılmalarını düzenleyen, TTK 275’nci madde hükmü ayrık 

tutulmuş bulunduğundan birinci bentteki üç yıllık süre kamu tüzel kişilileri 

yönünden geçerli olmayacaktır. Bu üyelerin görev süresini temsil ettikleri kamu 

tüzel kişilerinin yetkili organ ve kurulları saptanacaktır. Kamu tüzel kişisi 

tarafından belirlenen görev süresi sona eren üyeler, yeni temsilci göndermedikleri 

                                                 
98  İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 327. 
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için işlem yapmaya devam ederse üçüncü kişiler yönünden de bunun geçerli 

sayılması gerekir. 

VI. Mahkemece Üye Ataması 

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde açılması  sonucu, kurul 

çalışamaz yani karar alamaz hale gelmişse, pay sahipleri, şirket alacaklılarından 

birinin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının  talebi ile mahkemece idare meclisi 

görevinin bir veya birden fazla kayyım’a teslim edilmesi mümkündür (TTK md. 

435). Medeni Kanunumuza göre; “Bir tüzelkişi gerekli organlarından yoksun kalmış 

ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa” mahkeme kayyum tayinine mecburdur 

(MK. md. 427/4). 

VII. Yedek Üye Seçilmesi 

TTK’ da yedek üye atanması hakkında hüküm bulunmamasına rağmen 

uygulamada, ileride yönetim kurulu üyeliğinin açılması halinde şirketin organsız 

kalmasının önüne geçmek için yedek üye ataması yapıldığı görülmektedir. 

Organsız kalma tehlikesini göz önünde tutan şirket genel kurulu, kanunla geçici 

yönetim kurulu üyesi atama yetkisi verilen  yönetim kurulunun görevine önceden 

müdahale etmektedir (TTK md.3151). Bu konuda genel kurul haksız sayılmaz. 

Çünkü yönetim kuruluna verilen geçici üye atama yetkisi, yönetim kurulunun 

organ vasfını kaybettiğinde işlememektedir.  Doktrinde  ve Yargıtay kararlarında 

da açılacak üyelikler için önceden genel kurul kararıyla yedek üye atanabileceği 

fikri hakimdir99. Kanımızca yönetim ve temsil yetkisini bünyesinde barındıran 

yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde açılması ile yönetim kuruluna üye 

atama yetkisi verilmesi ile amaçlanan; ortaklığın organsız kalması ve 

organsızlıktan doğabilecek zararların önüne geçmektir. Yönetim esnasında temsil 
                                                 
99 ÇEVİK, Kooperatifler, s. 610. UÇAR; yedek üye seçimi ile ilgili kanunda bir kısıtlama 

olmadığı için uygulanabileceğini söylemektedir (UÇAR, s. 5). ERİŞ, eskiden yedek üye 
seçiminin kanuna aykırı olduğunu düşünürken bu görüşünden dönerek Yargıtay’ın 
kökleşmiş kararları doğrultusunda artık boşalan üyeliğin doldurulabilmesi için önceden 
yedek üye seçilebileceğini savunmaktadır. Ayrıca ortaklıkta yedek üye seçilebilmesi için 
esas sözleşmede özel bir düzenleme yapmaya gerek olmadığını zira 315’nci maddenin 
bu yetkiyi verdiğini savunmaktadır (ERİŞ, AŞ, s. 188); ANSAY, AŞ. s. 102. İMREGÜN; 
uygulamanın çok isabetli oludunu ve yerinde bir ihtiyacı karşıladığını söylemektedir 
(İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 326, 327), Y.11.HD. 8.11.1982 gün ve 3858/4511 sayılı 
kararında ortaklığa önceden yedek üye seçilmesinde sakınca olmadığını söylemiştir 
(ERİŞ, TTK-1, s. 1807). Kooperatifler Kanunun 55/2‘nci  maddesinde yedek yönetim 
kurulu üyelerinin seçilebileceği belirtilir. Fakat özel bir kanun olan Kooperatifler 
Kanunun, anonim ortaklıklar için uygulanması mümkün değildir. Karşı görüş, ERİŞ, 
TTK-1, s. 1779 (Yazar yedek üye seçimine karşı iken yukarıda belirtilen sonraki 
eserlerinde bu fikrinden dönmüştür).  
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sorununun hiç yaşanmaması için, yönetim kurulunu seçme yetkisine sahip genel 

kurula, seçtiği üyelerin kaybı halinde, yedeklerini seçme imkanı sağlanması,  hem 

yönetim kurulunu genel kurulun güvenine mazhar olmayan geçici üye seçmek 

suretiyle  zan altında kalmaktan kurtaracak, hem de sonraki genel kurula kadar 

ortaklığın organsız kalma riskini ortadan kaldıracaktır. 

§ 4. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Tescil ve İlanı 

Yönetim kurulu ortaklığın yasal temsil organıdır, bu nedenle yönetim kurulu 

üyeliğinin kazanılması halinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir (TTK 

md. 323,300/8 )100. Ticaret Kanununda  tescil ve ilanın zorunlu olduğundan 

bahsetmektedir, bu tescil ve ilan kurucu nitelik taşımaz, sadece bildirici101 

niteliktedir.  

Tescil ve ilan iyi niyetli üçüncü kişiler yönünden önem kazanmaktadır102. 

Üyelerin tescil ve ilanı ile iş yaşamına aleniyet getirilmeye çalışılmıştır. Tescil ve 

ilanı üçüncü kişilerin bilmediklerine dair savlar dinlenmeyeceğinden, bu şekilde 

anonim şirket  koruma altına alınmıştır. Üyelerin tescili yapılmamış, ya da tescil 

yapıldığı halde ilan gerçekleşmemişse üçüncü kişilere karşı iç ilişkideki bu durum 

ileri sürülemez, bunun tek istisnası üçüncü kişilerin bu durumu bildiklerinin  ispat 

edilmesidir (TTK md. 39/2).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
100  İMREGÜN; TTK md. 300/8’e göre, kuruluş sırasında onanıp ticaret siciline kayıt edilen 

ortaklığın yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri tescil 
ve ilan olunur. TTK m. 33’e göre tescil edilmiş hususlarda oluşan tüm değişiklikler de 
tescil ve ilana tabidir. Bu nedenle yönetim kurulu üyesi sıfatını kazanan kişilerin ticaret 
siciline tescil ve ilanı gereklidir. TTK m.323 sadece temsil yetkisini haiz olanların 
tescilinden söz etmiş olmakla beraber, bu temsil yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu 
üyesi olmayabilirler. Bu nedenle ,yönetim kurulu üyelerinin tescil ve ilanı konusunda 
TTK m. 300/8 ve m.33 uyarınca hareket etmek gerekmektedir (İMREGÜN, Kara 
Ticareti, s. 332). 

101  Y.12.HD.30.12.1993 gün ve 16430/20481 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1790). 
102  Y.11.HD.24.09.1993 gün ve 4026/5836 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1789). 



İKİNCİ BÖLÜM 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAK İÇİN ARANAN 

ŞARTLAR İLE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLER 

§ 5 Yönetim Kurulu Üyesi Olmak İçin Aranan Şartlar 

Yönetim kurulu üyesi olmak için aranan şartlar, Ticaret Kanununda açık 

olarak yer almadığı halde Yönetmelikle belirlenmiştir (TTK md.315, Yönetmelik 

md.15). Yönetim kurulu üyesi olmayı engelleyen haller farklı kanunlarda da 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Şirket anasözleşmesine hüküm eklenmek suretiyle 

üyelik için fazladan şartlar aranması da mümkündür. Bu kapsamda, bu kısımda 

başta TTK, diğer kanunlar ve Yönetmelikte belirtilen emredici şartlar, daha sonra 

da ana sözleşmede belirtilen şartlar inceleme konusu yapılmıştır. 

I. Mevzuatla Aranan Şartlar 

A. Genel Olarak 

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye engel haller; Anayasa, TTK, MK, TCK, 

Kurumların İşleyişini düzenleyen özel kanunlar ve Yönetmelikte  düzenlenmiştir. 

Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu ve üyesinin taşıması gereken şartlar 

çeşitli maddelerde düzenlenmiştir. TTK’nın 315’nci maddesi ile azalığın açılmasını  

gerektiren haller sayma suretiyle belirlenmiştir (TTK md.315/2).  

TTK md. 315’de belirtilen hallerde görevde bulunan bir üyenin vazifesi 

kendiliğinden sona ermektedir. Maddede üyeliği sona erdiren nedenlerin aynı 

zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilme engeli olup olmadığı yönünde bir 

düzenleme yoktur.  Yönetim kurulu üyeliğini  kaybetme hallerinin aynı zamanda 

üyeliğin kazanılması için engel teşkil edip etmediği doktrinde Yönetmelik yürürlüğe 

girene kadar tartışmalı idi 1.  

                                                 
1  AYHAN; “genel kurul durumu bilerek üye seçmişse karar geçerlidir, fakat hata sonucu 

seçilmişse bu karar iptal ettirilebilir” der (AYHAN, s. 244), aynı yönde İMREGÜN, 
seçimin geçerli olduğunu sadece TTK md. 381’deki şartlar varsa genel kurul kararının 
iptal edilebileceğini söyler (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 153). İMREGÜN bir başka 
eserinde bu fikrinden dönmüş, “özel kanunla getirilen yasaklamaya rağmen kişi 
yönetim kurulu üyeliğine seçilirse, genel kurul kararı geçerli olacak sadece özel 
hükümlerle getirilen müeyyideler uygulanabilecektir” demiştir (İMREGÜN, YK. Üyesi 
Sıfatının Kazanılması, s. 177,178). YHGK 7.4.1965. E.547 sayılı kararında daha 
önceden iflas eden birinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesini 315/2 ye aykırı 
bulmamıştır (AYHAN,s. 246). ÇEVİK; TTK  315’in ikinci fıkrasında “üyelik için lüzumlu 
kanuni vasıfları” demek suretiyle üyelerin seçimden önce de bu nitelikleri haiz kimseler 
olmaları gerektiğini zımnen açıkladığını söylemektedir (ÇEVİK, AŞ-2, s. 403). 
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Sanayi Ticaret Bakanlığının 7 Ağustos 1996 yılında yayınlanan Sermaye 

Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Komiseri Hakkında Yönetmelik ile yönetim kurulu üyesi seçilecek 

kişilerin taşıması gereken şartlar sayma suretiyle belirlenmiştir. Ayrıca genel kurul 

toplantılarına katılan Hükümet komiseri bu şartları resen araştırmak zorundadır 

(Yönetmelik md. 15,32/h,i).  

Kanunda düzenlenmeyen bir kısıtlamanın Yönetmelikle yapılıp yapılamayacağı 

ve Yönetmeliğin geçerliliği ayrı bir tartışma konusu yapılabilir. Kısaca açıklamak 

gerekirse; kanunda açıkça belirtilmeyen bir “hak mahrumiyeti” cezasının 

yönetmelikle düzenlenmesi mümkün değildir. Yönetmelikler kanunların 

uygulanmasına dair hükümler içerirler ve ona aykırı olamazlar. Ayrıca 

Anayasamıza  göre; “temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 

Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 

sınırlanabilir.” Bu sebeple Yönetmelik hükmü Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan Yönetmeliğin Anayasaya aykırı olmasının yanında; doktrinde 

tartışmalı olan bu konuyu açıklığa kavuşturması yerinde bir düzenleme olmuştur. 

Fakat bu tartışmalı konuya son noktayı koymak için Kanunun 315’nci maddesinde 

geçen “ … vazifesi sona ermiş olur” hükmünün “….yönetim kurulu üyeliğine 

seçilemez ve vazifesini kaybeder” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağını 

mütalaa etmekteyiz. Yönetmeliğin mevcut hali ile Danıştay tarafından iptal 

edilmediği sürece uygulanmasına devam edilmesi gerekir. Bu yüzden çalışmanın 

sonraki bölümlerinde, Yönetmelikte geçen şartlar yönetim kurulu üyeliğine seçilme 

engeli olarak kabul edilecektir. 

Doktrinde bazı görüş sahiplerine göre; TTK md. 315/2 de belirtilen bir/birkaç 

şarta uymayan bir yönetim kurulu üyesi genel kurul kararı ile üyeliğe seçilebilir,  

bu eksiklikler seçilmeye engel teşkil etmez. Genel kurul bilmeyerek hata sonucu  

şartları eksik üye seçmişse koşulları  varsa bu genel kurul kararı hakkında iptal 

davası açılmalıdır2. Yargıtayımız, kanuna aykırı yönetim kurulu üyesini seçen genel 

                                                                                                                                                           
Y.11.HD.1..5.1987 gün ve 1028/2636 sayılı kararı; kooperatif başkanı hakkında bir 
suçtan dolayı ceza davası açılmış olması, doğrudan o kişinin başkanlık görevine son 
verilmesini gerektirmez. Bu nedenle mahkemece kooperatife kayyım atanması doğru 
değildir şeklindedir (ÇEVİK, Kooperatifler, s. 621). 

2  ARSLANLI, s. 99. Aynı yönde İmregün; sadece kısıtlılık halini bu durumdan müstesna 
tutmaktadır (İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 177). TÜZÜN; kanuna 
aykırı yönetim kurulu seçimi yapılırsa sadece iptal davası açılabileceğini, süreye 
uyulmamışsa davanın reddedileceğini söyler (TÜZÜN, s. 106). 
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kurul kararı hakkında iptal davası açılması gerektiğini söyler3. Yargıtay bir başka 

kararında anayasa hükmüne aykırılık nedeniyle genel kurul kararının  yoklukla 

malul olduğuna karar vermiştir4. Aslında Yargıtayın bu ikinci kararı çelişkili bir 

karar olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü aykırılık Anayasa hükmüne 

dayanmaktadır.  

Kanunda belirtilen yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sınırlı sayıdaki 

suçların, kişinin yeniden seçilmesine engel olduğu doğrultusunda, kabul ettiğimiz 

hak mahrumiyetinin kişinin hayatı boyunca devam etmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle; bu suçların adli sicilden silinme zamanı da bizim için önem taşımaktadır. 

Bu nedenle suç, adli sicilden silindikten sonra, kişinin yeniden yönetim kurulu 

üyesi olmasında sakınca yoktur. Suçlar adli sicilden ceza zamanaşımı süresi 

dolduktan sonra silinmektedir (Adli Sicil Kanunu md.9/c, Adli Sicil Yönetmeliği md. 

11/1, TCK md. 68/d,e). Yönetim kurulu üyeliğini kendiliğinden sona erdiren suçlar 

dışındaki diğer nedenlerin ortadan kalkması halinde ise kişi tekrar yönetim kurulu 

üyesi olabilecektir. 

TTK’dan başka diğer özel tip anonim şirketleri düzenleyen kanunlarda5, 

yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken şartlar ayrıca düzenlenmiştir.  

                                                 
3  Seçilme yeterliliğine sahip olmayan kişilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde 

üyelik kendiliğinden bitmez. Bunun için iptal davası açılması gerekir. Süresi içinde iptal 
davası açılmamışsa genel kurul kararı geçerli hale gelecektir. Y.11.HD.nin 04.02.2002 
gün ve 8423/760 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1793-1794). 

4  Yargıtay 11. HD’si; %99 hissesi Hazine ve Maliyeye ait bulunan Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığının, yönetim kurulunun beş üyesinin tamamının da  milletvekili olması 
dolayısıyla pay sahibi tarafından yönetim kurulunun kayyuma teslim edilmesi 
yönündeki iptal davasında, Anayasanın 119’ncu (1982 Anayasası 82’nci madde) 
maddesi  ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu md. 8’e (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun md. 2) göre genel kurul kararının 
“yokluk” la malul olduğuna karar vermiştir Yargıtay kararına gerekçe olarak Anayasanın 
amir hükmünü göstermiştir. Düzenleme Anayasa hükmü olmasa ve sadece kanundaki  
bir düzenleme olsaydı, Salt MMÜBİHK hükümlerinin uygulanması ile geçersizlikten 
bahsetmek mümkün olmayacaktı kanaatindeyiz. Y.11.HD. 26.06.1978 gün ve 
2647/3418 sayılı kararı (DOĞANAY, s. 924-925).  

5  1. Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları yönetim kurulu üyeleri, Bankalar Kanununa 
muhalefetten mahkum edilmemiş  ve Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker İşlemleri 
Hakkında KHK m.35’e göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar 
hakkında tasfiye kararı verilmemiş olmalıdır. 2. Faizden para kazanmak suretiyle ödünç 
para verme işleriyle uğraşacak anonim şirketlerde; KHK. 35 ile ek ve değişiklikleri 
uyarınca haklarında mahkemelerce tasfiye kararı alınan ve uygulananlar, müflisler, yüz 
kızartıcı suçtan mahkum olanlar, idare meclisi başkan ve üyeleri olamazlar. Aksi halde 
faaliyet izni verilmez (1983 , KHK. 90. md.7). 3. Seyahat Acentesi tüzel kişileri yönetim 
kurulu üyeleri, ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflastan hükümlü 
olmamalıdır, belgesiz olarak seyahat acenteliği faaliyetinde bulunmaları nedeni ile 
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B. Müflis Olmamak 

Yönetmelik md. 15/b hükmüne göre yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi için 

üyenin iflasına karar verilmemiş olması gerekmektedir. İflastan ötürü yönetim 

kurulu üyeliğinin son bulması için üye hakkında iflas yolu ile icra takibine 

başlanmış olması yeterli değildir, İKK md. 158’e göre ayrıca iflas kararının 

kesinleşmiş olması gerekmektedir. Madde hükmü tacir olmadığı halde özel 

hükümlerle iflasa tabi tutulan kimseler hakkında da  geçerlidir6.  

Yönetim kurulu üyesinin konkordato teklifinde bulunması halinde iflastaki 

durumun aksine, üyenin tasarruf yetkisi tümüyle kısıtlanmadığı için konkordato 

teklifinin kabulünün yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye engel olmaması gerekir7. 

Şayet yönetim kuruluna iflas nedeni ile hakkında icra takibi yapılan birisi 

seçilmişse, üyelik geçerli olacaktır, fakat iflas kararı kesinleştikten  sonra üyelik 

son bulacaktır. Üyenin yönetim ve temsil adına yaptığı iflastan önceki işlemleri 

geçerliliğini koruyacaktır. 

C. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 

İnsanların bazıları  fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar ve aleyhine borçlar 

yaratmak becerisine  sahip değildir. Bireyin hak ve borç doğuran  işlemleri yerine 

getirmek için sahip olması gereken  şey fiil ehliyetidir. Gerçek kişiler açısından 

ehliyet konusunu inceleme konusu yapan eserlerde fiil ehliyeti; 1. Tam ehliyetliler, 

2. Tam ehliyetsizler, 3. Sınırlı  ehliyetliler, 4. Sınırlı ehliyetsizler şeklinde dört 

kısma ayrılarak inceleme konusu yapılmaktadırlar8. Tam ehliyetliler ergin, ayırt 

etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan kimselerdir. Tam ehliyetsizler fiil ehliyetinden 

tamamen yoksun olan kişilerdir. Sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip 

kısıtlılar ve küçüklerden oluşmaktadır. Bunların ehliyetsizliği asıl ehliyeti ise 

istisnadır.  Sınırlı ehliyetliler ; ehliyeti asıl ehliyetsizliği istisna olan ayırt etme 

gücüne sahip, ergin olan kısıtlanmamış kimselerdir.  

Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyeliğini bitiren hallerin içine “hacir 

altına alınmamış olma” şartı eklenmiştir (TTK md.315/2). Bunun yanında 

                                                                                                                                                           
mahkum edilmemiş olmalıdırlar (1972 yıl 1618 Sayılı Kanun md.8) (ÇEVİK, AŞ-2, 
s.403).  

6  ÇEVİK, AŞ-2, s. 414.  

7  İZMİRLİ, s. 58. 
8  AKİPEK, Medeni Hukuk, s. 317; AYHAN, s. 241; ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 244. 
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Yönetmeliğe göre yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için “reşit ve mümeyyiz” 

olmak gerekmektedir (Yönetmelik md.15/b-1).   

Medeni Kanun, TTK ve Yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; tam 

ehliyetlilerin  yönetim kurulu üyesi olabileceği ortaya çıkar (MK md. 9,10, TTK md. 

315/2, Yönetmelik md.15/b-1). Tam ehliyetsizler ise yönetim kurulu üyesi 

olamazlar (TTK md 315/2, MK. md.14, 15, Yönetmelik md.15/b-1). Bu iki ehliyet 

türü konusunda  bir  tartışma yaşanması olası değildir. Tartışma sınırlı ehliyetliler 

ile sınırlı ehliyetsizler yönündendir. 

Sınırlı ehliyetliler, ergin, mümeyyiz olan aynı zamanda  kısıtlı olmayan 

kişilerdir. Bunlar kanunun yasaklamadığı işlemleri tek başlarına yapabilirler. Bu 

durumda tam ehliyetli kişilerden farkları yoktur. Kendisine kanuni müşavir 

atananlar ve evli kişiler sınırlı ehliyetliler grubundadır. Evli olan sınırlı ehliyetliler 

hakkında Medeni Kanunumuzda getirilen sınırlandırmalar daha çok evlilik birliğinin 

korunmasına ve malların yönetilmesine yöneliktir. Bu sebeple yönetim kurulu 

üyeliği “sınırlı ehliyetli evli kişilerin” yapamayacağı işler grubunda değildir.  

Kendilerine yasal danışman atanan sınırlı ehliyetliler, kısıtlı değildir fakat 

kendilerinin korunması için yasal danışman atanmasına ihtiyaç duyulan kişilerdir. 

Bunlar MK md. 429’da sınırlı şekilde sayılan işlemleri yapmak için yasal  

danışmandan izin almak zorundadır. Bu tahdidi işlemlerin dışındaki tüm işlemleri 

tek başlarına yapabilirler. Reşit ve mümeyyiz oldukları için Yönetmeliğe göre 

yasaklı kimselerden de sayılmazlar (Yönetmelik md. 15/1-b). Eğer yasal 

danışmandan izin almadan yönetim kurulu üyeliğine başlarlarsa, sadece bu 

hareketin sonucuna katlanmak zorunda kalırlar (TTK md 16/1). Bu nedenle 

kendilerine yasal danışman atanan sınırlı ehliyetlilerin yönetim kurulu üyesi olması 

mümkün görünmektedir9. Fakat yasal danışmanın onayını almadan sulh olamayan, 

gayrimenkul satamayan, kefil olamayan, kıymetli evrak alışverişi vb. hukuki 

işlemleri  tek başına yapamayan birinin  yönetim görevinde başarılı olması 

mümkün değildir. Ayrıca üye hakkındaki bu  kısıtlamalar üyenin, yönetim ve temsil 

yetkisinin tabiatına uymaz (örneğin, yönetim kurulu toplantısında vekalet 

yasaklanmıştır, şirket adına gayrimenkul satımının görüşüldüğü  toplantıda sınırlı 

ehliyetli üyenin olumlu oyuna yasal danışmanın da onay göstermesi gerekecektir. 

Ayrıca bu karardan dolayı şirket zarara uğramışsa  sorumluyu belirlemek güç 

                                                 
9  AYHAN, s. 242. Aynı yönde ARSLANLI’ da sınırlı ehliyetlilerin yönetim kurulu üyesi 

olabileceğini söylemektedir (ARSLANLI, s. 102).  
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olacaktır. Kendilerine yasal danışman atanan sınırlı ehliyetli kişilerin yönetim 

kurulu üyeliğine seçilmesinin  engellenmesi için kanunda veya yönetmelikte gerekli 

düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.  

Henüz 18 yaşını doldurmamış yani ergin olmamış kişiler ayırt etme 

yeteneğine sahipse veya ergin olduktan sonra kısıtlanmasını gerektiren bir 

mahcuru nedeniyle mahkeme kararı ile kısıtlanmışsa bu kişiler sınırlı ehliyetsizler 

grubunda yer alırlar. Bunların ehliyetsizliği asıl ehliyeti ise istisnadır (MK md. 

14,15). Bunların kanuni mümessillerinin izni ile yaptıkları işlemlerde tam 

ehliyetlilerden herhangi bir farkları yoktur. Küçük ve kısıtlılarının velileri veya 

vasileri aracılığı ile şirkete ortak olabilecekleri Kanunumuzun düzenlemesi  

paralelinde mümkün  görünmektedir (TTK md. 15).  

Reşit olmayan, sınırlı ehliyetsiz küçüğün Yönetmeliğe göre yönetim kurulu 

üyesi olması mümkün değildir (Yönetmelik md. 15/b-1). Bunun yanında TTK md. 

330’ da yer alan, üyenin  genel kurul toplantılarına bizzat katılma  zorunluluğu, 

TTK md. 336 ve devamında  yer alan yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu ile  MK 

md. 14 ve 15’de yer alan sınırlı ehliyetsizlerin yaptıkları hukuki işlemlerin kural 

olarak geçersiz sayılması  karşısında  TTK md. 15’de düzenlenen “küçük ve 

mahcurun tacir sayılması” hükmünün yorumuyla küçüklerin ve mahcurların 

yönetim kurulu üyesi olmasının, muhalifler10 olmasına rağmen Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği 1996 yılından sonra mümkün olmadığını düşünüyoruz.  

Sınırlı ehliyetsiz küçüğe bir meslek veya sanatla uğraşması için izin verilebilir 

(MK md. 359,453). Bu durumda mesleğin gerektirdiği tüm işlemleri küçük tek 

başına yapabilecektir. Fakat küçük Yönetmeliğe göre reşit olan kimselerden 

değildir. Bundan dolayı sınırlı ehliyetsiz küçük yönetim kurulu üyesi olamaz 

(Yönetmelik md. 15/1-b).  

                                                 
10  ARSLANLI, s.97, 100. AYHAN; menfaatler dengesi bakımından kanunda böyle bir 

kısıtlama olmadığına göre, sınırlı ehliyetsiz birinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi 
ortakları ilgilendiren bir konudur. Diğer ticaret şirketlerinde aynı vaziyette o kimseyi 
müdür tayinine cevaz olduğuna ve mahdut ehliyetsizlerin tacir olabilmesi (TTK md.15) 
ile meslek ve sanatın gerekli kıldığı her türlü muameleyi yapabilmesi (MK 396,405/b-7)   
hükme bağlanmış olduğuna göre muvafakat da varsa sınırlı ehliyetin anonim 
ortaklıklarda yönetim kurulu üyeliğine mani olmaması gerektiğini söylemektedir 
(AYHAN, s. 243). Aynı yönde  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 153. 
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Evlenmekle veya ergin kılınmakla11 (yargısal erginlik) bir küçüğün tam fiil 

ehliyetini kazanması halinde sınırlı ehliyetsiz olan bu kişinin yönetim kurulu üyesi 

olmasında herhangi bir kanuni engel yoktur.  

Medeni Kanunda belirtilen kısıtlama sebeplerinden birinden/birkaçından dolayı 

fiil ehliyeti mahkeme kararıyla kaldırılmış veya sınırlandırılmış kişiler ayırt etme 

gücüne sahip olmak kaydıyla sınırlı ehliyetsiz sayılırlar. Yönetmeliğe göre hacir 

altına alınmış olan kişilerin yönetim kurulu üyesi olması mümkün değildir 

(Yönetmelik md.15/b-1,5). 

Hacir altına alınma, Medeni Kanunumuza göre; akıl hastalığı, akıl zayıflığı,  

savurganlık, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, bir 

seneden daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çarptırılma veya üyenin kendi 

isteği doğrultusunda mümkün olmaktadır (MK md. 405,406,407, 408).  

Kısıtlıların sınırlı ehliyetsizlik durumu kısıtlama kararının kesinleşmesiyle 

başlar, kısıtlama kararının üçüncü kişiler açısından sonuç doğurması isteniyorsa 

kararın ilan edilmiş olması gerekmektedir (MK. md. 410/II). 

Doktrinde ve Yargıtay kararlarında; yönetim kurulu üyesinin tam ehliyet 

sahibi olması gerektiği söylenir12. Doktrin ve Yargıtayımız mümeyyiz küçük ve 

mahcurların yönetim kurulu üyesi seçilemeyeceğini, ancak tam ehliyetlilerin 

yönetim kurulu üyesi seçilebileceğini söyler. Gerekçe olarak da medeni hakları 

kullanmaktan tümüyle mahrum bulunanlar ile kısıtlıların yönetim kurulu üyesi 

                                                 
11  ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 249. 
12 ÇEVİK, AŞ, s. 14; POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU; tam ehliyet dışında başka bir ehliyetin 

aranması durumda, yönetim kurulu üyelerini ortaklık işlerinde objektif özen 
göstermekle yükümlü kılan TTK md. 320 ve sorumluluk nedenlerini ve şartlarını 
düzenleyen TK m. 336 ve devamındaki maddelere çelişik düşecektir POROY 
(TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 319. İMREGÜN, önceleri yönetim kurulu üyeliği için 
mümeyyiz olma şartının yeterli olduğunu düşünürken vesayet altındaki birinin kendi 
başına halledemeyeceği ve kısıtlı işlemleri yapamayacağı düşüncesiyle bu fikrinden 
vazgeçerek, yönetim kurulu üyesinin tam ehliyetli olması gerektiği fikrine yönelmiştir 
(İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 175). ACAR, TTK ve MK’un yorumundan 
ancak tam ehliyetli kimselerin ticari mümessil olabileceğini söylemektedir (ACAR, s. 5-
15 Y.11.HD.5.12.1986 gün ve 6762/6565 sayılı kararına göre ancak tam ehliyetliler 
yönetim kurulu üyesi olabilirler (YKD.CİLT; XIII, SAYI; 3, MART 1987, s. 429). 
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 1999 yılında vermiş oldu bir kararında mümeyyiz olmayan 
küçükler ile akıl sağlığı, akıl zayıflığı ve benzeri nedenlerle mahcur olanların temyiz 
kudretinden ve medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun, tam ehliyetsiz olduklarını 
söylemiştir, Y.8.HD.15.1999 gün ve 14580/1827 (YKD. CİLT: 4 NİSAN 1999, s. 
511). Yargıtayımız  vermiş olduğu bir başka  kararında anonim şirketlerde yönetim 
kurulu üyesi olabilmek için yasanın aradığı kriterler dışında, medeni hakları bizzat 
kullanabilme ehliyetinin aranması gerektiğine karar vermiştir, Y.11.HD.5.12.1986 gün 
ve 6726/6565 sayılı kararı (YKD. CİLT; XIII, SAYI; 3, MART 1987, s. 429). 
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olabilmesi ve bu mevkiin sağladığı haklar ile yüklediği görevleri birlikte 

yürütmesinin mümkün olmadığını gösterirler13. Doktrinde bir kısım görüş 

sahiplerine göre ise sınırlı ehliyetsiz kişilerin yönetim kurulu üyesi olması 

mümkündür14. 

Yönetim kuruluna üye seçilebilmek için gereken şartlardan bir tanesi de 

“reşit ve mümeyyiz olmaktır” (Yönetmelik md.15/b-1). Bu durumda yönetim 

kurulu üyesinin fiil ehliyetine15 sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle sınırlı 

ehliyetsiz birinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin mümkün olmadığını 

düşünüyoruz  

Yönetim kurulu ortaklık adına zaruri ve çok mühim görevler ifa etmektedir.  

Pay sahiplerinin, üçüncü kişilerin, alacaklıların, kamu yararının korunması 

açısından, hukuki ve cezai yönden sorumlu tutulacak yönetim kurulu üyelerinin 

belli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olması işin mahiyetinden 

kaynaklanmaktadır. Fakat Mevzuatımız yönetim kurulu üyeliği için özel şartlar 

veya mesleki ehliyet ve ihtisas sahibi olma kriterlerini aramamış, sadece 

yönetmelikle reşit ve mümeyyiz olmak yönetim kurulu üyesi seçilmek için yeterli 

görülmüş, bunun dışında yönetim kurulu üyesi  seçim yetkisi  genel kurulun takdir 

alanına terkedilmiştir. 

Mevzuatımızın  yönetim kurulu üyesinin sahip olması gereken özel şartlar 

konusunda  susmuş olması, şirketin ana sözleşmesine ehliyet, özel yetenek vb. 

konularda fazladan nitelik koyulamaması anlamına gelmemektedir. Genel kurulun 

yönetim kurulunu atarken şirketin işlerini çekip çevirecek, konusuna hakim, 

dürüst, itibar sahibi, güvenilir, basiretli kişileri seçmesi arzulanır. Seçilecek kişilerin 

yetki ve sorumluluk taşıyacak, konularında iş görmeye yeterli kimseler olmasına 

                                                 
13  İZMİRLİ, s. 42. 
14  ARSLANLI, s. 97,100. AYHAN; menfaatler dengesi bakımından kanunda böyle bir 

kısıtlama olmadığına göre, sınırlı ehliyetsiz birinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi 
ortakları ilgilendiren bir konudur. Diğer ticaret şirketlerinde aynı vaziyette o kimseyi 
müdür tayinine cevaz olduğuna ve mahdut ehliyetsizlerin tacir olabilmesi (TTK md. 15) 
ile meslek ve sanatın gerekli kıldığı her türlü muameleyi yapabilmesi (MK 396,405/b-7)   
hükme bağlanmış olduğuna göre muvafakat da varsa sınırlı ehliyetin anonim 
ortaklıklarda yönetim kurulu üyeliğine mani olmaması gerektiğini söylemektedir 
(AYHAN, s. 243; İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 153). 

15  ARSLAN; reşit ve mümeyyiz olmanın, fiil ehliyeti ile aynı anlama geldiğini 
söylemektedir (ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 204). 
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dikkat edilmesi gerekir16. Zira idare meclisine seçilecek kişinin ehliyeti doğrudan 

doğruya şirketin ve pay sahiplerinin menfaati ile yakından ilgilidir17. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse tam ehliyetliler Y.K. üyesi olabilir, reşit ve 

mümeyyiz olmayan bir kimsenin yönetim kurulu üyesi seçilmesi ise mümkün 

değildir. Yani tam ehliyetsizlerin, sınırlı ehliyetsiz küçüklerin ve kısıtlıların yönetim 

kurulu üyesi olması mümkün değildir. Bunun yanında reşit ve mümeyyiz olan 

sınırlı ehliyetlilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi konusunda mevzuatımıza göre 

herhangi bir yasaklama yoktur. 

D. Gerçek Kişi Olmak  

1. Genel Olarak 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için gerçek kişi olmak gerekmektedir 

(TTK md. 312/2). Kanunun emredici hükmü karşısında tüzel kişinin yönetim kurulu 

üyeliğine seçilmesi mümkün değildir. Ayrıca  gerçek kişi olmak ehliyet konusu ile 

de yakından ilgilidir.  

Yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunmayan 

gerçek kişilerin seçilmeleri, imzası noterden onaylanmış yazılı beyannameyi 

seçimden önce genel kurula sunmalarına bağlıdır. Bunu hükümet komiseri resen 

gözetecektir (Yönetmelik m.15/b-8). Yönetim kurulu üyesinin beyanname 

vermeden üye seçilmesi halinde genel kurul kararının iptal edilmesi gündeme 

gelebilir. Kanunda bulunmayan bu hususun Yönetmelik ile düzenlenmiş olmasını 

doğru bulmuyoruz. Zira genel kurul ile arasında vekalet akdi bulunduğunu 

söylediğimiz yönetim kurulu üyesinin, bu akdin kurulması için bizzat orada 

bulunması şart olmamalıdır. Her sözleşme gibi burada da icapçı ve kabul edenin  

aynı yerde, hatta aynı zamanda bulunması bile zorunlu değildir. Yönetim kurulu 

üyesi gıyabında yapılan bu seçimi kabul etmediği taktirde zaten sözleşme hiç 

kurulmamış sayılacaktır. 

 

 

 

                                                 
16  ÇEVİK’ e göre; gerekli niteliklere ve ehliyet koşullarına sahip olan pay sahibi gerçek 

kişiler, önceden diğer ortaklarla görüşerek seçimini sağlayacak oyu toplama gayretleri 
içine girmelidir (ÇEVİK, AŞ-2, s. 393).  

17  ÇEVİK, AŞ-2, s. 400.  
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2. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulunda Temsili 

Yukarıda belirttiğimiz gibi tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olması mümkün 

değildir. Fakat tüzel kişinin  belirlediği temsilcilerin tüzel kişiyi yönetim kurulunda 

temsil edebilmesi mümkündür.  

Yönetim kurulunda temsil edilen  üyelerin, özel hukuk hükümlerine tabi ya da 

kamu hukuku hükümlerine tabi tüzel kişiler olmaları halinde farklı hükümler 

uygulanacaktır. Bu nedenle bu çalışmada her iki tüzel kişi ayrı ayrı inceleme 

konusu yapılmıştır. 

a. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Temsilcilerinin Üyeliği 

TTK’nın emredici hükmüne göre tüzel kişilerin yönetim kuruluna üye olarak 

seçilmeleri mümkün değildir (TTK md. 312/2). Fakat tüzel kişileri temsil eden 

gerçek kişilerin, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması  mümkündür.   

Tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilememelerinin öncelikli nedeni; tüzel 

kişilerin temsilcileri aracılığı ile yönetim kurulu toplantılarına katılacak olması ve   

bu kişilerin devamlı değişebilecek18 olmasıdır. Diğer nedeni ise; genel kurulun 

güvenine mahzar olmayan kişilerin yönetim kurulu üyesi sıfatını kazanacak 

olmasıdır19. Bir görüşe göre asıl sebep; şirkete ve  üçüncü kişilere karşı  gerçek 

kişinin sorumlu tutulmak istenmesidir20. Tüzel kişi üyeliğe seçilirse şirketteki 

güvenlik de sarsılır. Bir kimsenin yönetim kuruluna seçilebilmesi için genel 

kuruldaki oy gücü yanında, üyenin kişisel özellik ve nitelikleri uzmanlığı, 

dürüstlüğü, piyasaya olan hakimiyeti, itibarı rol oynar, tüzel kişilerin yönetim 

kurulu üyelikleri kabul edilebilecek olursa, yollayacakları kişinin nitelikleri de genel 

kurulun bilgisi dışında gerçekleşecektir. Bu çözüm tarzı yönetim kurulu gibi önemli 

bir organın iç yapısına uymayacaktır21. 

                                                 
18  TEKİNALP, YK Tüzel Kişilerin Temsili, s. 14. 
19  İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 329. Kooperatifler hakkında söylenmiş bir başka görüşe 

göre, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi; tüzel kişiye yönetim kurulu üyesini 
belirleme ve istediği zaman  değiştirme yetkisi vermesi nedeniyle, genel kurulun 
güvenine mazhar olmamış kişilerin idare heyetine seçilmesinin kötü sonuçlara sebep 
olabileceğidir (ÇEVİK, Kooperatifler, s. 616). 

20  ÇEVİK, AŞ, s.9. İMREGÜN, tüzel kişilerin sıfatlarından dolayı yönetim kuruluna 
seçilememelerinin nedeni olarak; 1.Temsilcileri aracılığı ile yönetim kurulu toplantılarına 
katılacakları için  bu kişilerin devamlı değişebilecek olması, 2. Genel kurulun güvenine 
mahzar olmayan kişilerin  yönetim kurulu üyesi sıfatını kazanacak olmasını göstermiştir 
(İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 329). 

21  TEKİNALP, YK Tüzel Kişilerin Temsili, s. 14,15. 
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Kanunumuzda tüzel kişi temsilcisinin nasıl atanacağı konusunda bir açıklık 

yoktur. Tüzel kişinin genel kurul tarafından atandıktan sonra mı  temsilcisini seçip 

genel kurula sunacağı, yoksa tüzel kişiliğe yönetim kuruluna aday gösterme yetkisi 

mi verileceği konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. “…pay sahibi olan 

hükmi  şahıs idare meclisi azası olamaz” (TTK md. 312/2). O halde, öncelikle tüzel 

kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi ve onun temsilcisini ataması mümkün 

olmayacaktır. Esas sözleşmeye eklenen bir şartla belli oranda üyeler “A tüzel 

kişisinden seçilmelidir” denmişse, öncelikle bu üyelikler için tüzel kişilerin 

temsilcileri seçilmelidir. Yani tüzel kişiliğe yönetim kuruluna aday gösterme 

yetkisinin verildiği söylenebilir. Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile genel 

kurulun mutlak yetkisini tüzel kişinin temsilcisinden yana kullanması da her zaman 

için mümkündür.  Anasözleşmede belirtilmesine  rağmen üyelerin ilgili tüzel kişinin 

adayları arasından seçilmemesi halinde anasözleşmeye aykırı genel kurul kararı 

hakkında iptal davası açılabilir. 

Yönetim kurulu üyelerini seçme yetkisi genel kurula hasredilmiş 

devredilmeyecek yetkilerdendir. Genel kurul tüzel kişi tarafından kendi temsilcisi 

olarak gösterilen kişiyi tüzel kişi adına seçer, gösterilen adayın seçilmesi de bir 

zorunluluk değildir. TTK da aday gösterme müessesi  yoktur.   

Kural olarak tüzel kişinin doğrudan yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 

mümkün değildir. Yukarıda da söylediğimiz gibi sadece  tüzel kişinin belirleyeceği  

gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Fakat doktrinde bazı 

müellifler, tüzel kişilerin de yönetim kurulu üyesi seçilebileceğini, fakat bu üyeliği 

kendisinin tayin edeceği bir temsilci marifetiyle kullanabileceğini ileri sürerler22. 

Kooperatiflerin yönetim kurullarına, anonim ortaklıklardan farklı olarak tüzel 

kişilerin seçilebilmeleri olanaklı kılınmıştır. Tüzel kişilerin yönetim kuruluna bizzat 

katılması mümkün olmadığından bunları temsil edecek üyelerin kooperatife 

bildirilmesi zorunludur (KK md. 55/3). Burada da  tüzel kişinin kendisini birden 

fazla temsilci ile temsil etmesine müsaade edilmemiştir. Anonim şirketlerden farklı 
                                                 
22 TEKİNALP, Hükmü şahıslar idare meclisi azası olamaz şeklindeki hükmün, bir 

ehliyetsizliği düzenlemediği, ehliyetsizlik dışında kalan bir takım tahditleri ve  
olumsuzlukları belirttiğini, tüzel ve gerçek kişiler arasında hak ehliyeti yönünden  bir 
ayırım yapılmasına gerek olmadığını, tüzel kişilerin bu ortaklıklarda pay sahibi olmaları 
kabul edildiğine göre (TTK md. 243,275,312,503), pay sahipliğine bağlı kişisel ve mali 
haklardan yararlanmanın da  bunun tabii sonucu olduğunu, esasen kanunumuzun 
540’ncı maddesi ile tüzel kişiliğe haiz pay sahiplerinin diğer ortaklarla birlikte yönetim 
ve temsil hakkına sahip olduğuna göre  tüzel kişilerin  idare meclisi üyesi olmalarında 
sakınca yoktur, demiştir (TEKİNALP, YK Tüzel Kişilerin Temsili, s. 21-22). 
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olarak tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişki sona erdiğinde, tüzel kişi yeni üye 

bildirmek koşuluyla temsilcisinin görevine son verebilmektedir. Anonim şirketlerde  

ise bu yetki genel kurulun münhasır yetkileri arasındadır23. 

Tüzel kişinin temsilcisinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi beraberinde 

bazı sorunları da getirmektedir. İlk olarak;  tüzel kişilikle yönetim kurulu temsilcisi 

arasındaki bağlantı bir şekilde bittiğinde yönetim kurulu üyeliğinin ne olacağıdır. 

Tüzel kişinin temsilcisi ismen seçildikten sonra, tüzel kişilikle arasındaki bağlantı 

artık kesilmiştir. Üye kendisi ayrılmadığı sürece yönetim kurulundaki görevinden 

tüzel kişilik tarafından azledilmesi de mümkün değildir24. Yönetim kurulunu 

seçmek ve azletmek yetkisi genel kurulun münhasır yetkileri arasında 

sayıldığından ve bu yetkinin başkasına devredilmesi esas sözleşme ile bile 

mümkün olmadığından bu değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. 

İkinci sorun; esas sözleşmeye “tüzel kişi temsilcinin, tüzel kişilikle 

arasındaki bağ bir şekilde bittiğinde başkaca bir işleme hacet kalmaksızın 

üyeliği kendiliğinden düşer” şeklinde bir hüküm eklense, üyeliğin kendiliğinden 

düşebilmesinin mümkün olup olmadığı  ile ilgilidir. Üyeliğin kendiliğinden 

düşebileceği yönünde esas sözleşmeye eklenebilecek bir hüküm geçersizdir, şartlı 

yönetim kurulu üyesi seçimi yapılamaz. Azil yetkisi de genel kurulun 

vazgeçemeyeceği25 yetkilerdendir. Bu nedenle böyle bir sınırlama geçersiz 

olacaktır26. Fakat kamu tüzel kişisinin temsilcisi yönetim kurulu üyesinin bunun 

dışında tutulması gerekmektedir.  

Üçüncü sorun; esas sözleşmeye tüzel kişinin yönetim kuruluna üye 

göndereceği hükmü eklenmişse, tüzel kişinin adaylarının, temsil edecekleri tüzel 

kişiliğin yetkili organı tarafından seçilip seçilmediği  ile ilgilidir27. Bu durumu, çeşitli 

                                                 
23  ÇEVİK, Kooperatifler, s. 616. 

24  ÇEVİK, AŞ-2, s.397; İMREGÜN, YK. Üyeleri, s. 258,259. TEKİNALP, tüzel kişilikle 
temsilcisi arasındaki bağlantı bir şekilde bittiğinde üyeliğin kendiliğinden biteceğinin 
ana sözleşmeye eklenmesinin genel kurulun münhasır azil yetkisinin gaspı anlamına 
gelmeyeceğini söylemektedir (TEKİNALP, YK Tüzel Kişilerin Temsili, s.101-103). Karşı 
Görüş:İZMİRLİ, tüzel kişi temsilcisi sıfatı ile görev yapan kişinin, tüzel kişi 
temsilciliğinden ayrılması halinde üyeliğin kendiliğinden sona ereceğini savunmaktadır 
(İZMİRLİ, s. 61). 

25 Yargıtay 11 HD de vermiş olduğu bir kararında azil yetkisinin mutlak genel kurula ait 
olduğunu söylemiştir, Y.11.HD.nin 04.02.2002 gün ve 8423/760 sayılı kararı (ERİŞ, 
TTK-1,s.1793-1794). 

26 İMREGÜN, Kara Ticareti, s.329; İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 174. 
Karşı Görüş: TEKİNALP, YK  Tüzel Kişilerin Temsili, s. 101-103 

27  ÇEVİK, AŞ-2, s. 405.  
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tüzel kişiliklere göre farklı şekilde cevaplandırmak gerekir. Örneğin; anonim şirket 

tarafından bir temsilci belirlenmesi  gerektiği taktirde bu temsilci memur ve 

müstahdemin tayini esas sözleşmede bir kayıt yoksa idare meclisi tarafından 

yapılacağından, idare meclisinin bu memurunu toplanma ve karar yetersayılarına 

uyarak seçmesi gerekmektedir (TTK md. 328). 

Dördüncü sorun; pay sahibi tüzel kişi ortağın, yönetim kurulunda kaç gerçek 

kişi tarafından temsil edileceğidir.  Kanunumuzda bu konuda açık bir düzenleme 

yoktur. Tüzel kişiliğinin pay oranının büyüklüğü ne olursa olsun yönetim kurulunda 

birden fazla üye ile temsil edilmesi olanaksızdır28. Kanunun 312/2’nci maddesinde 

“Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine aza 

seçilebilirler” lafzı  tüzel kişiliğin  anonim şirket yönetim kurulunda birden fazla üye  

ile temsil edilebileceği yorumlarına sebep olacak cinstendir29. Fakat doktrinde 

yoğun olarak tüzel kişinin yönetim kuruluna ancak bir temsilci gönderebileceği 

kabul edilmektedir30. Bir görüşe göre mahsurlarından dolayı; yönetim kuruluna 

tüzel kişilik tarafından birden ziyade üye görevlendirilmesi uygun değildir. Tüzel 

kişiliği temsilen birden fazla üye seçilirse yönetim kurulu toplantılarında yapılacak 

oylamalarda ve genel kurulun tüzel kişinin temsilcisini seçtiği durumlarda problem 

yaşanabilir (örneğin, beş kişilik bir yönetim kurulunda, tüzel kişilik için ayrılan bir 

üyeliğin, üç temsilci tarafından temsili halinde olduğu gibi)31. Danıştay’ımızda pay 

                                                 
28 İMREGÜN; tüzel kişilik, genel kurulda vereceği oylarla kendi temsilcisini yönetim 

kuruluna seçebilir.Bu şekilde kendisine gizli temsilci atamak suretiyle temsil ettirmesine 
kanunen bir engel bulunmamaktadır (İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, 
s.173), Dan.3.D. 29.12.1976 Gün ve 790/809 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s. 892). 

29 TEKİNALP; “hakiki şahıslar” kelimesinin, temsilci kelimesi için kullanılmadığı, “hakiki 
şahıslar” ibaresi ile temsilcilerin içinden seçebileceği gerçek kişilerin kastedildiğini 
söylemektedir (TEKİNALP, YK Tüzel Kişilerin Temsili, s. 24). 

30  POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU; her tüzel kişi yönetim kuruluna bir temsilci gönderebilir, 
fakat yabancı sermaye uygulamalarında, yabancı yatırımcı tüzel kişisinin birden çok 
temsilci göndermesine imkan verilmelidir demektedir POROY (TEKİNALP, 
ÇAMOĞLU), s. 319. İMREGÜN, tüzel kişilik ne kadar büyük paya sahip olursa olsun  
yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilebileceğini, fakat oy üstünlüğüne sahip bir 
tüzel kişiliğin, bu bir temsilci dışında kendi istediği başka kişileri de yönetim kuruluna 
seçtirebileceğini, hatta yönetim kurulunun tamamını kendi istediği kişilerden 
oluşturabileceğini aynı durumun  gerçek kişilerin temsilcileri içinde geçerli olduğunu 
söylemektedir (İMREGÜN, YK. Üyeleri, s. 259). İMREGÜN; bir başka eserinde kamu 
tüzel kişisinin istediği kadar üyeyi göndermesi konusunda bir sınırlama olmamasına 
rağmen, ortaklığın yönetimini ele geçirmeyecek kadar üye atamasının amaca uygun 
olacağını söylemiştir (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s.150-152). 

31  ÇEVİK, AŞ, s.12.  
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sahibi tüzel kişilerin yönetim kurulunda birden fazla üyelik alamayacağını 

söylemektedir32. 

Genel kurul toplantısında, anasözleşmede aksine hüküm yoksa yönetim 

kurulu üyesinin seçiminde TTK md. 330’a göre oyçokluğu arandığından, 

sermayenin önemli kısmını elinde bulunduran  tüzel  veya gerçek kişilerin  kendi 

politikalarını izleyecek temsilciler seçmesi mümkündür33. Hatta oy çokluğuna sahip 

gerçek ya da tüzel kişiler bu şekilde, oy üstünlüklerini kullanıp yönetim kurulu 

üyelerinin tamamını kendi istediği kişilerden oluşturabilirler34. Doktrin ve Yargıtay 

kararları tarafından yoğunlukla kabul edilen tüzel kişilerin yönetim kuruluna bir 

temsilci gönderebileceği tezi, bu şekilde dolaylı olarak yönetim kuruluna gizli 

temsilci gönderilmesi yoluyla da aşılabilmektedir. 

Son olarak; ortaklık ana sözleşmesine tüzel kişilerin yönetim kurulunda 

temsil edilmelerinin mümkün olmadığı yönünde kayıtlar eklense, buna rağmen 

genel kurul tarafından tüzel kişinin temsilcisi yönetim kurulu üyeliğine seçilirse, 

üyelik geçerli olmayacaktır. Ana sözleşmeye aykırı genel kurul kararının iptali 

istenebilir (TTK md. 381) Çünkü “pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi 

azası olamaz. Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine aza 

seçilebilirler” (TTK md. 312/2). Madde emredici nitelikte olmadığından, esas 

sözleşme ile BK 19, 20’nci madde hükümlerine sadık kalınmak koşuluyla böyle bir  

kısıtlama yapılması mümkündür.  

Sonuç olarak söylemek gerekirse tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak 

seçilmeleri mümkün değildir. Ancak onların belirlediği adayların yönetim kurulu 

üyesi seçilmesi mümkündür. Ana sözleşme ile tüzel kişiye yönetim kurulunda 

temsil yetkisi tanınmışsa, belirlenen adaylardan birinin yönetim kuruluna seçilmesi 

                                                 
32  Danıştay 7’nci Dairesi vermiş olduğu kararına gerekçe olarak; hukuki bakımdan gerçek 

kişilerle tüzel kişiler arasında Medeni Kanundaki şahsın hukukuna ilişkin hükümler 
dışında bir fark bulunmamaktadır. Bu itibarla pay sahibi olan bir kişi ister gerçek ister 
tüzel kişi olsun yönetim kurulunda birden fazla üyelik işgal edemez. Yönetim kurulu pay 
sahibi ortaklardan teşekkül edeceğinden ve hisse miktarı ne olursa olsun bir ortağın 
ortaklık sıfatı da tek olduğundan, gerçek veya tüzel kişi her ortağın yönetim kurulunda 
ancak bir üyeliği ve bir oyu bulunması zorunludur. Aksi görüş kabul edilerek tüzel 
kişilerin yönetim kurullarında birden fazla üye ile temsil edilebilmeleri hali, o anonim 
ortaklığın tüzel kişinin egemenliği altına girmesi sonucunu doğurur. Halbuki kanun 
koyucunun amacı ve TTK’nın emredici hükümleri gerçek ve tüzel kişilerin yönetim 
kurullarında birer oya sahip olması gerekmekte olduğunu göstermiştir. Dan.3.D. 
29.12.1976 Gün ve 790/809 Sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s. 892 ).   

33  ÇEVİK, AŞ-2,  s. 398.  
34  İMREGÜN, YK. Üyeleri, s. 259.  
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gerekecektir. Ana sözleşmeye tüzel kişinin yönetim kurulunda temsil edilmesi 

hükmü eklenmişse, tüzel kişi birden fazla aday belirlemeli ve genel kurula 

sunmalıdır. Genel kurul bunlardan uygun olan birini seçmelidir. Genel kurul bu 

adaylardan birini seçmezse, ana sözleşmeye aykırı genel kurul kararı hakkında 

iptal davası açılabilir. Fakat burada şuna dikkat edilmelidir, tüzel kişilik 

göndereceği  bir üyelik için bir aday belirlerse bu durumda genel kurulun münhasır 

yetkisi olan yönetim kurulunu belirleme yetkisi tüzel kişiye devredilmiş olacaktır. 

Böyle bir zorlamanın  geçerli olmaması gerekir (TTK md.312). 

Kanaatimize göre TTK 312’nci maddede değişiklik yapılarak tüzel kişinin 

yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve onunda gerçek kişiler tarafından temsili 

mümkün kılınmalıdır. Bu şekilde yönetim kurulu üyesi olarak tüzel kişiliğin,  

temsilci gibi sorumlu tutulabilmesi de mümkün olacaktır. 

b. Kamu Tüzel Kişilerinin Temsilcilerinin Üyeliği 

Kamu tüzel kişileri, esas sözleşmeye eklenmek koşuluyla kamu hizmeti gören  

şirketlere üye seçebilirler (TTK md. 275). Yönetim kurulu üyesini seçme yetkisi 

kural olarak genel kurulun münhasır yetkilerindendir. Fakat kamu tüzel kişisinin bu 

yetkiyi genel kurulun yerine kullanması mümkündür. Kamu tüzel kişilerinin, tayin 

edeceği yönetim kurulu üyesi hükmi şahıs tarafından her zaman azledilip yerine 

yenisi atanabilirken, tüzel kişilere böyle bir hak tanınmamıştır (TTK md.316). Yine 

kamu hükmi şahıslarının ve yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları şartı 

aranmamışken, tüzel kişilere böyle bir ayrıcalık verilmemiştir. 

E. Belli Suçlardan Hüküm Giymemiş veya Ceza Almamış  Olmak 

Yönetmeliğe göre; TCK’ya atfedilen bazı suçların işlenmiş olması  yönetim 

kurulu üyeliğine seçilme engeli olarak kabul edilmektedir (Yönetmelik md. 15/b-

6). Yönetmelik hükmü ile kanunda mevcut olmayan seçilme engeli ihdas edilmiştir. 

Bunun yanında bu suçları işleyen görevdeki üyelerin vazifeleri kendiliğinden son 

bulacaktır (TTK md.315/2). Kanun koyucu 315’nci madde ile önemli gördüğü bu 

suçların yönetim kurulu üyeliğini bitirmesine rağmen, üyenin seçilmesine engel 

oluşturmayacağını öngörmüş olamaz. Aksi düşünce ile bu suçları işleyen kişinin 

yönetim kurulu üyeliği biter, fakat bu suçları daha önce işlemiş olan birinin üyeliğe 

seçilmesi durumunda, üyelik geçerli olarak başlayacaktır gibi bir anlam ortaya 

çıkacaktır. Bu şekilde üyeliğe seçilmeden bir gün önce hırsızlık yapmış biri ile 

üyeliğe seçildikten bir gün sonra hırsızlık yapmış kişi arasında bir fark yaratılmış 
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olacaktır. Bu nedenle bu hükmün Yönetmelikle düzenlenmemiş bile olsa her iki 

durumu da kapsayacağını söylemek kanun koyucunun amacına daha uygun 

düşecektir. Bu hüküm kanaatimizce Kanun koyucunun TTK 315’nci maddeyi 

düzenlerken yapmış olduğu teknik bir yanlışlıktan kaynaklanmaktadır.   

765 sayılı TCK, Yönetmelik yürürlüğe girdikten  sonra, 1 Haziran 2005 

tarihinde 5237 sayılı TCK ile tamamen değiştirilmiştir. Türk Ceza Kanunu Yürürlük 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 3’ncü maddesine göre diğer mevzuatta 

TCK’ya yapılan atıfların, 5237 sayılı TCK’da bu hükümlerin karşılığını oluşturan 

maddelere yapılmış sayılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda yeni TCK’da  atıf 

yapılan madde araştırılıp, inceleme konusu yapılmıştır. 

Kanunda belirtilen yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sınırlı sayıdaki 

suçların, kişinin yeniden seçilmesine engel olduğu doğrultusunda, kabul ettiğimiz 

hak mahrumiyetinin, kişinin hayatı boyunca devam etmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle; bu hükümlerin adli sicilden silinme zamanı da bizim için önem 

taşımaktadır. Hüküm  adli sicilden silindikten sonra, kişinin yeniden yönetim kurulu 

üyesi olmasında sakınca yoktur.  Hükümler adli sicilden ceza zamanaşımı süresi 

dolduktan sonra silinmektedir (Adli Sicil Kanunu md. 9/c, Adli Sicil Yönetmeliği 

md. 11/1, TCK md. 68/d,e). Yönetim kurulu üyeliğini kendiliğinden sona erdiren 

suçlar dışındaki diğer nedenlerin ortadan kalkması halinde ise kişi tekrar yönetim 

kurulu üyesi olabilecektir. 

1. Ağır Hapis 

Yönetmeliğe göre ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar  yönetim kurulu 

üyeliğine seçilemezler (Yönetmelik md. 15/b-6). 

765 sayılı eski Türk Ceza Kanununda, cezalar “ağır hapis”,35 “hapis” ve   

“hafif hapis” cezaları olmak üzere üç grup halinde toplanmıştı36. Fakat yeni TCK da 

bu ayrım kalkarak hapis cezaları; “ağırlaştırılmış müebbet hapis”, “müebbet hapis” 

ve “süreli hapis” cezaları olarak üç farklı gruba ayrılmıştır (TCK md. 46, 47, 48, 

49).  

                                                 
35  Ağır hapis; müebbet ve süreli olmak üzere iki türlüdür, süreli ağır hapis kanunda ayrıca 

gösterilmeyen hallerde bir yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıdır (765 sayılı TCK md. 13) 
(YILMAZ, s. 34). 

36  DÖNMEZER, s. 292.  
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Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 

6/1’ncı maddesine göre “kanunlarda öngörülen ‘ağır hapis’ cezaları ‘hapis’ 

cezasına dönüştürülmüştür”   

1 Haziran 2005 tarihinden daha önce işlenen suçlarda;  “ağır hapis” iken , 

“hapse” dönüştürülen suçlarda kendi özel kanunlarında özel bir düzenleme 

bulunmadığı taktirde ceza bir ila yirmi dört yıl arasında değişmektedir. Hapis 

cezalarında ise kendi kanunlarında bir hüküm bulunmadığı takdirde ceza yedi gün 

ile beş yıl arasında uygulanmaktadır (TCKYUŞHK md. 6/2-a,b).  

Şu halde, TCKYUŞH Kanuna göre, 1 Haziran 2005 tarihinden evvel yönetim 

kurulu üyesinin işlemiş olduğu suçlara, yeni kanun tatbik edilecek,  TTK da özel bir 

hüküm bulunmadığı için de “ağır hapis cezaları”  alt sınırı bir yıl ile üst sınırı 24 

yıl arasında değişen suçlar olarak değerlendirilecektir. Cezalar TCK’nın ikinci 

kitabında özel hükümler bölümünde, çeşitli maddelerde alt ve üst sınırlar 

gösterilmek suretiyle düzenlenmiştir. O halde Yönetim kurulu üyesi bir yıldan fazla 

hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edildiği taktirde görevi kendiliğinden sona 

erecektir.  

Fakat asıl problem 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen suçlar yönünden 

yaşanabilmektedir. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi TTK md. 315’te belirtilen “ağır 

cezalık suç” TCK nın genel hükümler bölümünde belirtilmiş değildir. Uygulama 

Kanunu 6/1’nci madde “ağır cezalık suçların” “hapis” cezasına çevrildiğinden 

bahsetmiştir. Fakat TCK’nın genel hükümlerine baktığımızda 1 Haziran 2005 den 

sonra işlenen suçlara verilen “hapis” cezalarının kaç yıl hüküm giymiş suçlulara 

tatbik edileceği konusunda  hüküm bulunmamaktadır. TCKYUŞHK md. 6/2 de ise 

eski kanunda  “ağır hapis” iken “hapis” cezasına çevrilen suçlardan bahsetmiş ve 

hapis cezalarında sınırın 1-24 yıl olduğu belirtilmiştir. 1 Haziran 2005 tarihinde 

yürürlüğe giren TCK’nın genel hükümlerine baktığımız vakit “hapis” cezalarının 

sınırı ya da niteliğinin düzenlenmemiş olduğunu görmekteyiz. TCKYUŞHK’nun 6’ncı 

maddesi kaleme alınırken bu hususa dikkat edilmemiştir. İkinci fıkranın alt bentleri 

olarak düzenlenmiş olan a ve b fıkraları ikinci fıkraya dahil edildiklerinden, a ve b 

fıkrasında geçen “hapis” cezaları tanımının 2005 yılından sonra işlenen suçlara 

tatbiki mümkün değildir. Maddenin lafzının bozukluğuna karşın biz 2005 yılından 

sonra işlenen suçları, 2/a bendindeki uyumlaştırmaya binaen 1-24 yıl arasında 

kabul edeceğiz. Zira 765 sayılı Kanun döneminde de ağır cezalık suçlar için aynı 

sınırlar öngörülmüştür.  
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Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12’nci maddesinde Ağır Ceza Mahkemelerin 

görevleri tanımlanırken: Mahkemenin; kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı 

kalmak üzere, TCK’da yer alan yağma, irtikap,resmi belgede sahtecilik, nitelikli 

dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile on 

yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlara bakmaya yetkili kılınmış olduğu 

görülüyor. Maddedeki ayrık durumlar hariç olmak üzere on yıldan fazla hapis 

cezalarına ağır ceza mahkemelerinde bakılmaktadır. Bu hükümde geçen ağır ceza 

mahkemesinin görevini, TTK md. 315’de belirtilen “ağır hapis cezasıyla” 

karıştırmamak gerekir. Fakat bir görüşe göre; ağır cezalık suç, ağır ceza 

mahkemesinin görevine giren suç demektir. Ağır ceza mahkemesinin görevine 

giren suçlar ise; Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12’nci maddesinde belirtilmiştir37. 

TCKYUŞHK’nun 6’nci maddesi karşısında bu görüşe katılmak mümkün değildir. 

Bunun yanında on yıldan fazla hürriyeti tehdit edici cezaya mahkûm olan birisi, 

yukarıda belirttiğimiz gibi TCKYUŞHK md. 6’ya göre ağır cezalık suç işlediği için 

TTK md. 315’e göre yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşecektir. Ayrıca  MK 

md. 407’ye göre bir yıldan fazla ceza aldığı için hacir altına alınacak ve TTK md. 

315/2’ye göre yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erecektir. 

TCKYUŞHK 6’ncı maddenin yeni kanun dönemindeki suçları da kapsayacak 

şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü  “Ağır Cezalık suç”  başta 

devlet memurluğu olmak üzere birçok kamusal ve özel görevlendirmeleri 

engelleyen bir kısıt olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında TTK da 

yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçmek için de 315/2’nci maddesinin, “...ağır 

ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar,…  yönetim kurulu üyesi olmaya 

engel teşkil eder” şeklinde değiştirilmesinin maddenin uygulanabilirlik seviyesini 

yükselteceği ve uygulamada yaşanabilecek adaletsizlikleri ve karışıklıkları 

önleyeceği kanaatindeyiz. 

2. Hırsızlık 

Yönetmelikte yer alan yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye engel olan 

suçlardan biriside, hırsızlıktır (Yönetmelik md. 15/b-6). 

                                                 
37 KOÇ, s.548.  
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Hırsızlık suçu TCK’nın birinci kısım 10’ncu bölümünde 141 ve devamı 

maddelerinde düzenlenmiştir. Hırsızlık; zilyedinin rızası hilafına, taşınır bir malı, 

kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden 

almasıdır. 

Zorda kalma durumunun, özel bir biçimi olan,  “zorunluluk halinde ağır ve acil 

bir ihtiyacı karşılamak için yapılan  hırsızlıkta”, hakimin sanığa vahametin 

ağırlığına ve aciliyetine  göre, az bir ceza verilebileceği veya  ceza vermekten 

vazgeçilebileceği düzenlenmiştir (TCK md. 25,147). Zorunluluk hali nedeni ile ceza 

almayan bir sanığa “yönetim kurulu üyeliğinin son bulması” veya “hak 

mahrumiyetinin” uygulanması doğru olmayacaktır. Zira burada cezanın 

ertelenmesi değil cezanın hiç verilmemesi  söz konusudur (TCK md. 51). 

Yağma suçunun basit halinin Yönetmelikte tanımlanmamış olması nedeniyle 

bu suçun yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi veya yönetim kurulu üyesinin yeniden 

seçilmesine engel teşkil edip etmediği tartışılabilir (TCK md. 148). İlk olarak 

yağma; hırsızlık suçunun daha nitelikli ve daha ağır cezayı gerektiren, onun üstüne  

cebir veya tehdidin eklenmiş halidir. Bu nedenle  suçun adının kanunda yağma 

olarak tanımlanması onu hırsızlık suçundan ayırmaz. İkincisi; yağma, mal varlığına 

karşı suçlar bölümünde hırsızlık suçu ile beraber düzenlenmiştir. Üçüncü olarak 

suçun cezası altı yıl ile on yıl arasında olmasına rağmen, Adli Yargı İlk Derece 

Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yetkileri Hakkında 

Kanunun 12’nci maddesine göre davaya Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılmaktadır. 

Bu nedenlerle yağma suçunun da üyeliği sona erdirdiği  ve kişinin yeniden 

seçilmesine  engel olduğu kanaatindeyiz. 

3. Sahtekarlık 

Yönetmelikte yer alan yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye engel olan 

suçlardan bir diğeri de sahtekarlıktır (Yönetmelik md. 15/b-6). 

TCK’ da sahtekarlık  adı ile düzenlenmiş  bir suç bulunmamaktadır. 765 sayılı 

Türk Ceza Kanununda Ammenin İtimadı Aleyhine Cürümler bölümünde; 

“Paralarda, İtibarı Amme Kağıtlarında veya Kıymetlik Damgalarda Sahtekarlık, 

Devlete Ait Mühürler ve Damgalarla Sair Alametlerin Taklidi, Evrakta Sahtekarlık, 

Ticaret ve Sanayie ve Müzayedeye Hile ve Fesat Karıştırmak” başlıkları adı altında  

316 ila 368’nci maddeleri arasında “sahtekarlık” yapmak suretiyle işlenen suçlar 

düzenlenmekteydi.  
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5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sahtekarlık; Kamu Güvenliğine Karşı 

İşlenen Suçlar Bölümünde; Parada Sahtecilik, Paraya Eşit Sayılan Değerlerde 

Sahtecilik, Kıymetli Damgada Sahtecilik, Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya 

Yarayan Araçlarda sahtecilik, Mühürde Sahtecilik, Mühür Bozma, Resmi Belgede 

Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik suçları olarak 197 ve 212’nci maddeler arasında 

düzenlenmiştir. 

İlk olarak sahtecilik suçlarının cezasının alt sınırı bazı istisnalar dışında  bir 

yıldan fazla olduğu için aynı zamanda ağır cezalık suç sayılmaktadır. Bu nedenle 

kişi yönetim kurulu üyeliğine aynı zamanda ağır cezalık suç işlediği için 

seçilemeyecektir. O halde bizim için asıl problem cezası bir yıldan az olan 

sahtecilik suçlarında çıkabilecektir. 

“Kıymetli damgada sahtecilik” suçunda, sahte olarak üretilmiş damgayı 

bilerek kabul edenler üç aydan bir yıla kadar cezalandırılırlar (TCK  md. 199/2). Bu 

suçu kasten işleyenler (TCK md. 39 Suça Yardım’ın özel düzenleme şekli) 

sahtekarlık suçundan cezalandırılacaktır. Aksi düşünülse bile kasten işlenen bu 

suçtan dolayı TCK md. 53 e binaen, cezanın infazı süresince  “hak mahrumiyeti” 

uygulanacaktır. Aynı şekilde  sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı, 

bilerek tedavüle koyanlar bir aydan, altı aya kadar cezalandırılır (TCK md. 199/3). 

Bu suçu işleyenlerinde sahtecilik suçundan dolayı yönetim kurulu üyeliklerine 

seçilememesi gerekir. 

Sahte para, kıymetli evrak, damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, 

muhafaza eden veya kabul eden kişi  bu durumu tedavülden önce yetkili 

makamlara bildirdiği ve ilgili kişileri yakalattığı taktirde şahıs hakkında ceza 

verilmeyeceğinden, kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecektir (TCK md. 201). 

Sahtecilik suçları ile aynı bölümde düzenlenen “mühür bozma” suçunun 

sahtekarlık olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışma konusu yapılabilir. 

Mühür bozma resmi makamların emri ile bir şeyin saklanması veya varlığını  

korumak için koyulan bir mühre aykırı hareket etmek suretiyle işlenir. Örneğin 

belediye tarafından mühürlenen bir inşaatta, mührü bozmadan işçi çalıştırmaya 

devam etmekte olan şirketin durumunda  olduğu gibi. Bu suçun sahtecilik 

oluşturmadığı kanaatindeyiz. Suçun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 

olduğu için her zaman ağır cezalık bir hüküm giyilmeyebilecek fakat, suç kasten 

işlendiği  için TCK md.  53 “ hak yoksunlukları” ve cezanın miktarına göre MK md. 

407 “hacir altına alınma”  hükümleri uygulama alanı bulabilecektir. 
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4. Emniyeti Suiistimal 

Yönetmeliğe göre emniyeti suistimal suçunu işleyen bir kişi yönetim kurulu 

üyeliğine seçilemez (Yönetmelik md. 15/b-6). 

765 sayılı TCK da emniyeti suistimal suçu 508-511’nci maddeler arasında 

düzenlenmiş bulunmaktaydı. 5237 sayılı TCK da emniyeti suistimal suçu asıl olarak 

md. 155 güveni kötüye kullanma, md. 156 bedelsiz senedi kullanma, md. 160 

kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf başlığı altında 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu suçları  işleyenlerin yönetim kurulu üyelikleri 

kendiliğinden son bulacaktır. Eski kanunda emniyeti suistimal suçunun bir çeşidi 

olan “açığa imzanın kötüye kullanılması” suçu ise 5237 sayılı TCK ile sahtecilik 

suçları arasında düzenlenmiştir.  

5. Dolandırıcılık 

Yönetmeliğe göre dolandırıcılık suçunu işleyen bir kimse yönetim kurulu 

üyeliğine seçilemez (Yönetmelik md. 15/b-6). 

765 sayılı TCK’da dolandırıcılık suçları; “dolandırıcılık ve iflas” başlığı adı 

altında düzenlenmiş bulunmaktaydı. İflasın doğrudan dolandırıcılıkla bağlantılı 

olmadığını fakat dolandırıcılıkla bağlantılı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.  

5237 sayılı TCK’da dolandırıcılık suçlarının basit hali 157’nci maddede, nitelikli 

hali ise 158’nci maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. 5237 sayılı kanunun 

sistematiğinden dolayı TCK 161’nci maddede düzenlenmiş bulunan “hileli iflas” 

suçunun dolandırıcılığın nitelikli ve özel düzenlenmiş bir hali olduğunu 

düşünmekteyiz. Üstelik bu üç suç  aynı zamanda ağır hapis cezası gerektiren 

suçlardandır ve Yönetmelik gereğince bu kişiler yönetim kurulu üyeliğine 

seçilemeyecektir. 

F. Pay Sahibi Olmak 

1. Genel Olarak  

Yönetim kurulu üyeliği için pay sahibi olmak, ortaklıkla yönetim kurulu 

arasında yakın ilişki kurulması için konulmuş bir şarttır38. TTK’nın 312’nci 

                                                 
38  UÇAR, s. 10. İMREGÜN’ e göre; artık büyük sermayeli anonim ortaklıklarda küçük bir 

paya sahip olmak maddi kıymet açısından bir önem arz etmemektedir. Zira yönetim de 
artık gitgide sermayeden ayrılmakta bağımsızlaşmakta ve profesyonelleşmektedir. Bu 
nedenle pay sahibi olmak koşulunun zorunlu olmaktan çıkarılması uygun olacaktır 
(İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 179). 
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maddesine göre anonim şirket yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması zorunlu 

kılınmıştır. Maddenin lafzından;  pay sahibi olmanın üye olarak seçilmeye değil, 

üye olarak göreve başlamaya engel olduğu anlamı çıkmaktadır39. Yönetmeliğin 

15/b maddesine göre  pay sahibi olmayan biri yönetim kuruluna üye olarak  

seçildiği takdirde, en geç genel kurul kararı ticaret siciline tescil edilmeden evvel 

pay sahibi sıfatını kazanması gerekir40. Kanunun 312/2 maddesine göre üyeliğin 

başlaması için, pay sahibi olma  şartı aranmış iken, Yönetmelikle pay sahibi olma 

koşulunun tescile kadar gerçekleşmesi  gerektiğinden bahsedilmiştir (Yönetmelik 

md.15/b). Kanuna göre; pay sahibi olduğunda açıkça yönetim kurulu üyeliği 

kazanabilecek bir üyenin tescile kadar pay sahibi olmadığı için üyeliğini geçersiz 

saymak kanımca mümkün değildir. Böyle bir durumda  Kanun maddesinin üstün 

tutulması gerekecektir.  

Yukarıda belirtilen pay sahibi olmanın göreve başlamak için şart olması 

koşulu, Kanunumuz da bazı hallerde zorunlu tutulmuştur. Bir kere anonim 

ortaklığın tedrici kuruluşunda yönetim kurulu üyeleri ana sözleşme ile tayin 

edilmediği takdirde, üyelerin taahhüt sahipleri arasından kuruluş genel kurulu 

tarafından seçilmesi gerekir (TTK md. 292). Böyle bir durumda seçilecek yönetim 

kurulu üyelerinin pay sahipleri arasından seçilmesi zorunludur. Yani taahhüt 

edenler arasında bulunmayan bir kimsenin kuruluş genel kurulunca idare meclisi 

üyesi olarak seçilmesi mümkün değildir. Ortaklığın ani kuruluşu halinde de, adı 

soyadı esas mukavelede yer alacak idare meclisi üyesinin de pay sahipleri 

arasından seçilmiş bulunması şarttır. Aksi halde tescil anında ortaklık için tüzel 

kişilik kazanılmış olmasına rağmen, kanuni organ olarak idare meclisi üyesinin 

tescil edilmesi mümkün olmayacaktır. Yine TTK’nın  302 ‘nci maddesine göre 

ortaklığın tescilinden evvel yapılan pay devirleri hükümsüz olacağından ve kuruluş 

genel kurulunun pay sahibi olmayan birini yönetim kuruluna ataması halinde bu 

                                                 
39  İMREGÜN’e göre bu durumun iki şekilde istisnası vardır; 1. İster esas sözleşme ile 

atanmış olsun ister kuruluş genel kurulu tarafından seçilsin, ilk yönetim kurulunun 
mutlaka pay sahibi olması gerekir. Aksi halde tescil anında anonim şirket tüzel kişilik 
kazanmakla yasal organ olan yönetim kurulu teşekkül etmez (TTK md. 301/1) 2. Sırf 
paradan başka sermaye ile kurulan anonim ortaklıklarda  paylar, tescilden itibaren iki 
yıl süre ile devredilemeyeceğinden (TTK md. 404) bu gibi ortaklıklarda, tescilden 
itibaren iki yıl geçmedikçe, pay sahibi olmayan kişiler yönetim kuruluna seçilemezler 
(İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 179). 

40  YTD 21.12.1962 gün ve 1762/4483 sayılı  kararına göre, yönetim kuruluna seçildikten 
sonra pay sahibi olmayan bir üye ile ortaklık arasında bir sözleşmeden 
bahsedilmeyeceğine göre üyenin herhangi bir ücret talebinde bulunması da mümkün 
değildir (ÇEVİK, AŞ-2, s. 399).  
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şahıs şirketin tesciline kadar işbaşı yapamayacağından kuruluş genel kurulunun 

seçeceği yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunludur41.  

Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin şirkete teminat yatırmaları 

gerekmektedir (TTK md. 313). Pay senedi tevdii, pay sahibinin yönetim kuruluna 

seçildikten sonra yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. Yönetim kurulu 

üyelerinin görevlerinden doğan mesuliyetlerine karşılık şirket sermayesinin yüzde 

birine denk gelen miktarda pay senetlerini tevdi etmeleri gerekmektedir. Tevdi 

edilen paylar ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir olunamaz 

(TTK md. 313, 381/1). Ana sözleşme ile bu pay miktarının artırılması 

mümkündür42. Hatta bu enflasyonun yüksek seyrettiği dönemler için bir 

zorunluluktur43.   

Bir kısım görüş sahiplerine göre, hisse senedi tevdii, üyelerin göreve 

başlaması için bir şarttır ve tescili yapan sicil memurunca resen dikkate alınması 

gerekir44 (TTK md. 34,300/8,323). Müellif bazı görüş sahiplerine  göre; tevdii; 

üyeliğin kazanılıp yitirilmesinde herhangi bir etkiye sahip olmayıp, sadece yönetim 

kurulu üyelerine yasa tarafından getirilen bir yükümlülükten ibarettir. Ticaret sicili 

memuru tevdii yükümlülüğünü gerekçe göstererek tescilden kaçınamaz45. TTK md. 

313’te belirtilen hisse senedi tevdii üye için bir zorunluluktur ve bu emredici bir 

hükümdür. 

Kanun “hisse senedi tevdii”nden bahsetmesine rağmen  bunun yerine aynı 

değerde başka bir şey, mesela nakit para yatırılması da geçerli olacaktır. Şirket 

tarafından pay senedi henüz çıkarılmamışsa ortaklık pay defterine şerh verilmek 

suretiyle teminat yatırılması mümkündür46. 

Teminat olarak tevdi edilen pay senetlerinin yönetim kurulu üyesinin bizzat 

kendisine ait olması asıl olmakla birlikte, gerektiği durumlarda söz konusu pay 

senetlerinin üçüncü kişiler tarafından tevdii de geçerli olmaktadır47. Fakat yönetim 

                                                 
41  ÇEVİK, AŞ-2, s. 399.  

42  ÇEVİK, AŞ-2, s.406.  
43  BAHTİYAR, tevdi edilecek pay senedi miktarının artırılarak kanuna göre sembolik kalan 

ve enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde amacını yitiren miktarın telafi edilebileceğini 
söylemektedir (BAHTİYAR, s. 184,185).  

44  DOĞANAY, s. 928; ARSLANLI, s. 109. 
45  TEOMAN, Bilirkişi raporu, s. 104,105. 

46  UÇAR, s. 7.  
47  ÇEVİK, AŞ-2, s. 406. 
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kurulu üyesi adına üçüncü kişiler tarafından teminatın tevdii halinde yönetim 

kurulunun rızasının alınması gerekmektedir (TTK md. 313/2).  

Esas sözleşme ile tevdi edilecek miktar çok yüksek tutulursa bu hükmün 

geçerli olup olmayacağı tartışma konusu yapılabilir. TTK’nın 312’nci maddesiyle 

ancak pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi olabilecekleri ve 313’üncü madde ile 

de bu paylarını tevdi edebileceği düzenlenmiştir. Esas sözleşmenin, kanunun 

emredici hükümleri ve BK 19,20 maddesi gereğince serbestçe kararlaştırılması 

mümkündür. TTK md. 312’de payın miktarı belirtilmemiş, üyenin pay sahibi olması 

yeterli görülmüştür. O halde payın miktarı ahlak kuralları, kamu düzeni ve 

kazanılmış haklara zarar vermemek şartıyla serbestçe düzenlenebilecektir. Fakat 

tevdi edilecek miktarın esas sözleşme ile yükseltilmesi mümkün değildir. Zira 

payın miktarı ne olursa olsun TTK 313’ncü madde ile tevdi edilecek miktar 

konusunda emredici bir hüküm konulmuştur. Buna göre esas sözleşme ile 5000 

TL’nin (Bakanlar Kurulu’nun 2001/3500 sayılı kararı ile 272’nci maddesinde ki 

anonim ortaklıkların esas sermaye miktarı 50.000 YTL’ye çıkarılmıştır, bu miktarın 

yüzde biri ise 500 YTL olur) üstündeki kısmın tevdiinin zorunlu tutulması mümkün 

değildir.  

Kanunda belirtilen pay sahibi olma ve akabinde yapılacak hisse senedi tevdii 

miktarı çok küçüktür. Bu sebeple doktrinde de eleştirilmektedir. Fakat sahip 

olunması gereken pay miktarı yükselirse  yönetim kuruluna ancak büyük pay 

sahiplerinin girmesi mümkün olacaktır48.  

Teminatın ne zamana kadar verilmesi gerektiği  konusunda, kanunumuzda 

bir hüküm yoktur. Fakat esas sözleşmede hüküm yoksa teminatın, üyenin göreve 

başlamasından önce verilmesi uygun olacaktır49. Pay sahibi olmayan biri, yönetim 

kurulu üyeliğine  seçildiği zaman, pay sahibi olmadan yönetim kurulu üyeliği 

görevine başlayamıyordu,  pay sahibi olan birinin de, seçimden sonra en geç 

göreve başlamadan evvel payını tevdii etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Tevdi zamanı konusunda esas sözleşmeye50 hüküm konulduğu taktirde, bu konuda 

yaşanabilecek tartışmalar sona erecektir. 

 

                                                 
48  ÇEVİK, AŞ-2, s. 407.  
49  ÇEVİK, AŞ-2, s. 407.  

50 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının TİP ana sözleşmesine, bu konuda hüküm eklenmesinin 
uygun olacağı kanaatindeyiz.  
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2. Pay Sahibi Olma Durumunun İstisnaları 

Kanunumuz iki durumda anonim şirket yönetim kurulu üyesinin pay sahibi 

olması zorunluluğuna istisna getirmiştir.  

a. Kamu Tüzel Kişilerinin Temsilcisi 

Kamu tüzel kişilerine, şirket ana sözleşmesine hüküm eklenmek suretiyle, 

kamu hizmeti görecek bir ortaklığın yönetim kurulunda temsilci bulundurmak 

hakkı tanınmıştır (TTK md. 275/1). Pay sahibi olması koşulu aranmayan  tüzel 

kişinin temsilcisi yönetim kurulu üyesinin, pay senedi  tevdi zorunluluğu da yoktur 

(TTK md. 275/3). Fıkrada tüzel kişinin pay sahibi olma zorunluluğundan muaf 

tutulmasına değinilmiştir (TTK md. 275/1). Kamu tüzel kişiliğini ortaklık yönetim 

kurulunda temsil edecek yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olma ve bunun 

sonucu olarak pay tevdii zorunluluğu yoktur. Özetle söylemek gerekirse hem kamu 

tüzel kişisinin hem de onun temsilcisi yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olma 

zorunluluğu ve bu bağlamda tevdi mükellefiyetleri bulunmamaktadır. 

b. Tüzel Kişilerin Temsilcisi 

Tüzel kişi pay sahibinin yönetim kurulu üyesi olması mümkün değilken, onun 

temsilcisinin yönetim kurulu üyesi olması mümkündür (TTK md. 312/2). Bu 

bağlamda  tüzel kişinin temsilcisi yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması 

zorunluluğundan bahsetmek doğru olmayacaktır51.  

TTK’da temsilci üyenin pay sahibi olma zorunluluğundan açıkça 

bahsedilmemiştir. Fakat “pay sahibi olan hükmi şahıs…”ın temsilcisinin yönetim 

kurulu üyesi olacağı belirtilmiştir (TTK md. 312/2). Fıkranın ilk cümlesinde de 

“idare meclisi pay sahibi ortaklardan teşekkül eder” hükmü  olsa da, ikinci fıkranın 

üçüncü cümlesinde yer alan ayrık düzenlemeyi esas alarak,  tüzel kişiliğin pay 

sahibi olmasını  üyeliğin kazanılması için yeterli görüyoruz. 

G. Bazı Meslek Gruplarına Mensup Olmamak 

1. Genel Olarak 

Bazı meslek veya kurumlara tabi olarak çalışan kişilerin yönetim kurulu üyesi 

olamayacaklarına dair TTK’da bir yasaklama mevcut değildir. Aksine böyle bir 

yasaklamanın kurumun kendi inzibati yaptırımlarına tabi tutulacağı düzenlenmiş 

                                                 
51   ÇEVİK, AŞ, s.14.  
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bulunmaktadır (TTK md. 16). Yönetim kurulu üyeliği görevi ile bağdaşmayan 

meslek ve görevler, birkaç istisna haricinde TTK dışındaki kanunlarda 

düzenlenmiştir.  

“Şahsı halleri veya yaptığı işlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itibariyle 

kanuni veya kazai bir yasağa aykırı olarak veyahut başka bir şahsın iznine veya 

ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse tacir sayılır”. 

“Bu hareketlerin doğurduğu hukuki, inzibati ve cezai mesuliyet mahfuzdur” 

(TTK md. 16 ).  

Maddenin birinci fıkrası; diğer kanunların belirttiği yasaklamaların, şahsi 

hallerin veya kişilerin yaptığı işlerin, şahsın tacir sayılmasında ve yönetim kurulu 

üyeliği yapmasında sakınca yaratmadığı yönündedir. İkinci fıkraya göre ise; şahıs 

bu yasaklama veya engellere rağmen yönetim kurulu üyesi olmuşsa, kendi iç 

mevzuatında  düzenlenen tedbir, ceza veya yaptırıma tabi tutulacaktır. 

Doktrinde bazı görüş sahiplerine göre; kurumun kendi iç mevzuatındaki 

düzenleme yönetim kurulu üyeliği vasfını kazanmak için engel teşkil etmeyecektir. 

Sadece kişi kendi iç mevzuatında belirtilen cezaya çarptırılacaktır52. Yani; yönetim 

kurulu üyeliği genel kurul aksine karar almadığı müddetçe devam edecek, fakat 

üye  ilgili kanuna göre cezalandırılacaktır. Doktrin53 ve Yargıtay54 kararlarında 

genel kurulun şarta aykırı üye seçmesi halinde, bu karara karşı iptal davası 

açılması  gerektiği, süresi geçtikten sonra üyeliğin geçerli hale geldiği kabul 

edilmektedir.  

                                                 
52  ARSLANLI; Diğer kanunlardaki yasaklayıcı hükümleri sadece memurlar yönünden ele 

almıştır (ARSLANLI, s. 101). İMREGÜN, seçimin geçerli olduğunu sadece TTK md 
381’deki şartlar varsa genel kurul kararının iptal edilebileceğini söyler (İMREGÜN, 
Anonim Ortaklıklar, s. 153), İMREGÜN bir başka eserinde bu fikrinden dönmüş diğer 
mevzuatta yapılan sınırlandırmalar karşısında, buna rağmen genel kurul bu şartlara 
aykırı üye seçerse kararın geçerli olacağını fakat özel hüküm müeyyidesinin 
uygulanacağını söylemektedir. Ayrıca TTK md.16 karşısında memur sıfatı yönetim 
kurulu üyeliğinin kazanılması yönünde engel oluşturmayacağı için. 657 sayılı DMK’nın 
124-126’ncı maddeleri uygulanmalıdır (İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 
177, 178). 

53  ARSLANLI,s. 99. Aynı yönde İmregün; sadece kısıtlılık halini bu durumdan müstesna 
tutmaktadır (İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 177). TÜZÜN; kanuna 
aykırı yönetim kurulu seçimi yapılırsa sadece iptal davası açılabileceğini, süreye 
uyulmamışsa davanın reddedileceğini söyler (TÜZÜN, s. 106). 

54  Yargıtayımızın bir kararına göre; seçilme yeterliliğine sahip olmayan kişilerin yönetim 
kurulu üyeliğine seçilmesi halinde üyelik kendiliğinden bitmez. Bunun için iptal davası 
açılması gerekir. Süresi içinde iptal davası açılmamışsa genel kurul kararı geçerli hale 
gelecektir. Y.11.HD.nin 04.02.2002 gün ve 8423/760 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-
1,s.1793-1794). 
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Bir görüşe  göre; özel yasaların öngördüğü niteliklere sahip bulunmayan bir 

adayın, YK üyeliğine seçilmesi işlemi hukuken geçersizdir.  BK md. 20’ye göre de 

bu tür işlemler “yasanın emredici hükümlerine aykırılık” nedeniyle mutlak butlanla 

batıldır55. Açık olmayan benzer başka bir görüşe göre; yönetim kurulu üyeliği ile 

bağdaşmayan bir kısım işlerle uğraşan kişilerin, o işler kanunlarda belirtilmişse, bu 

yasaklamaların göz önüne alınması  gerekir56. Yazar böyle bir durumda üyeliğin 

geçerli olup olmayacağına ve TTK md. 315/2 hükmüne göre, bu düzenlemelerin 

“kanuna aykırılık” teşkil edip etmeyeceğine değinmemiştir. Yazarın o hükümlere 

göre hareket edilmesi gerektiğini söylemiş olmasından, diğer kanunlardaki 

düzenlemelerin dikkate alınması gerektiğini söylemiş olabileceğini düşünüyoruz. 

Fakat bize göre öncelikle  diğer kanunlardaki hükümlerin düzenleyici mi, emredici 

mi olduğunun tespiti gerekir.  

Şirket ile yönetim kurulu üyesi  arasında bir vekalet akdi olduğu varsayılır. 

Borçlunun yükümlülüklerinden birisi de alacaklıyı müphem konularda 

aydınlatmaktır. Kendi iç mevzuatında yasaklayıcı hüküm olmasına rağmen yönetim 

kurulu üyeliğine seçilen kişi şayet “akit taraflarının borcu olan aydınlatma 

yükümlülüğünü” yerine getirmemişse kusursuz olduğunu  ispat etmedikçe akde 

aykırılıktan sorumluluğu yoluna gidilmesi de  mümkündür (BK md. 96, 386 vd).  

2. Devlet Memurluğu 

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını 

gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev 

alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya 

komandit şirkette komandite ortak olamazlar (Görevli oldukları kurumların 

iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç) (DMK md. 28 ). 

Yönetmeliğe göre; 657 DMK’nın 28’nci maddesi saklı kalmak koşuluyla devlet 

memuru olmak yönetim kurulu üyesi seçilmek için bir engeldir (Yönetmelik md. 

15/b-4).  
                                                 
55  POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s.314, 315. Ayrıca yazar 11.HD.nin 2000 yılında 

vermiş olduğu, 233 sayılı kanuna aykırı olarak tesis edilen yönetim kurulu üyeliği seçim 
kararının iptali için açılan davada, davacının ehliyetsizliğinden dolayı mahkemece  
reddedilmesini eleştirmiş ve batıl işlemlerin herkes tarafından ileri sürülebileceğini ileri 
sürmüştür, 11.HD.nin 15.03.2000 gün ve 10735/1907 sayılı kararı. AKIN, bir Yargıtay 
kararı üzerine düşüncelerini söylerken, 657 sayılı kanun karşısında yapılan sözleşmenin 
geçersiz olduğunu, fakat akdin imkansız hale gelmesine memuriyetin gizlenmiş olması 
sebep olmuşsa, bu kişinin sözleşmenin yerine getirilememiş olmasından dolayı sorumlu 
tutulacağını söyler.AKIN,s.353 vd..   

56  DOĞANAY, s. 924, 925. 
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Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Doktrinde; DMK md. 28’in yasaklayıcı 

hüküm olmadığı ve yönetim kurulu üyeliğini bitirmediği, seçimin geçerli olduğu 

fakat kendi yasalarındaki yaptırımın uygulanacağı fikri hakimdi57.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1997 yılında  vermiş olduğu bir kararında; 657 

sayılı Kanuna tabi bir memurun anonim şirketle yapmış olduğu “tek satıcılık akdi” 

sadece DMK’nın 28’inci maddesine dayanarak batıl sayılmamalı, madde TTK md. 

16 ile birlikte değerlendirilerek sonuca ulaşılmalıdır.  TTK md. 16’ya göre memurun 

tacir olması ve bunun sonuçları memurun kendi mevzuatını ilgilendirir. O halde  

akdin sırf DMK md.28’de belirtilen nispi emredici hükme istinaden geçersiz 

sayılması doğru olmayacaktır58. Bir başka Yargıtay kararında da aynı görüş 

tekrarlanmıştır59.  

Memurlar ve diğer kamu görevlililerinin işlemiş oldukları disiplin suçları, kısmi 

bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış fiillerdir. Yani disiplin suçları 

kişilerin özel bir grubun temsilcisi olmalarından kaynaklanır. Örneğin devlet 

memurları devlet teşkilatına, öğretim elamanları üniversitelere, avukatlar barolara 

bağlı olmaları nedeni ile kısmi düzen içinde yaşamaktadırlar. Çeşitli hususi 

meslekler bu düzen içinde kurallara uygun yaşamak zorundadır60. Bu nedenlerle 

kurumun kendi iç yapısını korumak için getirilen bu özel düzenlemenin yönetim 

kurulunun çalışma sistemine negatif katkı yapmayacağını, bilhassa daha da 

iyileştireceğini söyleyebiliriz. Kamu kurumu mensubu kişinin sırf ticari kimliğinden 
                                                 
57  İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 178; ARSLANLI, s.101; ÇEVİK, AŞ-2, 

s. 404,405; İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 329. 
58 Bir kuralın emredici norm niteliği saptanırken, öncelikle bunun yasada açıkça yazılı olup 

olmadığına bakılır. 657 sayılı yasanın 28’nci maddesinin metninde, açıkça batıldır, 
hükümsüzdür vb. gibi sözcüklere yer verilmemiştir. O nedenle hükmün konulması 
amacına veya maddeye aykırı hareket edilmesi halinde doğacak sonuca bakmak 
suretiyle sonuca gitmeye çalışılır. Her ne kadar ilk görünümde devlet memurları 
tarafından ticari mahiyette düzenlenen sözleşmelerin geçersiz olduğu düşünülebilir ise 
de esasen TTK nın 16.ncı maddesinde açıkça belirtildiği üzere kişisel durumları veya 
yaptığı işlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itibarıyla kanuni veya kazai bir 
yasağa tabi bulunan hakiki şahısların yaptığı sözleşmeler geçersiz sayılmış, ancak bu 
davranışlar inzibati yaptırıma bağlanmıştır. Bu durum karşısında 657 sayılı yasanın 
28’nci maddesini tamamladığı görülmektedir. Gerçekte de TTK nın 16’ncı maddesi 
devlet memurunun ticari nitelikteki sözleşmeler düzenlemesini yasaklamamış olmakla, 
657 sayılı yasanın 28’nci maddesinin salt inzibati cezalara yönelik yaptırımı içeren nispi 
emredici bir hüküm olduğunu doğrulamaktadır. YHGK. 12.2.1997 gün ve E.13-
850,K.186 sayılı kararı (UYGUR, s. 997). 

59  Ticaret Dairesinin 1959 yılında vermiş olduğu bu kararına göre; “bir memur ile yapılan 
muteber gayrimenkul tellallığı sözleşmesi geçerlidir, tellalın ücreti ödenmelidir, fakat 
memur kendi kanununa göre cezalandırılmalıdır” Y.TD..nin 17.12.1959 gün ve 
3074/3220 sayılı kararı (AKIN, s. 357). 

60  DÖNMEZER, s. 95.  
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dolayı maaş katı cezası  alması durumunda, kamu görevlisinin, mesleğinden istifa 

edip ortaklıkta çalışmaya devam edebilmesinin de mümkün olduğu 

unutulmamalıdır. 

TTK md. 275’e göre kamu tüzel kişilerinin atadıkları temsilciler, amme 

hizmetini takip ve denetim amacıyla yönetim kurulu üyesi olarak atanmaktadırlar. 

Maddenin amacına uygun yorumla memurların, kamu tüzel kişi üyesi olarak 

atanması yasak olmamalıdır. Çünkü kamunun menfaatini, dışarıdan üçüncü bir 

kişinin amme yararına, kamunun ajanı  kadar takip etmesi mümkün değildir. 

Devlet Memurlarının (geniş anlamı ile kamu görevlilerinin) özel kanunlar cevaz 

verdiği ölçüde  anonim şirket yönetim kurullarında  görev almaları mümkündür61. 

Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra artık durumun değiştiği ve  memurun 

yönetim kurulu üyesi seçilemeyeceği düşünülebilir. Aynı zamanda seçilecek kişinin 

devlet memuru olup olmadığının  hükümet komiseri tarafından resen araştırılması 

da  gerekir.  Bu şekilde  devlet memurlarının yönetim kurulu üyesi olması TTK’da  

düzenlenmediği  halde  Yönetmelik ile yasaklanmış bulunmaktadır. Yönetmelik 

hükmünün DMK md. 28’de belirtilen yasaklamayı düzenlemek için çıkarıldığı 

düşünülse bile, Yönetmeliğin dayanak kısmında  DMK’yı bulmak mümkün değildir 

(Yönetmelik md. 3, DMK md. 28). Yönetmeliğin dayanağını oluşturan TTK da ise 

böyle bir yasaklama mevcut değildir (TTK md. 315, Yönetmelik md.3). Hatta bu 

yasaklama TTK nın ruhuna da terstir (TTK md.16). Ayrıca TTK’da olmayan bir 

yasaklamanın, kanunun uygulanması için çıkarılan Yönetmelikle belirlenmesi 

mümkün değildir. Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir (Anayasa 

md.13). Ayrıca kısmı düzeni bozan memuru, hem DMK hükümlerince, hem de TTK 

hükümlerince cezalandırmak hakkaniyete uygun düşmeyecektir.  

Yönetmelik hükmüne göre işlemin seçim kararı açıklandığı andan itibaren 

geçersiz olduğunu düşünürsek, memurun bu yönde kullanabileceği bir seçimlik 

hakkının da önüne geçmiş oluruz. Şöyle ki Yönetmeliğe göre devlet memuru 

olmak, üye olarak genel kurul tarafından seçilmeye engeldir. “Yönetim kuruluna 

seçilecek kişilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir…devlet memuru 

olmamak” (Yönetmelik md.15/b). Yönetmeliğe göre memurun “kabul” iradesi 

                                                 
61  ÇEVİK, AŞ-2, s. 405. Bankacılık alanında, sermayelerinin en az % 91’inin devlete ait 

olması şartıyla anonim şirket şeklinde kurulan teşebbüs yönetim kuruluna, yönetim 
kurulu üyeliklerine atanabilme niteliklerine sahip bulunan kamu görevlileri, esas 
görevleri devam etmek üzere teşebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanabilirler (1984 
Yıl KHK. 233/7-3).  
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önemli değildir. Böyle bir genel kurul kararı verildiği anda geçersiz olmalıdır. 

Çünkü memur olmak şirkette göreve başlamaya engel değil, üye seçilmeye 

engeldir.  

Yönetmelikteki ve DMK’da ki yasaklamaya rağmen bir memur anonim 

ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olarak görev alırsa, bu nisbi emredici hüküm 

sadece DMK açısından geçerli olacak ve memur kademe ilerleme cezası ile 

cezalandırılabilecektir (DMK md.125/D-h). Fakat DMK’da ticaret yasağı ile ilgili 

olarak “geçersizdir”, “yok hükmündedir”, “batıldır” gibi bir hüküm olsaydı, 

DMK  hükümleri, TTK md. 16’ ya rağmen BK md.20/1’de belirtilen emredici 

hükümlere aykırılıktan batıl sayılabilirdi.  

3. Hakimlik ve Savcılık 

Hakim ve savcılar, kanunlarda belirlenenlerden başka resmi ve özel hiçbir 

görev alamaz, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar (TC. Anayasası m.140/5). 

Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmamış çocuklarının kazanç getiren sürekli 

faaliyetlerini Adalet Bakanlığına on beş gün içinde bildirmek zorundadırlar (HSK 

md. 48). Bu yasaklamalar konusunda Devlet Memurları Kanununa tabidirler. 

Hakimler yasağa rağmen yönetim kurulu üyeliği görevine başlarsa kademe 

ilerleme cezasına çarptırılırlar (HSK md. 67/b).  

Türk Ticaret Kanununda hakimlerin anonim şirketlere üye olup 

olamayacaklarına dair düzenleme yoktur. Yönetmelikte devlet memurlarının 

yönetim kurulu üyesi olamayacakları düzenlenmiştir (Yönetmelik md. 15/b-4) 

Hakim ve Savcıların hak ve ödevleri ile özlük işlemleri vb. konular HSK’u ile 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Hakim ve savcılar HSK’nun atıf yaptığı konularda DMK 

hükümlerine de tabi olabilmektedir. Hakim ve savcıların yapamayacağı işleri 

düzenleyen 48’nci maddeye göre Hakimler ve Savcılar kazanç getirici faaliyette 

bulunurlarsa kendi kanunlarına göre cezalandırılırlar. HSK 48/1’nci maddeye göre; 

hakimler ve savcılar verdikleri konferans, seminer gibi faaliyetlerde aynı maddenin 

ikinci fıkrasına göre DMK’na tabidir. İkinci fıkranın tüm maddeye atıf yaparak 

hakimlerin yasak işler yönünden DMK hükümlerine tabi olduğu düşünülebilirse de, 

yasak işlerden dolayı verilecek cezaların HSK’nun 67’nci maddesinde düzenlenmesi 

dolayısıyla, maddenin ikinci fıkrasının 48’nci maddenin tamamına atıf yaptığını 

söylemek mümkün değildir. DMK’na göre ise  hakimler ve savcılar devlet memuru 

kapsamına alınmamış kendi özel kanunlarına tabi tutulmuştur (DMK md. 1/3). 

Bunun yanında HSK’nun adayları düzenleyen 7/3’ncü  maddesine göre, adaylar 
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DMK’nun aykırı olmayan hükümlerine tabidirler, fakat hakim ve savcılar için 

kanunda böyle bir düzenleme yapılmamıştır. Hakim ve Savcılar Hakkında Kanunun 

bazı özel maddelerinde  DMK’na tabi olabilecekleri sınırlı şekilde belirtilmiştir. O 

halde; dar anlamıyla hakim ve savcılar kamu görevlisi olmalarına rağmen, devlet 

memuru sayılmayacaklardır (HSK md. 48, DMK md.28, Yönetmelik md.15/b-4). 

Bu nedenle Yönetmeliğin 15/b-4 maddesinde belirlenen yasaklama hakimleri 

bağlamayacaktır.  

Burada üstünde durulacak konu, hakimlerin Anayasa ve Hakimler ve Savcılar 

Kanunundaki yasaklamaya rağmen yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde,  

haklarında TTK md. 16 mucibince kendi iç mevzuatının uygulanarak sadece  

disiplin cezasına mı çarptırılacağı, yoksa yönetim kurulu üyeliğinin son mu 

bulacağıdır. Sadece Hakimler Savcılar Kanununun cezalandırıcı hükümleri  

uygulandığı taktirde, hakimlerin kendi iç mevzuatına göre cezalandırılmaları 

mümkün görülebilir. Fakat Anayasamızın 140’ncı maddesine göre bunun mümkün 

olmaması gerekir. Anayasa maddesi amir hükümdür ve diğer kanunlar üzerinde 

emrediciliği vardır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar. O halde burada TTK md. 

16 uygulama olanağı bulamayacaktır (BK md. 19). Nitekim Yargıtayımız da, genel 

kurulun Anayasaya hükmüne aykırı bir seçim kararını yok hükmünde saymıştır62. 

4. Noterlik 

“Hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez; yargı mercilerinin vereceği 

işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz 

memurluğu ayrıktır. 

Noterler;…657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasındaki anlamda ticaret ….yapmaktan yasaklıdırlar” (NK md. 50).  

Noterler hakkında yukarıda devlet memurları için söylediğimiz şartlar geçerli 

olamayacaktır, kanaatindeyiz. Noterler devlet memurlarından ayrı olarak bu işleri 

yapmaktan “yasaklıdırlar” (NK md. 50/2 son). Kanunun bu emredici hükmü 

karşısında, noterlerin anonim şirketlerde idare meclisi üyesi olması mümkün 
                                                 
62  Yargıtay 11.HD’si;  Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının, yönetim kurulunun beş 

üyesinin tamamının da  milletvekili olması dolayısıyla pay sahibi tarafından yönetim 
kurulunun kayyuma teslim edilmesi yönündeki  iptal davasında,   Anayasanın 119’ncu  
( 1982 Anayasası 82’nci madde) maddesi  ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu md. 8’e 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun md. 2)  
göre genel kurul kararının “yokluk” la malul olduğuna karar vermiştir Yargıtay kararına 
gerekçe olarak Anayasanın amir hükmünü göstermiştir. Y.11.HD. 26.06.1978 gün ve 
2647/3418 sayılı kararı, (DOĞANAY, s. 924-925).  



 63

değildir. Fakat her şeye rağmen bir noter anonim şirket yönetim kurulu üyesi 

olmuş ise Noterlik Kanunu hükümleri mucibince cezalandırılması ve yönetim kurulu 

üyeliğinin de mutlak butlanla sakıt olması gerekmektedir.  

Avukatların yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine engel bir halleri  yoktur (AK 

md. 12).  

5. Öğretim Elemanlığı 

Üniversitede devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentler, bütün 

mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. Bunlar özel kanunla 

belirtilen görevler hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarından başka ücretli 

veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler. Ek görev 

alamazlar, serbest meslek icra edemezler (2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

md. 36/a-(1)). Bunların dışında görev yapan öğretim elamanları ile geçici statüde 

çalışan öğretim elamanları hakkında kanunda bir yasaklama mevcut değildir. Bu 

sebeple anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeliklerinde görev almaları 

mümkündür. Yönetmelikte devlet memurları için konulan kısıtlılık öğretim 

elamanları hakkında geçerli olmayacaktır (Yönetmelik md.15/b-4, DMK md.1/3).  

Kanundaki yasaklamaya rağmen “öğretim elemanları”, ortaklıkların yönetim 

kurulu üyeliği görevini kabul ederlerse YÖK Kanunu 53 ve devamı hükümleri 

gereğince cezalandırılacaklardır. TTK md.16 mucibince genel kurul kararıyla 

seçilen öğretim elamanlarının üyelikleri geçerlidir. Şartları varsa böyle bir genel 

kurul kararının iptali istenebilir. 

6. Üst Kurul Üyeliği  

Mali, sektörel ve hizmet piyasalarının bir düzen içinde işlemesini sağlamak 

amacıyla çeşitli üst kurullar teşkil edilmiştir. Üst kurul üyelerinin tarafsızlığını 

yitirmemesi için ticaretle uğraşmaları çoğunlukla yasaklanmıştır  

Sermaye Piyasası Kurulunda görev yapan başkan ve üyeler; ticaretle 

uğraşamaz, serbest meslek faaliyetlerinde bulunamaz, ticari amaçlı ortaklıklarda 

pay sahibi olamaz, dernek vakıf, kooperatif gibi yerlerde yöneticilik yapamazlar 

(SPK md. 20). Kanun maddesinin emrediciliği karşısında, SPK başkan ve üyelerinin 

yönetim kurulu üyesi olması mümkün değildir.  Maddedeki yasaklayıcı hüküm 

kamu düzeni ile ilgilidir (SPK md. 20). Bunun yanında SPK üyeleri görevlerini 

dürüstlük içerisinde yapacaklarına dair yemin etmeden göreve başlayamazlar. 

Anonim şirkette yönetim kurulu üyeliğine seçilen kurul üyesinin bu görevleri 
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hakkaniyet içinde yerine getirmesi mümkün değildir (SPK md. 22). Bu nedenle 

SPK üyelerini yönetim kurulu üyesi olarak seçen genel kurul kararının mutlak 

butlanla malul olması gerekir( BK md.20/1).  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu   üyelerinin anonim şirketlerde 

yönetici olması yasaklanmıştır (Bank.K.md.86/1, Bank.Yönt.md.7/f). Bu 

düzenleme ile amaçlanan; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuatla verilen 

görevlerin herhangi baskı ve etki altında kalınmadan,  tarafsızlık içinde yapılmasını 

sağlamaktır. Ayrıca kurul üyeleri tarafsızlıkları konusunda yemin etmeden göreve 

de başlayamazlar (Bank.K.md.84/3). Kamu yararını ilgilendiren mutlak emredici 

bu hükümler karşısında BDDK üyelerinin yönetim kurulu üyesi olması mümkün 

değildir. 

Rekabet Kurulu başkan ve üyelerinin anonim şirkette yönetim kurulu üyesi 

olması yasaklanmıştır. Kurul üyeleri bu göreve başlamadan önce ellerinde bulunan 

sermaye piyasası mevzuatı anlamındaki menkul kıymetlerini devretmek 

zorundadır(RK md.24, Rek.Yönt. md.12). Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi 

olan kurul üyesinin hakkaniyet içerisinde görevini ifa etmesi mümkün değildir. 

Kurul üyesini, yönetim kurulu üyeliğine seçen genel kurul kararı mutlak butlanla 

malul olacaktır( BK md.20/1). Yönetim kurulu üyeliği devam ederken kurula 

seçilen kişi şirketle bağlantısını bitirmeden, Kurulda göreve başlayamayacağından 

yönetim kurulu üyeliği görevi devam edecektir( Rek.Yönt.md.12). 

Çeşitli görevler için ihdas edilmiş “üst kurullar”  yukarıda belirtilenlerle sınırlı 

değildir63. Bu kurul üyelerinin şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilip 

seçilmeyeceğine karar vermek için; TTK md.16,315/1,BK md.20 ve ilgili kurulun 

çalışma esaslarını düzenleyen kanun hükmünün birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

7. Sayıştay Üyeliği 

Özel bir kanun ile düzenleme olmadığı sürece, Sayıştay mensupları resmi 

veya özel daire kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında paralı veya parasız 

hiçbir görev alamazlar (Sayıştay Kanunu md. 93/1). 

                                                 
63  Enerji Piyasası Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu vb.  
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Sayıştay üyeleri kendi kanunlarına tabidir. DMK’u kapsamında 

olmadıklarından, Yönetmelikte belirtilen yasaklamaya da tabi değillerdir (DMK md. 

1/3, Yönetmelik md. 15/b-4). 

Yönetim kurulu üyeliği görevini kabul eden Sayıştay üyesi kurumundan istifa 

etmiş sayılacaktır (SK md. 93/2). Yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiği anda 

istifa etmiş olan Sayıştay üyesinin, bundan sonra anonim ortaklıkta yönetim kurulu 

üyesi olarak görev yapmasında sakınca yoktur (TTK md. 16 ).  

8. Diğer Meslek Grupları 

Milletvekillerinin özel statüdeki anonim şirketlere yönetim kurulu üyesi olması 

mümkündür. Bunlar hakkındaki yasaklama kamu bağlantılı anonim şirketler içindir 

(Anayasa md.82, TBMMÜBİHK md.2). Yargıtayımızın  bir kararına göre; 

Anayasadaki düzenlemeye rağmen milletvekillerinin kamu bağlantılı bir anonim 

şirkete yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde, bu karar yok hükmünde olacaktır64.  

Çeşitli kanunlarda belirtilen düzenlemelerle ilgili olarak, yönetim kurulu 

üyeliğinin geçerliliği hakkında bir karar vermek gerektiğinde; öncelikle ilgili kanun 

maddesinin “emrediciliği”, TTK md.16 da yer alan “tacir sayılma”, BK md.20’ de 

yer alan “geçersizlik” ve TTK md. 315/2 de yer alan  “kanuni vasıfları kaybetme” 

hükümleri birlikte incelenerek sonuca varılmalıdır65. 

 

 

 

                                                 
64  Yargıtay 11.HD’si; % 99 hissesi Hazine ve Maliyeye ait bulunan Türk Hava Yolları 

Anonim Ortaklığının, yönetim kurulunun beş üyesinin tamamının da  milletvekili olması 
dolayısıyla pay sahibi tarafından yönetim kurulunun kayyuma teslim edilmesi 
yönündeki iptal davasında, Anayasanın 119’ncu (1982 Anayasası 82’nci madde) 
maddesi ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu md.8’e (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun md.2) göre genel kurul kararının 
“yokluk” la malul olduğuna karar vermiştir, Y.11.HD. 26.06.1978 gün ve 2647/3418 
sayılı kararı (DOĞANAY, s. 924-925). 

65 1. İzinleri iptal edilen umumi mağazaların yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri, iptal 
tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe umumi mağazacılıkla uğraşan anonim şirketlerin 
yönetim kurullarında görev alamazlar(2699 Sayılı Umumi Mağazalar Kanunu md.12/2). 
2. Valiler, başı bulundukları özel idarenin  iştirak ettiği şirketlerde özel idareyi temsilen 
idare meclislerinde görev alabilirler (13 Mart 1329 Tarihli İdarei Umumiyeyi  Vilayet 
Kanunu Muvakkatı). 3. Bağımsız denetim kurulu niteliğinde olan anonim şirket idare 
meclisi başkan ve üyelerinin, kendilerinin veya birinci derece kan ve sihri hısımları ile 
eşlerinin denetleme yaptıkları bankaların veya bunların hissedarı, yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile genel müdürü veya yardımcısı veya müdürü olmamaları şarttır 
(Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ md.5).   
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H. Aynı Anonim Şirkette Denetçi Olarak Görev Almıyor  Olmak 

Murakıplık ve yönetim kurulu üyeliği birbiri ile bağdaşmazlar. Eğer yönetim 

kuruluna bir denetçi seçilmiş ise denetçi bunlardan birini tercih etmek zorundadır 

(TTK md. 347/IV). Eğer yönetim kurulu üyeliğini tercih etmişse, denetçilik 

kendiliğinden son bulacaktır66. Yönetim kurulu üyesi olan birinin denetçiliğe 

seçilmesi için  öncelikle ibra edilmiş olması şartı aranmaktadır67. Bunun tersinin 

geçerli olduğunu düşünmek kanunun lafzına uygun düşmeyecektir. 

Kanunumuz  süresi biten yönetim kurulu üyelerinin denetçiliğe seçilmeleri için 

ibra edilmeleri şartını aramış iken, (TTK md. 347/4) yönetim kurulu üyesinin 

yeniden üye seçilmesi için ibra edilmeleri gerektiğine değinmemiştir. Bu konuda 

doktrinde muhalifler olmasına rağmen, kanunun açık lafzı karşısında bu görüşlere 

katılmak mümkün değildir. Nitekim Yargıtayımız da ibra edilmemiş yönetim kurulu 

üyelerinin tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerinde kanuni bir engel 

görmemiştir68. 

II. Ana Sözleşme ile Aranan Şartlar 

Şirket ana sözleşmesine TTK md. 279’da altı bent halinde belirtilen hususlar 

ile TTK’nın  diğer maddelerinde esas sözleşme ile düzenlenebileceği söylenen 

hususlar yazılabilir (TTK md. 279,478). TTK’nın diğer maddelerinde esas sözleşme 

ile düzenlenebilecek hususlar genellikle “aksi esas mukavelede belirtilmediği 

sürece” şeklinde diye belirtilerek, hükmün sözleşme ile düzenlenmesine izin 

verilmiştir. O halde, esas sözleşme ile, yasada emredici hükümlere uymak  

kaydıyla, emredici hükümlerden daha nitelikli şartların getirilmesi mümkündür.  

Kamu tüzel kişilerinin üyelerinin taşıması gereken şartlar konusunda ana 

sözleşme ile düzenleme yapılamaz. Bunların ataması, değiştirilmesi, azilleri, görev 

süreleri, nitelikleri, kendilerini atayan kamu tüzel kişilerince taktir edildiğinden 

şirketin bu konuda söz hakkı yoktur69. 

Kanunun emredici hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla esas sözleşmenin 

serbestçe tayin edilmesi mümkün olmakla birlikte, yönetim kurulunun taşıması 

                                                 
66  İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 329. 
67  ÇEVİK, AŞ-2, s. 403.  

68  Y.11.HD.28.05.1982 gün ve 1970/2596 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s. 1792). Karşı 
Görüş: ÇEVİK; ibra edilmemiş yönetim kurulu üyesinin yeniden üyeliğe 
seçilemeyeceğini savunur (ÇEVİK, AŞ-2, s.409). 

69  İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s.181. 
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gereken şartlar sözleşmeye eklenirken ahlak ve adap kurallarına, kamu düzenine, 

kişilik haklarına saygılı olmak gerekir70 (BK. md. 19,20). Örneğin, yönetim kurulu 

üyesinin sürekli bekar kalması ya da belli bir dine mensup olması vb. iyiniyete, 

eşitliğe ve kişilik haklarına aykırı düzenlemelerdir.  

Genel kurulun anasözleşmede belirtilen üyelik şartlarına aykırı seçim yapması  

halinde, kararlar iptal hükümlerine tabi olacaktır (TTK md.381/1). Anasözleşme de 

belirtilen şartın kanunun mutlak veya nisbi emredici hükümlerine aykırı olması 

halinde anasözleşme hükümleri batıl olacaktır. Geçersiz ana sözleşme hükmüne 

göre alınan genel kurul kararları iptal edilebilirlik hükmü taşımaz71. Batıl veya yok 

hükmündedir.  

Anasözleşme ile Kanuna aykırı olmamak şartıyla; yüksek tahsil, doktora 

yapmış olmak, belirli yaştan büyük veya tecrübeli olmak, uyrukluk, uzmanlık, 

ikametgah gibi şartlar getirilebilir. Anasözleşme ile getirilecek fazladan şartların 

emredici hükümlere aykırı olmamak ve kişilik haklarına halel getirmemek kaydıyla 

her üye için farklı olmasında da sakınca yoktur.  

Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyesi için getirilebilecek şartlar oldukça 

fazla olmasına rağmen, burada uygulamada en çok karşılaşılan kayıtlar üzerinde 

durulmuştur. Öncelikle  yönetim kurulu üyeliğine belli payları temsil eden grupların 

seçileceği öngörülebilir. Payları temsil eden belli pay gruplarına yönetim kurulunda 

temsil hakkı tanıyan düzenlemenin, genel kurulun yönetim kuruluna üye seçme 

hakkını,  önlemediği müddetçe geçerli sayılması gerekir72. Doktrinde yoğun olarak 

                                                 
70  İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 181,182. ARSLAN; esas sözleşmeye 

konulan şartlar bakımından herhangi bir sınırlamanın olmadığı söyler (ARSLAN, 
Şirketler Hukuku, s. 202,203). 

71 MOROĞLU; eserinde hükümsüz bir anasözleşmeye aykırı genel kurul kararları iptal 
nedeni oluşturmaz demiştir. Burada aksi ile ispat yönteminden geçersiz bir 
anasözleşmeye aykırılık halinde yokluk ve butlanın devreye gireceği anlamı çıkmakta, 
fakat geçersiz anasözleşmeye aykırı bir genel kurul kararı kanuna uygun olabilir bu 
nedenle cümlenin “hükümsüz bir anasözleşmeye uygun genel kurul kararları da 
hükümsüz olur” şeklinde değiştirilmesi uygun olur (MOROĞLU, Genel Kurul 
Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 184). 

72 ÇEVİK, AŞ-2, s. 387. İMREGÜN, ana sözleşmeye eklenen böyle bir kaydın geçerli 
olduğunu savunmakla birlikte, bu düzenlemenin TTK md. 369’la genel kurula tanınan 
yönetim kurulu üyelerini seçme yetkisini zedelediğini söylemektedir (İMREGÜN, YK. 
Üyesi Sıfatının Kazanılması, s.183). TEOMAN; genel kurulun ana sözleşmeye eklenecek 
bu kayıtla bağlı olduğunu, fakat genel kurulun bu pay grubu arasından birini yönetim 
kuruluna serbestçe tayin edebileceğini, zira azınlık grubun gösterdiği adayı seçmesinin 
açıkça genel kurulun tekelsel yetkisinin azınlık gruba devri anlamına geleceğini 
söylemektedir (TEOMAN, Mütalaa-2, s.18). ANSAY; üye seçilmesi için esas sözleşmeye 
getirilen bu şekildeki kayıtların geçerli olduğunu ve Yargıtay TD.’nin, 25.1. 1972 yıllında 
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kabul edildiği üzere; genel kurulun yönetim kurulu üyesini belirleme konusundaki  

münhasır yetkisinin gaspı anlamına gelen kayıtlar ve bu kayıtlara dayanarak alınan 

kararlar geçersiz sayılacaktır. 

Ticaret Kanununda farklı pay sahiplerinin veya azınlığın idare meclisinde 

temsili hususu düzenlenmemiştir. Böyle bir durumda öngörülen grupların esas 

sözleşme mucibince,  aday göstermeye hakları varsa da genel kurulun bu adayları 

seçme zorunluluğu yoktur73. 

Anasözleşme ile yönetim kuruluna belli payları temsil edecek grupların 

seçileceğinin öngörülmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Birinci olarak; ana 

sözleşmeye, anonim ortaklığı belli paylara böldükten sonra her farklı pay grubunun 

yönetim kuruluna belli sayıda üye seçerek göndereceği ve yönetim kurulunun 

bunların seçip göndereceği adaylardan oluşacağı yönünde kayıtlar geçerli 

değildir74. Bu kayıt açıkça genel kurulun mutlak seçim yetkisini kısıtlamaktadır. 

Örneğin; A,B,C pay gruplarından oluşan bir ortaklıkta, “yönetim kuruluna (A) iki, 

(B) üç, (C) iki aday seçer ve yönetim kurulu bunların seçtiği yedi kişiden oluşur” 

şeklinde bir düzenleme  geçerli olmayacaktır.  

İkinci olarak; “ortaklığı temsil eden pay sahiplerinin belirleyeceği  adaylar 

içinden, genel kurulun seçim yapacağı” şartı sözleşmeye eklenebilir. Örneğin 

“yönetim kurulu, A ve B grubu pay sahiplerinin belirlediği beşer aday arasından 

genel kurul tarafından  seçilen ikişer  aday olmak üzere toplam dört kişiden 

                                                                                                                                                           
vermiş olduğu kararında bu duruma olumlu baktığını söylemektedir (ANSAY, AŞ. s. 
102).   

73  TEOMAN, Yetersayılar, s. 432. Karşı görüş KARAYALÇIN; esas sözleşmeye “yedi üyeli 
yönetim kurulunun dört üyeliği C grubu pay sahiplerince temsil edilir” şekilde hükmü 
eklenmişse, üye sayısı beşe düşen yönetim kurulunda C serisi hissedarları  dört üye ile 
temsil edilmiyorsa yönetim kurulu toplanıp karar veremez der (KARAYALÇIN, Yönetim 
Kurulu Üyesi, s.104). KARAYALÇIN bir başka eserinde; ana sözleşmeye eklenen “E 
grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından bir, F Grubu hissedarların 
göstereceği adaylar arasından üç üye….Genel Kurul tarafından seçilmelidir” ibaresine 
istinaden esas sözleşmedeki bu hükme göre genel kurul bu kadar üyeyi yönetim 
kuruluna seçmelidir. Fakat, farklı grup hisse sahiplerinin azınlık toplantısında ne kadar 
üye göstermesi gerektiği tartışmalıdır, demektedir (KARAYALÇIN, Anonim Şirket, 
s.29,30).   

74  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 155; İMREGÜN; Aynı şekilde, sekiz kişiden oluşan 
yönetim kurulunda üç adayın A grubu pay sahipleri, beş adayın da B grubu pay 
sahipleri arasından seçilip genel kurula arz edileceği ve genel kurulun belirlenen bu 
sekiz adayı seçeceği şeklinde düzenlemelerde geçerli olmayacaktır (İMREGÜN, YK. 
Üyesi Sıfatının Kazanılması, s.183); Y.11.HD.15.03.1982 gün ve 5246/1061 sayılı 
kararı (İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 330); 
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oluşur” biçimindeki bir şart genel kurulun seçim yetkisini kısıtlamadığı için geçerli 

olacaktır75. 

Son olarak, esas sözleşmeye; “genel kurul, yönetim kurulunu oluştururken  

(A) grubu paylardan iki kişi,  (B) grubu paylardan üç kişi olmak üzere toplam beş 

kişi seçer” gibi bir şart eklenebilir.  Genel kurulun yetkisini kısıtlamayan böyle  bir 

şart geçerli olacaktır (TTK md. 469). 

Yukarıda belirlenen ilk şart dışında ikinci ve üçüncü fıkrada belirttiğimiz 

şartlar doktrinde tartışmasız kabul edilmektedir76. Böyle bir düzenlemeye rağmen 

yönetim kurulunun başka şekilde teşkil edilmesi halinde TTK md. 381’e göre bu 

genel kurul kararı hakkında iptal davası açılabilir77. 

Yargıtayımız da; yukarıda örneklendirdiğimiz çeşitli durumlarda genel kurulun 

münhasır yetkisini kısıtlamadığı sürece, genel kurulun bu kayıtlarla bağlı olduğunu 

söylemektedir. Örneğin ana sözleşmede “yönetim kuruluna A grubu paylardan  

iki üye seçilmelidir” gibi bir kayıt varsa ve genel kurul A grubu pay sahiplerinden 

bir üye seçerse bu karar iptal edilebilecektir78. 

Anasözleşmeye en çok eklenen şartlardan bir diğeri de uyrukluktur. Türk 

Ticaret Kanunumuzda kural olarak, anonim şirketlere seçilecek yönetim kurulu 

üyesinin Türk vatandaşı olması yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır79. Esas 

sözleşme ile yönetim kurulunda belli oranda Türk vatandaşının  seçilmesinin şart 

kılınması, kazanılmış haklara halel getirmemek kaydıyla geçerli olacaktır.  

Anonim ortaklıklardan farklı olarak, kooperatif yönetim kurulu üyeliğine 

seçilecek gerçek kişi üyelerin Türk vatandaşı olması zorunludur. Tüzel kişi yönetim 

kurulu üyelerinin ise temsilcilerinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir (KK.md. 

56). 

  

                                                 
75  İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, s. 183. 

76  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 155; İMREGÜN, YK. Üyesi Sıfatının Kazanılması, 
s.184. 

77  İZMİRLİ, s. 83; İMREGÜN, AŞ., Kanun Yolları, s. 152. 

78  Y.11.HD.15.03.1982 Gün ve 5246/1061 Sayılı Kararı (ERİŞ, TTK-1 ,s.1782). 
79 Anonim şirketlerin malı olan gemilerin yönetim kurullarının ekseriyetinin Türk vatandaşı 

olması halinde gemi Türk gemisi sayılır (TTK md.823). Yine Menkul Kıymetler Yönetim 
Kurullarında görev alacak kişilerin Türk vatandaşı olma zorunlulukları vardır (ÇEVİK, 
AŞ-2, s. 401).  
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§ 6. Yönetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Sebepler 

I. Genel Olarak  

Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye engel haller genel olarak Yönetmelikle 

düzenlenmiştir. Seçilme şartlarına uygun olarak göreve başlamış yönetim kurulu 

üyesinin görevinin kendiliğinden veya genel kurul kararıyla son bulacağı haller ise  

Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere diğer kanunlarda düzenlenmiştir.  

Yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmek için gereken şartlara daha önce 

ayrıntılı olarak değindiğimiz için, bu kısımda sadece göreve başladıktan sonra 

üyeliği sona erdiren şartlara ilişkin özel düzenlemeler inceleme konusu 

yapılacaktır. 

II. Müflis Duruma Düşmek 

Genel kurul kararıyla göreve başlayan yönetim kurulu üyesi müflis duruma 

düşerse yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son bulacaktır (TTK md. 315/2). 

Bir görüşe göre; kanunun 315/2’nci maddesindeki düzenleme talihsiz bir 

hükümdür. Müflisin 315/2’nci maddesine göre üyeliğinin düşmesi ancak üyenin 

şirketteki paylarının iflas masasında satılması “ortak olma vasfının 

kaybedilmesi” ile mümkün olmalıdır80. Kanunun 315/2’nci maddesindeki emredici 

hüküm karşısında müflis olmayı bu şekilde dar yorumlamanın mümkün olmadığı  

kanaatindeyiz.  

Müflis yönetim kurulu üyesi hakkındaki  iflas kararı kesinleşinceye kadar 

şirketteki idare meclisi üyeliği devam edebilir. Fakat karar kesinleşince üyelik 

kendiliğinden son bulur ve artık yönetim kurulu üyesi olarak bu andan itibaren 

yönetim ve temsil işlemlerinde bulunamaz. Buna rağmen görevi son bulan yönetim 

kurulu üyesi hukuki işlemlerde bulunmuş ise bu işlemler geçersiz kabul edilmelidir. 

Fakat yönetim kurulu üyesinin görevinin son bulduğu tescil ve ilan edilmemişse iyi 

niyetli üçüncü kişilerin kazanılmış hakları korunur. 

III. Hacir Altına Alınmak  

Daha önce yönetim kurulu üyesi seçilmek için gereken şartlar bölümünde 

değinilen ehliyet konusuna, burada ayrıntıları ile değinilmeyecek, yönetim kurulu 

üyeliğinin sona ermesine ilişkin özel durumlar saptanacaktır. 

                                                 
80  İZMİRLİ, s. 58. 
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Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken ehliyetin 

türü konusunda bir düzenleme yapılmış değildir81. Kanunda sadece “azalık için 

lüzumlu kanuni vasıfların kaybedilmesi” ve “hacir altına alınma” halinde 

yönetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir (TTK md. 

315/2). 

Türk Ticaret Kanununa göre; hacir altına alınan bir yönetim kurulu üyesinin 

görevi kendiliğinden son bulacaktır (TTK md. 315/2). Yönetim kurulu üyesinin; akıl 

hastalığı, akıl zayıflığı,  savurganlık, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama 

tarzı, kötü yönetim, bir seneden daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılması 

halinde hacir altına alınması mümkündür (MK md. 405,406,407, 408). Yönetim 

kurulu üyeliği görevini ifa ederken hakkında kısıtlılık kararı verilen “sınırlı ehliyetsiz 

yönetim kurulu üyesinin vazifesi “hacir altına” alındığı için kendiliğinden son 

bulacaktır (TTK md. 315/2). 

Bir kimsenin kısıtlılığını gerektirecek belirtilerin varlığı yönetim kurulu 

üyesinin, üyelik vasfını kendiliğinden bitiremeyeceğinden, mahkemeden kısıtlılık 

kararı verilmesi ve bu kararın yerleşim yeri ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan 

olunması  ile şahsın mahcur vaziyete gelmesi gerekmektedir (MK md. 409,410). 

İlanın yapılmasından itibaren yönetim kurulu üyesinin görevi, kendiliğinden son 

bulacaktır. Bir başka açıdan bakıldığında hacir altına alınan üyenin, vasisinin ya da 

tayin edeceği temsilcisinin yönetim kurulunda üyeyi temsil etmesi de mümkün 

olmayacağından, sırf bu nedenle üyelik vasfının bittiği de düşünülebilir (TTK 

md.330). 

Kendisine yasal danışman atanarak “sınırlı ehliyetli” hale gelen bir yönetim 

kurulu üyesi, mahkeme kararı ile kısıtlanan kişilerden olmadığı, aynı zamanda reşit 

ve mümeyyiz olduğu için bunların yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son 

bulmaz. Bunlar sadece MK md. 429 da tahdidi olarak belirtilen işlemleri tek başına 

yapamazlar. Fakat kendisine “yasal danışman atanan yönetim kurulu üyesinin” 

genel kurul tarafından sebep göstermeksizin azledilmesi her zaman mümkündür 

(TTK md. 316). 

 

 

 
                                                 
81  ÇEVİK, AŞ-2, s.400. 
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 V. Payı Devretmek 

Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu 

üyesinin genel kurul kararından sonra göreve başlayabilmesi için kanunda 

belirtilen miktarda payı tevdii etmesi gerekmektedir (TTK md. 312/2,313/2). 

Yönetim kurulu üyesinin yatırdığı teminat üyenin ibrasına kadar tevdi 

makamında kalır, hisse senetleri bu süre zarfında başkasına devredilemez ve 

şirketten geri alınamaz. 

Pay senetleri devredilmişse şirketin rehin hakkı saklı kalmak kaydıyla iç 

ilişkide taraflar arasında pay devri geçerli olacaktır. Bir görüşe göre;  bu devir 

olanaksızdır. Eğer devir yapılmışsa bu devir geçersizdir. Zira senede bağlı paylar 

senetlerin devri ile mümkün olacağından, kasada (bankada) bulunan senetlerin 

devri mümkün olmayacaktır. Senetlerin devri olmaksızın başkaca yollarla bu devir 

gerçekleşmişse, sözleşme geçersiz olacaktır.82 Fakat şirket kasasına tevdi 

edilmemiş payların devri halinde, esas sözleşmede hüküm yoksa bunların iyi 

niyetli üçüncü kişiler tarafından iktisap edilmesi mümkündür. 

Ticaret Kanununa göre; üyenin “…azalık için lüzumlu kanuni vasıfları …” 

kaybetmesi halinde üyelik kendiliğinden son bulur (TTK md. 315/2). Bu nedenle 

bir şekilde tevdi edilen pay üzerinde tasarrufta bulunan üyenin yönetim kurulu 

üyeliğinin kendiliğinden son bulması gerekir. 

VI. Bazı Suçlardan Hüküm Giymek 

Yönetim kurulu üyesinin ağır hapis cezasını gerektiren suçtan, 

dolandırıcılıktan, sahtekarlıktan, emniyeti suiistimalden, hırsızlıktan hüküm 

giymesi halinde görevi kendiliğinden son bulur. Bunların üyeliklerinin bitmesi için 

genel kurulun veya yönetim kurulunun ayrıca bir tespit kararı almasına gerek 

yoktur (TTK md. 315/2).  

Hırsızlık suçunun özel bir biçimi olan ve TCK’nın 144’ncü maddesinde 

düzenlenen; paydaş veya elbirliği malik olunan mal üzerinde veya  bir hukuki 

alacağı tahsil amacıyla işlenen, şikayet üzerine kovuşturulan, bir yıla kadar hapis 

cezasını ya da adli para cezasının gerektiren hırsızlığın da TTK md. 315/2 de 

tanımlanması nedeni ile yönetim kurulu üyeliğini düşüreceği ve üyeliğe seçilmeye 

engel teşkil edeceği açıktır. Fakat suçun cezasının üst sınırının bir yıldan az olması, 

                                                 
82  ERİŞ, AŞ, s. 203.  
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şikayet üzerine kovuşturulması ve bu hırsızlık türünün hukuki ilişkiye dayanan 

alacağı tahsil amacıyla da işlenebiliyor olması nedeniyle, TTK md. 315/2 

hükmünün uygulanması, TCK’da yazılı cezadan daha ağır sonuçlara yol 

açabilecektir. Ayrıca suçun soruşturulması şikayete tabi olduğu için, suçun 

mağduru tarafından, üyelere  karşı bir tehdit olarak kullanılması da mümkündür. 

Bu nedenle TTK md. 315/2 de değişiklik yapılarak, anılan basit hırsızlık türünün  

yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren suçlardan çıkarılması gerektiğini  

düşünüyoruz. Suç TTK md.  315‘ten çıkarıldığı taktirde,suçun cezası kısa süreli 

hapis olduğu (TCK md.49) ve “cezası ertelenenler hakkında hak yoksunlukları 

uygulanmayacağı” (TCK md. 53/4) için, suç hakkında sadece TCK’daki 

yaptırımların uygulanması halinde, yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son 

bulmayacaktır. Fakat genel kurulun her zaman azil yetkisini kullanabileceği veya 

esas sözleşmeye bu konuda bir hüküm eklenebileceği  hatırdan çıkarılmamalıdır.  

Hırsızlık suçu ile aynı yani, malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde yer 

alan; “şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme” suçunun, niteliği 

gereği üyeliğin düşmesine ve yeniden seçilmesine engel suçlar arasına alınması 

gerektiği kanaatindeyiz. Bu suç TTK md. 315/2 de düzenlenmediği için sadece TCK 

md. 53 ve MK md. 407 uygulama alanı bulacak, fakat infaz süresi bittikten sonra 

kişi ağır cezayı  gerektiren hüküm giymemişse, yeniden yönetim kurulu üyeliğine 

seçilebilecektir. Bu nedenle bu suçlarında üyeliğe seçilme engeli olabilmesi için TTK 

md. 315/2’ye eklenmesinin  uygun olacağını mütalaa etmekteyiz. Zira ticaret 

hayatının gereklerine uymamak suretiyle, özellikle icra organı olan yönetim 

kurulunca işlenebilen bu suçu kapsam dışı tutup, elbirliği hırsızlığı veya emniyeti 

suiistimal suçunu  bu kapsamda tutmak hakkaniyete uygun düşmez. 

Sahtecilik suçları ile aynı bölümde düzenlenen “açığa imzanın kötüye 

kullanılması” suçu şikayet üzerine kovuşturulan, cezası üç ayla bir yıl arasında 

değişebilen bir suçtur. Bu suçun sahtekarlık oluşturup oluşturmayacağı tartışma 

konusu yapılabilir. Kanaatimize göre; verilen bir imzalı kağıdı, veriliş amacından 

farklı bir şekilde kullanan yönetim kurulu üyesinin görevinin kendiliğinden son 

bulması  gerekmektedir. Aynı zamanda bu suç 765 sayılı TCK md. 509’da emniyeti 

suiistimal eden suçlardan sayıldığı halde, 5237 TCK ile sahtecilik suçları arasına 

alınmış bulunmaktadır. Bir başka açıdan  yani  TCKYUŞHK md. 1’in yorumundan  

yine aynı sonuca ulaşılabilecektir. 
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TCK 162’nci maddede düzenlenmiş bulunan “taksirli iflas“ suçu aynı zamanda 

ağır cezalık bir suç olmadığı için dolandırıcılık kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği tartışma konusu yapılabilir. Öncelikle bu suç 765 sayılı 

TCK‘ da “dolandırıcılık ve iflas” başlığı altında düzenlenmiş bulunmaktaydı. Taksirle 

işlenen bu suçun dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmesi mümkün 

değildir. Kural olarak TCK 53’ncü madde kasten işlenen suçlardan dolayı 

uygulanacak hak mahrumiyetlerinden bahsetmiş bulunmaktadır. Fakat 53/6’ncı 

maddeye göre meslek ve sanatının gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyerek 

taksirli iflas suçunu işleyen yönetim kurulu üyesinin mahkemece üç aydan üç yıla 

kadar meslek ve sanatının yasaklanması gündeme gelebilecektir. Fakat her iki 

maddenin hüküm ve sonuçları aynı değildir. Bir kere TTK md. 315/2 e göre, 

dolandırıcılık sayıldığı taktirde, hem yönetim kurulu üyeliğinin düşmesine hem de 

yeniden seçilememesine sebep olabilecektir. Fakat TCK md. 53/6 ya göre alınan 

hak mahrumiyeti cezası bittikten sonra kişi yeniden yönetim kurulu üyeliğine 

seçilebilecektir. “Taksirli iflas” suçundan ceza verilebilmesi için yönetim kurulu 

üyesi hakkında iflas kararı verilmiş olması gerekmektedir. Taksirli iflas suçu 

dolandırıcılık sayılmasa bile, iflas etmek aynı zamanda TTK md. 315/2’ye göre 

yönetim kurulu üyeliğini düşüren bir başka sebep  olduğu için, iflasına karar 

verilen kişi hakkında taksirli iflastan dolayı hapis cezası verilmese bile yönetim 

kurulu üyeliği kendiliğinden son bulacaktır. 

VII. Bazı Meslek Gruplarında Görev Almak 

Yönetim kurulu üyeliğinin bazı mesleklerle birleşmeyeceğine dair TTK’da 

yapılmış bir yasaklama mevcut değildir. Aksine TTK md. 16 da  diğer kanunlarda 

yer alan bu yasaklamaların veya düzenlemelerin tacir olmaya engel olmayacağı, 

kurumun iç işleyişini düzenleyen kendi kanununda getirilen hukuki, inzibati ve 

cezai müeyyidelerin uygulanabileceği belirtilmiştir. Diğer kanunlarda yasaklayıcı 

veya düzenleyici biçimde yer alan hükümler  daha ziyade ilgili  kurumunun kendi iç 

yapısını ve düzenini ilgilendirmektedir. Devlet Memurları Kanunu, Sayıştay 

Kanunu, Noterlik Kanunu, Hakim ve Savcılar kanunu gibi   yönetim kurulu üyesinin  

seçilme  şartları içinde bu meslekler ayrıntılı bir şekilde daha önceden anlatılmıştı. 

Türk Ticaret Kanununa göre; yönetim kurulu üyesi görevini ifa eden birinin, 

başka bir kamu kurumunda görev alması halinde görevinin kendiliğinden 

düşeceğine ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Yönetmeliğe göre; “devlet 

memurluğu” yönetim kurulu üyeliğine seçilmek için bir engeldir (Yönetmelik md. 
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15/b-4). Fakat yönetmelik hükmünün, yönetim kurulu üyesi seçilirken şartı taşıyan 

fakat sonradan devlet memuru olarak bu niteliğine kaybeden birisi için 

uygulanması mümkün olmayacaktır.  

Kanunumuzda “üyelik için gerekli kanuni vasıfları kaybetme” halinde 

yönetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir (TTK 

md.315/2). Buradaki kanuni vasıfları kaybetme ile kastedilen şeyin açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. Yönetim kurulu üyesinin sahip olması gereken 

nitelikler TTK ağırlıklı olmak üzere çeşitli kanunlarda düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Kanuni vasıfları dar olarak yorumlayacak olursak yönetim kurulu üyesinin TTK’da 

belirtilen nitelikleri kaybetmesi halinde üyeliği kendiliğinden son bulacaktır. Fakat  

TTK’nın çeşitli maddelerinde yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken nitelikler 

emredici nitelikte düzenlenmiştir. Bu hükümlere aykırılık halinde üyelik geçersiz 

hale geleceğinden BK 19,20 hükümlerine göre üyeliğin bitmesi gerekmektedir. 

Kanun koyucu bu hükmü gereksiz bir tekrar olarak kanuna eklemeyeceğinden 

buradaki “kanuni vasıfları kaybetme” halini geniş yorumlayarak, yönetim kurulu 

üyesinin niteliklerini düzenleyen diğer kanunlara da sirayet edeceğini söylemek 

gerekecektir. Fakat öncelikle bizim yapmamız gereken diğer kanunlarda yer alan 

ve yönetim kurulu üyeliğini yasaklayan  hükümlerin düzenleyici mi yoksa emredici 

mi olduğunu tespit etmektir. Zira özel kanundaki düzenleme, “düzenleyici” bir 

hüküm olarak kabul edildiğinde, TTK 315/2’de belirtilen “kanuni vasıfları 

kaybetme” olarak değerlendirilemeyecektir.   

Çeşitli kanunlarda belirtilen düzenlemelerle ilgili olarak, yönetim kurulu 

üyeliğinin geçerliliği hakkında bir karar vermek gerektiğinde; öncelikle ilgili kanun 

maddesinin “emrediciliği”, TTK md.16 da yer alan “tacir sayılma”, BK md.20’ de 

yer alan “geçersizlik” ve TTK md. 315/2 de yer alan  “kanuni vasıfları kaybetme” 

hükümleri birlikte incelenerek sonuç çıkarılmalıdır. 

Yargıtayımız; DMK md. 28’de yer alan memurların ticaret yapmaktan 

yasaklanmasını, nisbi emredici niteliğinden dolayı  BK 20  anlamında bir geçersizlik 

saymamış, bu iki hükmün birlikte değerlendirmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Sonuç olarak Yargıtay HGK’u memurun tacir sayılabileceğine, şirketle yaptığı  

hukuki işlemlerin batıl sayılamayacağına, fakat memurun kendi iç mevzuatına göre 

cezalandırılacağını hükmetmiştir83.  

                                                 
83 YHGK. 12.2.1997 gün ve E.13-850,K.186 sayılı kararı (UYGUR, s. 997).  
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Kendi kanununda emredici biçimde düzenlenmeyen hükümler husule 

geldiğinde yönetim kurulu üyeliği sona ermeyecektir. Örneğin:  Yönetim kurulu 

üyesi görevini ifa ederken devlet memuru olan birisinin DMK md. 28’de yer alan 

nispi emredici hükümden dolayı,  yönetim kurulu görevi devam edecek fakat 

DMK’ya göre cezalandırılabilecektir (DMK md.28, 125/D-h, BK md.19, TTK md. 

16,315/2). Öğretim elemanlığı hakkındaki düzenleme emredici nitelikte 

olmadığından yönetim kurulu üyesi öğretim elemanlığına başladığında hakkında 

cezai tedbir uygulanacaktır. Fakat yönetim kurulu üyeliği devam edecektir (YÖK 

md. 36/a-(1), 53 vd., TTK md. 16,315/2, BK md. 16). Sayıştay üyeliğine seçilen 

yönetim kurulu üyesi hakkındaki düzenleme de  emredici nitelikte olmadığından, 

yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona ermeyecek, kamu görevlisi kendi 

kanununa göre cezalandırılacaktır (SK md.93, TTK md. 16,315/2, BK md. 19).   

Anayasamızdaki ve özel kanunlardaki birtakım düzenlemeler emredici 

nitelikte olduklarından yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erecek, ayrıca 

kişi kendi kanununa göre cezalandırılacaktır. Örneğin; Yönetim kurulu üyesi hakim 

ve savcı olarak görev aldığında  Anayasanın amir hükmü gereği yönetim kurulu 

üyelikleri kendiliğinden bitecek, HSK’na göre kademe ilerleme cezasına 

çarptırılabilecektir (Anayasa 140,HSK md. 48, 67,BK md.19, TK md.16,315/2). 

Kamu kurumu niteliğindeki bir yönetim kurulu üyesi milletvekili seçildiğinde 

Anayasanın emredici hükmü gereğince, yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son 

bulacaktır (Anayasa md. 82, MMÜİBİHK md. 2, BK md.19, TTK md.16, 315/2) 

Anonim şirkette görevli yönetim kurulu üyesi SPK başkanlığına  veya  üyeliğine 

seçildiğinde gerekli kanuni vasıfları kaybettiğinden  yönetim kurulu üyeliği 

kendiliğinden bitecektir (SPK md.20,22, BK md.19, TTK md. 16, 315/2). Noterler 

hakkındaki düzenleme de emredici nitelikte olduğundan yönetim kurulu üyesi 

noterlik görevini başladıktan  sonra yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden bitecektir 

(NK md. 50, BK md.19, TTK md. 16, 315/2). 

Yukarıda belirtilen kanunların dışında başka düzenlemeler için aynı yöntemle 

her üç kanunun birlikte değerlendirilmesi suretiyle sonuca ulaşılabilecektir. 

Yönetim kurulu üyeliği ile murakıplık birleşemez, yönetim kurulu üyesinin  

aynı anonim şirkette denetim kurulu üyeliğine seçilebilmesi için ibra edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle murakıbı seçen genel kurulda hem yönetim kurulu 

üyesinin görevine son verilmeli, hem de ibra edilmelidir. Aksi taktirde genel kurul 

kararı geçersiz olacaktır (TTK md. 347/IV, 315/2, BK md.19).  
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VIII. Görev Süresini Tamamlamak 

Yönetim kurulu üyesinin görev süresi esas sözleşme ile daha az 

belirlenmediği sürece en fazla üç yıldır84 (TTK md. 314). 

Doktrinde kanunda belirtilen sürenin emredici olduğu  hususunda görüş birliği 

vardır85. Yönetim kurulu  üyesi genel kurul kararıyla veya anasözleşmeyle daha  

uzun bir süre için seçildiği taktirde nisbi butlan86 devreye girecek ve  seçimin üç yıl 

için yapıldığı varsayılacaktır (TTK md. 312, 1466). 

Anasözleşme ile yıl olarak belirlenen sürelerinin bilanço yılı olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle yönetim kurulu üyesi için  bir yıldan daha az 

görev süresi  belirlenmemesi gerekir87.  

Görev süreleri biten üyelerin müteakip dönemlerde tekrar seçilmeleri 

hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır (TTK md. 314). Görev süreleri biten 

yönetim kurulu üyelerinin sonraki dönemlerde yönetim kuruluna tekrar seçilmeleri 

için muhalifler88 bulunmasına rağmen ibra edilmelerinin zorunlu olmadığını 

düşünüyoruz89. Kanunda bu zorunluluk sadece denetçiliğe seçilen yönetim kurulu 

üyeleri içindir (TTK md. 347/4).  

Kamu tüzel kişilerinin belirleyeceği yönetim kurulu üyesinin görev süresi üç 

yıl ile sınırlanamaz. Bu hüküm sadece normal yönetim kurulu üyeleri hakkında 

geçerli olacaktır (TTK md. 314/2). Kamu tüzel kişilerinin seçilmesini öngören TTK 

275’nci maddede sürenin ne kadar olacağı yönünde bir hüküm yoktur. Madde 

üyeyi sadece kamu tüzel kişisinin istediği zaman değiştirebileceği düzenlenmiştir.  

O halde temsilci üyenin görev süresi görevlendirmeyi yapan kamu tüzel kişisi 

                                                 
84  ÇEVİK, AŞ, s. 19. İMREGÜN; Amerikan şirketler hukukunda yönetim kurulunun görev 

süresi aksine sözleşme ile belirlenmemişse bir yıldır ve yeni yönetim kurulu seçilene 
kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder (İMREGÜN, Amerikan Ortaklıklar 
Hukuku, s. 53).  

85  MOROĞLU, Görev Süreleri, s. 389; ARSLANLI, s. 107.  

86 ERİŞ, emredici süreden daha fazlası için seçim yapan genel kurul kararının batıl 
olacağını söylemektedir. Fakat TTK 1466 paralelinde yazarın bu görüşüne katılmak 
mümkün değildir (ERİŞ, AŞ, s. 204, 205). 

87  ÇEVİK, AŞ-2, s. 409,410. İMREGÜN; anonim ortaklığın yönetim kurulunun tümünün 
değiştirilerek yönetim zorluğu yaşanmaması ve ortaklığın organsız kalma tehlikesinin 
önlenmesi için her genel kurulda kurulun bir kısmının kademeli değiştirilmesinin uygun 
olacağını söylemektedir (İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 327).  

88 ÇEVİK, süresi biten yönetim kurulu üyesinin ancak ibra edildikten sonra yeniden 
seçilebileceğini söylemektedir (ÇEVİK, AŞ, s. 19). 

89  UÇAR, s. 12. Aynı yönde Y.11.HD.28.5.1982 gün ve 1970/2596 sayılı kararı (ERİŞ, 
AŞ, s. 191).  
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tarafından serbestçe belirlenebilir. Yani sürenin aşıldığından bahisle bunların 

üyeliklerinin bittiğini söylemek mümkün olmayacaktır (TTK md.314/2, 275/2)90. 

Yönetim kurulunun görev süresinin başlangıcı, yönetim kurulunun genel 

kurulca seçim yapılarak belirlenmesi halinde karar tarihi, esas sözleşme ile 

belirlenmesi durumunda ise şirketin tescil tarihidir91. 

Yönetim kurulunu belirleyen genel kurul kararı hakkında mahkemece  

“kararın icrasının geri bırakılmasına” hükmedilmesi halinde, üç yıllık emredici 

süresi bitmeyen eski yönetim kurulu üyelerinin, üyelikleri emredici süre sonuna 

kadar kaldığı yerden devam eder92. 

Boşalan üyeliğin yönetim kurulu tarafından geçici üye seçilerek doldurulması 

halinde, yukarıda belirttiğimiz gibi üç yıllık süre geçerli olmaz. Üyenin görevi ilk 

genel kurula kadar sürer. Genel kurul tarafından geçici üyenin  üyeliği onanırsa, 

yerine seçildiği  üyenin kalan süresi kadar görev yapması mümkündür (TTK md. 

315/1 ).  

Yukarıda belirttiğimiz gibi Kanunda ve esas sözleşmede belirtilen süre 

dolmadan yönetim kurulu üyelerinin görevlerine genel kurulca gerekçesiz son 

verilebilmesi mümkündür (TTK md. 316). Genel kurulun azil kararı karşısında, 

ortaklığın organsız kalmaması için aynı toplantıda yeni yönetim kurulu üyelerini 

belirlemesi uygun olacaktır.  

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesinin görev süresi üç yıl olmasına 

rağmen, kooperatiflerde bu süre dört yıldır (TTK md. 314, KK md. 57). 

IX. Yönetim Kurulunun Organ Vasfını Kaybetmesi 

İdare heyeti,  kurul halinde çalışan ve kararlar alan bir organdır ve asgari üye 

sayısı TTK da emredici biçimde düzenlenmiştir (TTK md. 312/1). Yönetim 

kurulunda bir ya da birkaç üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, 

yönetim kurulunun organ vasfı sona erebilecektir.  Organ vasfını yitiren yönetim 

kurulunun geçici üye atamak için toplantı yetersayısını sağlayamaması halinde 

                                                 
90  İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 327, ÇEVİK; kamu tüzel kişilerinin temsilcisi yönetim 

kurulu üyesinin görev süresinin de üç yıllık dönemler halinde belirlenmesinin yerinde 
olacağını söylemektedir (ÇEVİK, AŞ-2, s. 409).  

91  ÇEVİK, AŞ-2, s. 410.  
92  Y.11.HD.6.5.1982 gün ve 2203/2134 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s. 192).  
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yönetim kurulu kötürüm hale gelecek diğer üyelerin görevleri de kendiliğinden 

sona erecektir.  

A. Yönetim  Kurulu  Üye Sayısının Kanunda Belirtilen Zorunlu  Sayının  

 Altına Düşmesi 

Anonim şirket yönetim kurulu en az üç gerçek kişiden teşekkül eder (TTK 

md.312). Bu hüküm kamu düzeni ile ilgili mutlak emredici bir düzenlemedir. 

Bunun aksinin anasözleşme ile dahi belirlenmesi mümkün değildir. Eğer yönetim 

kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üçün altına düşmüşse, artık yönetim kurulu 

organ niteliğini kaybetmiştir.  

Yargıtayımız son dönemde almış olduğu kararlarda;93  yönetim kurulu üye 

sayısı üçün altına düşmüş olsa bile, üyeler karar ekseriyetini sağlıyorsa “geçici üye 

atama” ve “genel kurulu toplantıya çağırma” yetkilerinin kullanılabileceğini 

söylemektedir. Bu kararları ile Yargıtayımız, kanunun iki ayrı emredici hükmüne 

rağmen organsız kalmanın önüne geçmek istemiştir (TTK md. 312,330). Kanunda 

gerekli değişiklikler yapılmadan bunun mümkün olmaması gerekir. 

Yönetim kurulu üye sayısı üçün altına düştüğü için organ niteliğini 

kaybederse; genel kurulun denetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya 

çağrılması, mahkemeden kayyım tayin edilmesi ve şirketin feshi gündeme 

gelebilecektir (TTK md. 355,435, MK md. 427).  

B. Yönetim Kurulu Seçimine  Dair  Genel  Kurul  Kararının Mahkemece  

            İptal Edilmesi 

Yönetim kurulu üyesini belirleyen genel kurul kararının, yokluğu veya 

butlanının tespit edilmesi ya da iptal edilmesi halinde yönetim kurulu teşkil 

edilmemiş sayıldığı için, üyeliğin bitmesi gerekir (BK md.19,20, TTK md. 381). 

Geçersiz yönetim kurulu üyesi ile alınmış kararların kurul/ortaklık ve üçüncü kişiler 

bakımından sonuçları üçüncü bölümde incelenmiştir. 

X. Azil  

 Hangi şekilde bu vasfını kazanmış olursa olsun yönetim kurulu üyesinin, bir 

kısmının veya tamamının94 genel kurul kararı ile azledilmesi her zaman 

                                                 
93  Ayrıntılı açıklama için bkz. & Yönetim Kurulu Açısından Sonuçlar, “Yönetim Kurulu 

Zorunlu Üye Sayısı”. 
94  ÇEVİK, AŞ-2, s. 417. 
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mümkündür95 (TTK md. 316/1). Yönetim kurulu üyeliği görevi güven temeline 

dayanmaktadır. Güvenilirliğini yitiren veya şüphe duyulan üyenin azli için genel 

kurula geniş takdir yetkisi96 verilmesi de bunun sonucudur. 

Azil kararının genel kurul gündeminde bulunup bulunmayacağının doktrinde 

tartışmalı olduğundan yukarıda bahsedilmişti. Bu şekilde işine son verilen yönetim 

kurulu üyesinin tazminat istemesi de mümkün değildir97. Genel kurul, azil yetkisini 

bir başka organa devredemez. Bu  onun devredemeyeceği mutlak 

yetkilerindendir.98 Eğer bu yetki başka bir organa devredilmişse, üyenin azli  

geçersiz  olduğu için batıllığın saptanması için her zaman tespit davası açılabilir99.   

Kamu tüzel kişilerinin temsilcisi yönetim kurulu üyeleri ancak kamu tüzel 

kişileri tarafından azlolunabilir (TTK md. 316/2, 275).  

Yönetim kurulu açılan üyelik nedeni ile seçtiği geçici üyeyi azletme yetkisine 

sahip değildir. Çünkü azil yetkisi sadece genel kurula tanınan bir yetkidir. Genel 

kurul dışında, yönetim kurulunun bu hakkı kullanması mümkün değildir.100 Fakat 

idare meclisi, seçtiği üyenin, üyelik için gereken şartları taşımadığını sonradan 

öğrendiği taktirde, üyeliğin yeniden açılması gündeme geleceği için, açılan üyelik 

için  yeniden geçici üye atamasının doğru olacağını  düşünmekteyiz. Zira burada 

azil değil işlemin geçersizliğinden dolayı üyeliğin açılması ve açılan üyelik için yeni 

üye seçimi  söz konusudur. 

XI. İstifa  

TTK’da üyeliğe seçim ile ilgili maddeler olmasına rağmen istifa ile ilgili 

hükümler bulunmamaktadır. Bu yüzden yönetim kurulu üyesinin istifası genel 

hükümlere tabi olacaktır. Şirket ile yönetim kurulu üyesi arasındaki hukuki ilişkinin 

genel olarak vekalet hükümlerine tabi olduğu yukarıda belirtmişti. Esas 

                                                 
95  Y.11.HD. 8.10.1979 gün ve 3972/4547 sayılı kararı (YKD. CİLT; VII, SAYI: 2, ŞUBAT 

1981, s. 196).  

96  ANSAY, AŞ. s. 103. 
97  TTK md. 316/1 genel hükümlere uymayan bir düzenlemedir. Zira aradaki ilişki akdi 

olduğuna göre haklı bir sebebe dayanmayan azil sebebiyle tazminat talep edebilmesi 
gerekmektedir. Yersiz istifa da tazminat istenebilmesine karşın aynı hakkın azil 
konusunda farklı düzenlenmiş olması menfaatler dengesine aykırıdır (İZMİRLİ, s. 63, 
64). 

98 Y.11.HD. 21.12.1983 gün ve 5531/5921 sayılı kararına göre; “Yöneticilerin azli, 
yenilerinin seçimi ve idare meclisinin şirketi yönetecek biçimde düzenlenmesi şirket 
genel kurulunun görevidir” (ÇEVİK, AŞ-2, s. 582); (İZMİRLİ, s. 64). 

99  ERİŞ, AŞ, s. 214, 219. 
100  İZMİRLİ, s. 64. 
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sözleşmede aradaki ilişki konusunda hüküm olmadığı takdirde genel hükümlere 

göre  yönetim kurulu üyesi bu görevinden her zaman istifa edebilir (BK md. 

396/1).  İstifa tek taraflı, irade beyanıyla kullanılan, bozucu, yenilik doğurucu  bir 

haktır101. Yazılı istifa beyanını, yönetim kuruluna veren üye kendi beyanıyla bu 

talebinden rucu edemez. Yönetim kurulu da üyenin muvafakatı olmaksızın göreve 

devam etmesi gerektiği yönünde ısrar edemez. Yönetim kurulu üyesinin istifası 

şirketin bu yönde bir karar almasına bağlı değildir. Yargıtayın bir kararı; şartlı 

olarak istifanın mümkün olmadığı, şirketin istifayı kabul etmesine  gerek olmadığı  

yönündedir102. Esas mukaveleye hüküm eklenmek suretiyle istifa hakkının 

kısıtlanması da  söz konusu olamaz103.   

İstifa; vekalet sözleşmesinin doğal bir sonucudur (BK md. 396/1). Fakat  

istifa hakkının kullanılması sırasında iyi niyetli olmak esastır. Eğer yönetim kurulu 

üyesinin uygun olmayan bir zamanda istifası şirketin zararına duçar olmuşsa, 

şirket bu zararını tazmin edebilir (BK md. 396/2). Mesela aynı anda iki üyenin kötü 

niyetli olarak TTK md. 315/1’ i işletemeyecek ve yönetim kurulu toplantı nisabını 

bozacak şekilde istifası dolayısıyla, şirketin organsız bırakılması halinde, buna 

kusurlu hareketiyle sebep olan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu yoluna 

gidilebilir.  

Yönetim kurulu üyeliğine atama yazılı bir işlemle yapıldığı için istifanın da 

yazılı şekilde olması gerekir (BK md. 11,12). İç ilişkide istifa, talebin yönetim 

kuruluna ulaşması ile sonuç  doğurur. Fakat dış ilişkide sonuç doğurması için 

istifanın tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir (TTK md. 33/1,323). Aksi taktirde 

iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları korunacaktır. 

XII.  Ölüm 

Gerçek kişi idare meclisi üyesinin ölümü halinde üyeliğin sona ermesi TTK’da 

düzenlenmiş değildir. Bu nedenle genel hükümlere göre, ölüm ile üyeliğin 

kendiliğinden son bulması gerekecektir (MK md. 28). 

XIII. Daimi Hastalık veya Yabancı Memlekette Bulunma 

Kanunumuzda üyenin yatalak hasta olması veya sürekli yurt dışında 

bulunması vb. sebeplerle toplantılara katılamaması halinde ne yapılabileceği ile 

                                                 
101  POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 317. 

102  Y.11.HD. 15.11.1976 gün ve 3547/4920 sayılı kararı (İZMİRLİ, s. 63). 
103  ÇEVİK, AŞ-2, s. 416.  
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ilgili bir düzenleme yoktur. TTK 330’ncu maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin 

birbirlerinin yerine oy kullanması mümkün değildir. Bu nedenle üye toplantılara 

katılamazsa vekil marifetiyle kendini temsil ettiremeyecektir. Fakat TTK md. 330/2 

ye göre bir üyenin teklifine diğerlerinin yazılı onay vermesi suretiyle yönetim 

kurulunun kararlar alması mümkündür. Hastalık halinde bu hükmün işletilerek 

kararlar alınması sağlanabilir, fakat bu teklife bir üyenin yazılı onay  vermemesi 

halinde madde uygulanamayacaktır. 

Hastalık ve yurtdışında olma sebebiyle TTK md. 315’e göre üyeliğin açılması 

da söz konusu değildir. Bu nedenle üyenin yerine yönetim kurulu tarafından yeni 

üye seçilmesi mümkün değildir. Esas sözleşmeye “üye belirli sayıda toplantılara 

katılmazsa görevi sona erer” hükmü eklenmişse, üyelik kendiliğinden 

düşeceğinden TTK md. 315/1 işletilebilir. Hasta/yabancı devlette bulunan üye 

dolayısıyla kurul toplanamadığı için organ teşekkül etmezse, TTK md. 435 

uygulama alanı bulabilir. Mahkemeden kayyım atanması gündeme gelebilir (MK 

md. 427/4). Genel kurul olağan üstü toplantıya davet edilebilir (TTK md. 364, 365, 

369).  

Bir görüşe göre; daimi hastalık/yurt dışında bulunma  durumunda toplantıya 

katılamayan üyenin telefonla  katılımının gerçekleştirilebilmesi gerekir104. Bir başka 

görüşe göre; daimi olarak hasta bulunanlar, yatalak hastalar ya da sürekli olarak 

yurt dışında bulunanlar yönetim kurulu üyeliğine seçilmemelidir105. Bir başka 

görüşe göre TTK’nın 330/2’nci maddesi yönetim kurulu toplantıları için istisnaen 

uygulanacak bir düzenlemedir. Yönetim kurulu üyesinin yatalak hasta olması, uzun 

süre yurtdışında bulunması durumunda bu istisnai yetki kullanılabilir106. 

Ticaret Kanununa göre; tüm üyelerin kabul etmesi dışında, yönetim kurulu 

kurul halinde çalışmak zorunda olan bir organdır (TTK md. 330/2). Toplantılara 

katılmayan üyenin kararlara iştirak etmesi de mümkün değildir (TTK md.330/1). 

Ana sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece daimi hastalık 

veya yurt dışında bulunma gibi sebeplerle yönetim kurulu toplantılarına 

katılamayan üyenin görevi kendiliğinden son bulmayacaktır. 

  

                                                 
104  UÇAR, s. 39. 
105  AYHAN, s. 241. ARSLANLI’ ya göre kanunda öngörülmemiş bu durumun seçim engeli 

olarak kabul edilmesi mümkün değildir (ARSLANLI, s. 99). 
106  TEOMAN, YK Toplantı Yapmaksızın Karar Alması,s. 1149, 1150. 
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XIV. Anonim Şirket Tüzel Kişiliğinin Son Bulması 

Ticaret Kanununda belirtilen şekillerde tüzel kişiliğin son bulması halinde  

yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son bulacaktır.  

Tüzel Kişiliğin son bulması; tasfiyesi tamamlanan şirketin sicilden silinmesi 

(TTK md. 449), şirketin başka bir şirket tarafından devralınması, (TTK md. 451), 

yeni bir şirket kurulması (TTK md. 452), nevi değişikliğinin gerçekleşmesi (TTK 

md. 152, 553) şeklinde gerçekleşebilir. 

XV.  Yönetim  Kurulu  Üyesinin  Anasözleşmede  Belirtilen  Niteliklere  

  Aykırı Hale Gelmesi 

Yönetim Kurulu üyesi için Ticaret Kanunundan başka, ana sözleşmede çeşitli 

şartlar aranabileceğinden yukarıda bahsedilmişti. Yönetim kurulu üyesi seçilirken 

ana sözleşmede belirlenen şartı taşıyorken, görevini ifa ederken ana sözleşmeye 

aykırı hale gelmiş olabilir. Bu durumda yönetim kurulu üyeliğinin baştan itibaren 

geçersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Ticaret Kanununda düzenlenen iptal 

hükümleri de esas itibariyle anasözleşme hükümleri aleyhine alınan genel kurul 

kararları için  mümkündür (TTK md. 381/1). Ortada bir karar olmadığı için iptal 

davası açılması da mümkün değildir.  

Yönetim kurulu üyesinin anasözleşmeye aykırı hale gelmesi; vatandaşlığın 

kaybedilmesi, yaşın doldurulması, sözleşmenin yasakladığı işlerin icra edilmesi, 

görev süresinin dolması  vb. şekillerde gerçekleşebilir.  

Anasözleşmeye, yönetim kurulu üyesinin  sözleşme hükümlerine aykırı hale 

gelmesi durumunda “üyelik kendiliğinden son bulur” hükmü eklenmiş olabilir. 

Örneğin “55 yaşına gelen üyenin görevi kendiliğinden son bulur” vb.  

Yargıtayımız; esas sözleşme hükümlerine aykırı hale gelen yönetim kurulu 

üyesinin görevinin kendiliğinden sona erip ermeyeceği konusunda farklı tarihlerde 

farklı kararlar vermiştir. Bir kararında esas sözleşme ile konulan bu kayda aykırılık 

oluştuğu taktirde üyenin görevinden çekilmiş sayılacağı, fakat yönetim kurulu 

tarafından bir tespit  kararı verilmesi gerektiğini söylemiştir107. Kooperatif yönetim 

kurulu üyeliğinden çıkarılma kararının iptaline ilişkin bir başka kararında; 

anasözleşmede “üst üste üç toplantıya gelmeyen üye görevinden çekilmiş sayılır” 

şartı yer almaktadır. Şartın gerçekleşmesi ile anasözleşmeye ve kanuna aykırılık 

                                                 
107 Y. 11.HD. 5.4.1990 gün ve 2214/3042 sayılı kararı (PULAŞLI, YK Üyeliği Görevinin  

Sona Ermesi, s. 17,18).  
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meydana gelmiştir. Yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesi doğrudur demiştir108. 

Bir başka kararında; anasözleşmede belirtilen şartlara aykırı hale gelen yönetim 

kurulu üyesinin, üyeliğinin bittiğinin saptanması için tespit davası açılabilir 

demiştir109. Bir başka kararında ise; üyenin görevinin anasözleşmeye aykırı hale 

gelmesi halinde görevi kendiliğinden sona ermeyecektir. TTK’da böyle bir 

düzenleme olmadığı için genel kurul tarafından ayrıca karar verilmesi 

gerekmektedir110. Yargıtayın bu kararına katılmak mümkün değildir. Öncelikle  

tespit kararı verilmesi  için uzunca süre beklemek zorunda kalınacaktır. Ayrıca  

kararın başlangıcının üyeliğin düştüğü tarih mi? yoksa, genel kurulun karar tarihi 

mi? olduğu tartışmalara neden olacaktır. Bu aşamada alınan kararlar sakat 

sayılabilecek, ticari işlem güvenliği tehlikeye girecektir.  

Bir görüşe göre, şirketin anayasası olan anasözleşmeye, üyeliğin belirli bir 

şartın gerçekleşmesi ile sona ereceğine dair “bozucu şart” eklenmesi halinde 

üyeliğin bu şarta rağmen devam ettirilmesi mümkün değildir. Şirket ve üye 

arasındaki vekalet veya hizmet akdi herhangi bir organın karar almasına gerek 

olmadan kendiliğinden ileriye yönelik olarak son bulur. Yönetim kurulunun, 

üyeliğin düştüğünü saptayan tespit kararı ise sadece üyeliğin sona ermesini 

tamamlayıcı bir işlemdir111. Bir başka  görüşe göre; esas sözleşme hükümlerine 

aykırı hale gelen yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer112.   

Kanaatimizce anasözleşmeye aykırı hale gelen yönetim kurulu üyeliği son 

bulur. Fakat son bulma kendiliğinden olmaz. Bunun yönetim kurulu tarafından bir 

kararla tespit edilmesi gerekir. Üyeliğin şartın gerçekleşmesiyle kendiliğinden 

bittiği söylenirse, artık geçersiz hale gelen üyenin uzun yıllar boyunca almış olduğu 

kararlar, yıllar sonra açılan batıllığın tespiti davasına konu olabilecek, bu şekilde 

geçmişteki tüm hukuki işlemlerin geçersiz sayılması tehlikesi doğacaktır. Fakat 

yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğinin tespit kararıyla belirlenmesi gerektiği 

varsayılırsa, öncelikle üyenin haksız toplantılara katıldığı iddiası ile geçmişte alınan 

kararlar, bozucu şart gerçekleşti diye batıl sayılamayacaktır. Bir örnekle 

açıklayacak olursak; anasözleşmede “arka arkaya üç toplantıya katılmayan kişinin 

                                                 
108  Y. 11.HD. 24.9.2003 gün ve 1692/7958 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s. 1796).  
109 Y.11.HD.9.11.1983  gün ve 4840/4891 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s.220). 

110  Y. 11.HD. 20.6.2002 gün ve 2223/6366 sayılı kararı (PULAŞLI, YK Üyeliği Görevinin  
Sona Ermesi, s.18, 19).  

111  PULAŞLI, YK Üyeliği Görevinin  Sona Ermesi, s. 14,15. 
112  İZMİRLİ, s. 61. 
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üyeliği kendiliğinden biter” hükmü olsun. Üye mazereti nedeni ile üçüncü 

toplantıya katılmamış, yönetim kurulu da buna ses çıkarmamış  olabilir. Üye 

üçüncü toplantıya geçirdiği trafik kazası sonucu katılmamış olsun. Yönetim kurulu 

bu konuda bir tespit kararı alırsa, kişi mazeretini beyan edebilir, mazeret gerçekçi  

bulunursa yönetim kurulu üyeliği bozucu şart gerçekleşmediği için  devam 

edecektir. YK tarafından tespit kararı alınmasının bir başka faydası da, yönetim 

kurulu kararına karşı  iptal davası açılması imkanı tanımasıdır. Sözleşmeye aykırı 

hale gelme bir iptal davasına konu olamaz. Fakat bu yönde alınan bir karara karşı 

iptal davası açılabilir. Şöyle ki; sorunlu bir üyenin bertaraf edilmesi için gerekli 

davet prosedürü gerçekleştirilmeden toplantı gerçekleştirilmiş  ya da postadaki bir 

gecikme nedeni ile davetiye üyeye ulaşmamış olabilir. Bu şekilde  üye, üçüncü 

toplantıya gelmediği gerekçesiyle alınan tespit kararı hakkında, iptal davası açma 

imkanına  kavuşacaktır. Dinamik bir yapıya sahip yönetim kurulu, bu şekilde  uzun 

bir süre şaibede bırakılmamış olacaktır. Ayrıca  geçici üye atamak yönetim kurulu  

için bir zorunluluktur. Fakat kurulun bu yetkisini kullanılabilmesi için öncelikle 

üyeliğin açıldığını tespit etmesi gerekecektir (TTK md.315/1).  

Tespit kararı alındığı taktirde yönetim kurulu, her zaman için, üyeliğinin bittiği 

iddia edilen kişiyi tekrar geçici üye olarak atayabilir. Kanunda bu konuda bir 

yasaklama mevcut değildir. Fakat anasözleşmeye aykırılık devam ediyorsa 

yönetim kurulunun bu üyeyi tekrar ataması mümkün değildir.  

Sonuç olarak söylemek gerekirse; anasözleşme hükmüne aykırı hale gelen 

yönetim kurulu üyesi hakkında genel kurulun bir karar almasına gerek yoktur. 

Bunun öngörülmesi işleri daha da çıkmaza sokacaktır. Yönetim kurulu üyeliği bir 

güven müessesidir ve kurul  işlerini kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun 

ifa etmek zorundadır (TTK md. 336/5). Üyenin esas sözleşme hükmüne aykırı hale 

gelmesi durumunda, yönetim kurulunun bunu tespit ettikten sonra, açılan azalık 

için genel kurul kararına kadar geçici bir üye ataması uygun olacaktır. Bu tespit 

kararı üyeliğin sona erdiğinin bir “saptaması” olarak değerlendirilmelidir. Zira 

yönetim kurulunun bu konuda bir taktir yetkisi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu 

üyesinin azli, genel kurulun mutlak yetkilerindendir,  bunun başka bir organa devri 

mümkün değildir. Bu tespit kararının ticaret siciline tescili üçüncü şahıslar 
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bakımından etkili olacaktır113. Kalan  yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 

kendilerine yüklediği görevi yerine getirmemesi yani tespit kararı almaması, açılan 

üyelik için geçici üye atamaması, görevi biten üyeyi sicilden sildirmemesi ve yeni 

üyeyi  tescil ettirmemesi, üçüncü kişilerle yapılan işlemler nedeniyle şirketin zarara 

uğramasına neden olması vb. hallerde üyelerin sorumluluğu yoluna  gidilebilmesi 

mümkündür (TTK md. 336/5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113  İyiniyet, bir hakkın geçerli surette kazanılmasını önleyen herhangi bir hususun hakkı 

kazanacak olan kimse tarafından bilinmemesi demektir (AKINTÜRK, Medeni Hukuk, 
s.81). 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ARANAN ŞARTLARI TAŞIMAMASININ 

SONUÇLARI 

§ 7. Geçersizlik Yaptırımları  

Hukukumuzda geçersizlik (hükümsüzlük) yaptırımları hakkında çok farklı 

sınıflandırmalar mevcut olmasına rağmen, genel olarak bu hükümsüzlükleri; 

yokluk, butlan (mutlak butlan-nisbi butlan) ve iptal edilebilirlik olarak 

sınıflandırmak mümkündür1.  

Türk Ticaret Kanununda kural olarak yönetim kurulu kararları için 

uygulanacak bir geçersizlik yaptırımı düzenlenmemiş, genel kurul kararları 

bakımından sadece iptal edilebilirlik hükümlerine yer verilmiştir (TTK md. 381). 

Yönetim kurulu kararları hukuki işlem2 niteliğinde olduklarından ve TTK’da yönetim 

kurulu ve üyeliklerinin oluşumu/teşkili hakkında bir çok emredici hükme yer 

verildiğinden, bu emredici hükümlere aykırılık halinde ne gibi yaptırımların 

uygulanması gerektiği son derece önem kazanmaktadır. 

Doktrinde anonim şirketin organlarının hukuki işlemleri hakkında yokluk ve 

mutlak butlan halinin genel hükümlere göre ileri sürülebileceği kabul 

edilmektedir3. 

Yargıtay kararlarına göre; yönetim kurulunun kararları aleyhine kural olarak 

iptal davası açılamaz, fakat özellikle pay sahiplerinin kişisel haklarını ihlal eden 

kararları aleyhine iptal davası açılabilir. Bunun dışında yönetim kurulu kararları 

hakkında genel kurula gidilir, genel kurulun vermiş olduğu bu kararlar hakkında 

ise iptal davası açılabilir. Fakat ortada bir yönetim kurulu kararı yoksa, genel 

kurula gitmekte anlamsız olacaktır. Bu nedenle geçersiz  kararların yokluğu ve 

butlanının tespiti mahkemeden  her zaman istenebilmelidir. Yargıtay Kararlarında 
                                                 
1  UÇAR, s. 40. Aynı yönde ÖZKORKUT, s. 91. HİRŞ, yokluk ve butlanın hukuk güvenliği 

açısından tehlikesine değinerek, belli kimseler tarafından belli süreler içinde öngörülen 
iptal edilebilirlik müeyyidesini öngörmüştür (HİRŞ, E. aktaran: ÖZKORKUT, s. 90). 
MOROĞLU, genel kurul kararları açısından sakatlığı tesis eden kararın niteliğine göre; 
iptal edilebilirlik, askıda hükümsüzlük, butlan veya yokluk şeklinde sınıflamayı uygun 
bulmuştur (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s.19). GÜRAL; 
yokluğun mutlak butlanla aynı hükümlere tabi olması vb. gerekçelerle gereksiz 
olduğunu, hükümsüzlüğün mutlak butlan, nisbi butlan, iptal edilebilirlik şeklinde 
sınıflandırılmasının uygun olacağını söylemiştir (GÜRAL, s. 33-90). 

2  Hukuki işlem; belli bir hukuki sonucun elde edilmesi amacına yöneltilmiş irade beyanı 
olarak tanımlanır (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 6).  

3  ÖZKORKUT, s. 128. 
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da; genel olarak yönetim kurulunun hukuki işlemleri hakkında yokluk ve mutlak 

butlan halinin genel hükümlere göre ileri sürülebileceği kabul edilmektedir4.  

Ticaret Kanunumuza göre “Ticari hükümlerle yasak edilmiş bulunan muamele 

veya şartlar, aksine hususi bir hüküm bulunmadıkça, batıldır…” (TTK md. 

1466/1). Bu hüküm BK md. 20/1’in bir tekrarı gibidir. Maddede ayrıca nisbi 

butlanın özel bir şekli olan, kanunun emredici hükümlerine aykırılık meydana 

geldiğinde, yüksek hadlerden fazla belirlenen miktarın emredici miktara kadar 

tenkisi düzenlenmektedir. Maddenin son cümlesi tenkis konusunda BK 20/2 de 

belirtilen nisbi butlan hükümlerinin uygulanmayacağını düzenlemiştir. Aksi ile ispat 

yönteminden diğer durumlarda BK belirtilen genel geçersizlik hallerinin anonim 

şirketler hakkında  uygulanabileceği sonucu çıkmaktadır. 

Yönetim kurulu üyeliğini tesis eden hukuki işlemlerin ve yönetim kurulu 

kararlarının hangilerinin yokluk, butlan veya iptale tabi olduğu konusunda 

uygulamada ve doktrinde bir yeknesaklık mevcut değildir.  

I. Yokluk  

Kurucu öğelerden yoksun bir hukuki işlemin yaptırımı yokluktur5. Kararın 

oluşması için yasanın öngördüğü şekli şartlar gerçekleşmemişse, karşılıklı ve 

birbirine uygun irade beyanları mevcut değilse,  hukuki işlem yok sayılır. Böyle bir 

durumda yönetim kurulu kararından söz edilemez6. Hukuki yararı7 bulunan her 

ilgili8 TTK md. 381’deki koşul ve süreye bağlı olmadan yokluğun saptanmasını 

isteyebilir9. Doktrin ve mahkeme içtihatlarında ifadesini bulan yokluk  konusunda 

                                                 
4  Y.11.HD.nin 26.01.1989 gün ve 3414/260 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s.1905), Ayrıca 

bkz. ÖZKORKUT, s. 128. 

5  KARAHASAN, Borçlar  Hukuku, s. 291. 
6  İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 288. 

7 Y.11.HD.10.11.1986 gün ve 5896/5850 sayılı kararı (İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı 
Başvuru Yolları, s. 291). 

8  YILDIZ; hukuki yarardan bahsetmemiş, her ilgilinin tespit davası açabileceğini 
söylemiştir (YILDIZ, s. 70). 

9  Y.11.HD.06.07.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (YKD. Cilt  5, sayı 9/1319), 
Y.11.HD.20.10.1995 gün ve 4655/7789 sayılı kararı (YKD. Cilt 22,sayı 8/1249), 
İMREGÜN; yok hükmünde veya batıl kararların anonim ortaklıkta iç ilişkide önemli 
olmasından mütevellit, pay sahiplerinin hukuksal yararları bulunduğu ölçüde bunun 
tespitini mahkemeden isteyebilecekleri söylemektedir. Hukuksal yararı yoksa pay sahibi 
bunun tespitini mahkemeden isteyemez, kararın alınmasına katılan veya katılmayan 
yönetim kurulu üyelerinin dahi bunu talep etmeleri mümkün değildir. Ancak denetçilere 
ihbarda bulunurlar ya da yeni bir yönetim kurulu kararı alınmasını talep edebilirler. 
Üçüncü kişilerde ancak karar uygulanmışsa ve kararın uygulanması kendileri açısından 
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hukukumuzda sınırlayıcı bir tanım  yapılmamıştır10. Bazı görüş sahiplerine göre 

yokluk ile mutlak butlan arasında hükümleri bakımından fark olmadığı için yokluk 

mefhumuna yer vermek doğru değildir11. 

Bir yönetim kurulu kararından bahsedebilmek için TTK md.330 da belirtilen 

şekli şartlara uymak gerekir. Aksi taktirde bir yönetim kurulu kararından 

bahsedilemez.  Kararlar yok hükmünde olacaktır12. 

Yargıtayımızın bir kararına göre; “kararın meydana gelmesi için yasanın 

öngördüğü öğe ve koşulların hiçbirisi mevcut olmadığı taktirde, o karar yok farz 

olunmalıdır”13. 

Bazı görüş sahiplerine göre yokluk bir geçersizlik türü sayılmamalıdır. 

Yoklukta kurucu unsurların  bulunmamasından dolayı hukuki işlemin hiç meydana 

gelmemesi, hukuk aleminde etki ve sonuçlarını hiç  doğurmaması  söz konusudur. 

Geçersizlikte ise  hukuki işlem tesis edilmiş fakat kanun, hukuki ilişkinin beklenen 

sonuçları doğurmasına engel olmaktadır14. Yok hükmünde olabilecek bir hukuki 

işlem, (hükümet komiserinin, bakanlığın, denetim kurulunun, genel kurulun 

denetiminden geçmiş, ticaret siciline kaydedilmiş vb.) uzun sure uygulanmış ve 

hukuk aleminde hukuki işlem görüntüsü yaratmış  olabilir. Bu nedenle yokluğu 

geçersizlik yaptırımları içinde değerlendireceğiz. Yargıtayımız15 da anonim 

şirketlerde yok hükmünde kararlar için tespit davası açılması gerektiğini, genel 

kurulun yok karar için tespit kararı veremeyeceğini söylemektedir. Bu karar, 

Yargıtayın yokluğu genel anlamda değerlendirmediğine işarettir. Aksi taktirde 
                                                                                                                                                           

bir zarar oluşturması durumunda yokluk veya butlanın tespiti için dava açabilirler 
(İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 290). 

10  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 25, 26. 
11  GÜRAL, s. 78-89. POROY; “mahkeme içtihatlarında ve doktrinde bu ikisinin bazen 

birlikte bazen de ayrı ayrı ele alınmaktadır, hem İsviçre hem alman hukukunda böyle 
bir ayrım yoktur. Bu nedenle ikisi arasındaki ayrım teorik olmanın dışında anlam 
taşımaz” demektedir, POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU, s. 415). 

12  ÖZKORKUT, s. 92. 
13  Y.11.HD.6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı(TEKİL,Geçersizlik Sorunları, s.1092). 
14  EREN, s. 298, 299. Aynı yönde KARAHASAN’a göre; yokluk sözleşmenin kurucu 

öğeleriyle, geçersizlik (hükümsüzlük) ise sözleşmenin geçerlik öğeleriyle ilgilidir. 
KARAHASAN, Borçlar  Hukuku, s. 291.   

15 Y.11.HD. 26.01.1989 gün ve 3414/260 sayılı kararı (YKD. C.XV.S.5. s.684). Karşı 
Görüş: İMREGÜN; ister hükümsüz ve batıl, isterse toplantı ve karar yetersayılarına 
uygun alınmamış olsunlar, tüm yönetim kurulu kararlarına karşı kararın niteliğine göre 
hükümsüzlük veya butlanının tespiti veya iptali için genel kurula itiraz edilebilir. Genel 
kurulun bunun için gerekçe göstermek zorunluluğu olmadığı gibi, üst organ olarak bu 
yönde karar vermesi yeterli olacaktır, demiştir (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s.166-
168). 
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genel kurulun da  tespit kararı vermesinin mümkün kılınması gerekirdi. Ayrıca  

yoklukla butlanın birbirinden teknik olarak ayrılmasının güçlüğü nedeniyle de 

yokluğu genel geçersizlik halleri içinde değerlendirmek uygun olacaktır. 

Bir hukuki işlemin yokluğu her zaman herkes tarafından ileri sürülebilir. Bu 

hususta bir dava açmaya ihtiyaç yoktur. Fakat uygulamada yokluğun tespiti için 

tespit davası açıldığı görülmektedir. Hukuki ilişkinin “yokluğu” dava sırasında 

anlaşılırsa, hiç kimse ileri sürmemiş olsa bile hakim resen bunu dikkate almak 

zorundadır.  

Yokluk ve butlan hüküm ve sonuçları açısından birbirlerine çok benzerler. 

İkisi açısından yapılacak ayrımın pratik yararı; butlanda hukuki işlem şeklen 

mevcut olmakla beraber başlangıçtan itibaren kimseye karşı sonuç doğurmaz. 

Yoklukta ise şeklen var sayılabilecek bir hukuki işlem mevcut değildir. Ayrıca 

yokluk, “hakkın kötüye kullanılması” oluşturacağı gerekçesiyle engellenemez. 

Butlanın tahvili sınırlı bazı durumlarda mümkündür. Butlanda uzunca bir süre 

sonra hakkın kötüye kullanılması engellenmiştir16. Yoklukta ise “tahvil” ve “hakkın 

kötüye kullanılması” gibi müesseseler geçerli olamazlar17. Yargıtay kararları da  

butlanın uzun süre sonra “hakkın kötüye kullanılması” şeklinde ileri 

sürülemeyeceği  yönündedir. 

II. Mutlak Butlan  

Butlan konusunda Borçlar Kanunu ve TTK’da  bir tanım yapılmış değildir.  

Butlanın çerçevesini çizen bir görüşe göre; “Batıl bir hukuki işlem unsurları 

itibariyle  şeklen ve fiilen mevcut olmakla beraber, konusu veya içeriği bakımından 

amaçlanan hukuki işlem ve sonuçları, daha başlangıçtan itibaren hiç kimseye karşı 

hüküm meydana getiremez, yani mutlak olarak hükümsüzdür. Bu mutlak 

hükümsüzlük kural olarak düzeltilemez (ıslah edilemez) nitelikte olup, buna istinat 

etmekle hukuki yararı bulunan herkes tarafından ve bir süre ile sınırlı olmaksızın 

ileri sürülebilir ve mahkemeye sunulmuş olan olaylardan anlaşılmak koşulu ile 

hakim tarafından kendiliğinden (re’sen) göz önünde tutulur”18. 

                                                 
16  OĞUZMAN/ÖZ, s.137. 
17  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 29. Karşı görüş; POROY hem 

yoklukta hem de butlan da “hakkın kötüye kullanılmaması” gerektiğini söyler, POROY 
(TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 415. 

18  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 21, 22. 
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Ticaret Kanunumuza göre “Ticari hükümlerle yasak edilmiş bulunan muamele 

veya şartlar, aksine hususi bir hüküm bulunmadıkça, batıldır…” (TTK md. 

1466/1). Şekil ve usul şartlarına uyulduğu halde kamu düzenine, emredici hukuk 

kurallarına, ahlaka ve adaba aykırı olarak tesis edilen kararlar batıl 

kararlardır19(BK md.20/1).  

Hukuki işlem; içeriği ve esasa ilişkin öğeleri yönünden kamu düzenine, 

yasanın buyurucu kurallarına, ahlak ve adaba aykırı,  konusu olanaksız  ise  

temelden bozuktur ve mutlak butlanla maluldür. Her ilgili süreye bağlı olmaksızın 

geçersizliğin tespiti için dava açabilir20. Batıllık, bir tespit davası ile iddia 

edilebildiği gibi, bir davada defi olarak da ileri sürülebilir21. Batıl kararlar nedeni ile 

hükümsüzlüğün tespiti için, iptal davası açma şartlarına sahip olmayan kişilerde  

başvuruda bulunabilir.  

Yargıtayımız vermiş olduğu çeşitli kararlarında; karar, içeriği ve esasa ilişkin 

öğeleri yönünden BK 19 ve 20’ de yazılı olduğu gibi kamu düzenine, yasanın kati 

suretle emrettiği hukuki kurallara adaba ve  ahlaka aykırı yahut konusu imkansız 

ise mutlak butlan ile sakattır, bu tür kararları tespit ettirmek yetkisi mutlak 

butlanla ilgili herkese aittir, açılacak tespit davası TTK 381’de belirtilen süreye tabi 

değildir22. Tarafların geçersizliği bilip bilmemeleri veya sonradan yasak hükümlere 

rağmen sözleşmeyi geçerli saymaları sözleşmenin geçerliliği konusunda herhangi 

bir etki yapmaz. 

Batıl olan kararlar gerek pay sahipleri gerek üçüncü kişiler açısından bir hak 

ve borç doğurmazlar23. Fakat dürüstlük kuralına aykırı bir biçimde, hakkın kötü 

                                                 
19  ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 250; UÇAR, s. 41; UYGUR, s. 1021 vd.; UYGUR; BK 

md. 20/1 de gösterilen mutlak butlanın sonuçlarını;  

1. Sözleşmenin baştan itibaren geçersiz olduğu ve sonuç doğurmayacağı, 

2. Bu geçersizliğin herkes tarafından ileri sürülebileceği, 

3. Sözleşmenin butlanla malul olduğu yolundaki iddianın zaman aşımına uğramayacağı, 

4. Hakimin butlanı kendiliğinden (resen) göz önünde tutması gerektiği, 

5. Butlan sebebi ortadan kalksa bile akdin geçerlilik kazanamayacağı, tarafların icazetle 
akdi geçerli hale getiremeyecekleri,  

6. Butlanın yargılama hukuku bakımından bir defi değil, itiraz olduğunu belirtmektedir.  
20  Y.11.HD.6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (YKD Cilt 5, S. 9. S. 1319).   

21  ÇEVİK, AŞ-2, s. 649; UÇAR, s. 41. Yargıtay; batıl kararlar dolayısıyla açılacak tespit 
davasının ancak pay sahipleri tarafından açılabileceğini söyler, Y.11.HD. 21.11.1988 
gün ve 2484/7015 sayılı kararı (UÇAR, s. 46). 

22 Y. 1.HD.6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (TEKİL, Geçersizlik Sorunları, s.1092) 
Y.11.HD. 26.6.1978 gün ve 2647/3418 sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s. 648). 

23  ÇEVİK, AŞ-2, s. 649.  
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niyetle kullanılmasına butlan hükümlerini tespit eden hakim izin vermeyecektir. 

Yargıtayımız da bir kararında  MK 2’de belirtilen dürüstlük kuralına aykırı olarak 

uzun yıllar sonra veya kötüniyetle butlanın ileri sürülemeyeceğini söylemiştir24.  

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun oluşumuna dair hukuki işlemlerin veya 

yönetim kurulunun karar almasını sağlayan şekli şartların yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Kanunun kamu yararını gözeterek mutlak emredici  şekilde 

düzenlediği bu hükümlerine aykırılık halinde hukuki işlemlerin mutlak butlanla 

malul sayılması gerekmektedir. 

III. Nisbi Butlan 

Bir hukuki işlemin bir kısmı hukuki ilişki hürriyetinin sınırlarını aşarken bir 

kısmının sınırlar içinde kalması halinde, nisbi butlan hükümleri uygulama alanı 

bulacaktır. Borçlar Kanunumuza göre hukuki işlemi ayakta tutma ve onlara 

geçerlilik tanımak asıldır. Parçalara ayrılabilir (bölünebilir) hukuki işlemin geçersiz 

olan  kısmı, bütününü etkilememek koşuluyla kısmi ya da nisbi butlan hükümlerine 

tabi tutularak ayakta tutulabilir (BK md. 20/2). 

Hukuka, ahlaka aykırı olmaları ya da ifasının mümkün olmaması gibi 

nedenlerle geçersizlik hukuki işlemin bir kısmıyla değil de işlemin tamamını 

ilgilendirdiği, yani tarafların bu hususlar olmasaydı hukuki ilişkiye hiç 

girmeyecekleri ispat edilebilirse kısmi değil, mutlak butlan hükümleri uygulanır25. 

Ticaret Kanunumuza göre; “…. Şu kadar ki, bir akit hükmünce  yerine 

getirilmesi gereken edalar hakkında kanun veya salahiyetli makamların kabul 

etmiş olduğu en yüksek haddi aşan mukaveleler, en yüksek had üzerinden 

yapılmış sayılır  ve bu hadden fazla edalar, hata ile yapılmış olsa dahi geri alınır. 

Bu hallerde Borçlar Kanununun 20/2’nci maddesi uygulanmaz” (TTK md. 1466). 

Bu düzenleme ile Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunundan nisbi butlan konusunda 

emredici üst sınırı aşan  hukuki işlemler konusunda ayrılmış, otomatik olarak üst 

sınırı emredici sınıra çeken nisbi  butlan hükmü getirmiştir. 

 

 

 
                                                 
24  ÇEVİK, AŞ-2, s. 648. YİBK. 25.1.1984 gün ve E.1987/2,K.1988/2 Sayılı İçtihatı 

Birleştirme Kararı (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 152).  
25 OĞUZMAN/ÖZ, s. 142, KILIÇOĞLU, s.70.  
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IV. Askıda Geçersizlik 

Askıda geçersizlik aslında bir geçersizlik türü değildir. Hukuki işlemin 

geçerliliği konusunda belirlenen şartın gerçekleşme durumuna göre sükut ile geçen 

süredir. Bir hukuki işlemin geçerliliği konusunda bir şart öngörülmüşse, bu şartın 

gerçekleştiği ana kadar hukuki işlem askıda geçersiz sayılacak, yani  şartın 

gerçekleşmesi  hukuki işlemi geçerli hale getirecektir. Fakat şart gerçekleşmezse 

hukuki işlem geçersizlik yaptırımına tabi tutulabilecektir26. Geçerli bir hukuki 

işlemin, süresi içinde hak sahibi tarafından ortadan kaldırılıncaya yani iptal 

edilinceye kadar hüküm doğurmaması en çok karşılaşılan askıda geçersizlik 

halidir27. Emredici hükmün mahiyetine göre askıda geçersizlik süresinin 

geçmesinden sonra hukuki işlem yok ya da batıl da sayılabilecektir. 

V. İptal Edilebilirlik 

Geçerli şekilde kurulmuş bir hukuki işlemin kanuna veya anasözleşmeye 

aykırılık taşıması nedeniyle geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılması için iptal 

davası açılması gerekir. İptal edilebilir hukuki işlem batıl hukuki işlem  gibi 

kurulmuş ve meydana gelmiştir. Fakat iptale tabi hukuki işlem batıl hukuki 

işlemden farklı olarak kurulduğu andan itibaren geçerli bir şekilde hüküm ve sonuç 

doğurmuştur. İptal hakkı tanınan kişi/kişiler istediği taktirde, süresi içinde hukuki 

işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırabilir. İptal hakkı hukuki niteliği itibariyle 

bozucu yenilik doğurucu bir haktır, şarta bağlı kullanılamayacağı gibi bir kere 

kullanıldıktan sonra da bundan rucu edilemez28. 

Ticaret Kanunumuza göre; genel kurulun, yönetim kurulunu belirleyen  

kanuna, anasözleşmeye ve özellikle afaki iyiniyet esaslarına aykırı kararlarına karşı 

üç ay içinde iptal davası açılabilmektedir. Bunun yanında kanunumuzda yönetim 

kurulu kararlarının iptale tabi olup olmadığına dair açık bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

Yönetim kurulu kararları için; Kooperatifler Kanunu md.16 ve Sermaye 

Piyasası Kanunu md. 12/IV’de belirtilen bazı istisnai durumlarda iptal davası açma 

hakkı tanınmıştır. Kooperatifler Kanununda; yönetim kuruluna anasözleşme ile 

ortaklıktan çıkarma yetkisi verilmesi halinde, yönetim kurulunun bu kararlarına 

                                                 
26  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 29, 30. 
27   EREN, s. 309.  
28  EREN, s. 309, 310. 
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karşı üç ay içinde ilgililer iptal davası açılması veya genel kurula itiraz edilebilmesi 

hak ve yetkisine sahiptir (KK md.16). Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıklarda ise; 

genel kurulun bazı yetkilerinin yönetim kurulunca tek başına kullanılması 

konusunda, özellikle genel kurulun onayına ihtiyaç duyulmadan yeni hisse 

senetleri çıkarmak ve  sermaye artırabilme  konusunda yönetim kuruluna  yetki 

verilmiştir. Bu nedenle yönetim kurulunun  sermaye artırımı nedeniyle,  yeni pay 

alma hakkını kısıtlayan yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi 

imkanı sınırlı şekilde tanınmıştır. Bu iptal davasına TTK’da genel kurul kararlarına 

uygulanan iptal hükümleri uygulanır. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 381’inci 

maddesinin birinci fıkrasında sayılan hallerde yönetim kurulu üyeleri, denetçiler 

veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde 

anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası 

açabileceklerdir (SPK md.12/4).  

Ticaret kanununda yönetim kurulu toplantıları ve kararlarının şekil şartları, 

genel kurul kararlarına nazaran çok sınırlı şekilde düzenlenmiştir (TTK md. 330). 

Ticaret Kanunumuzda hukuki işlemi gerçekleştiren yönetim kurulunun; üçüncü 

kişilere, münferit pay sahiplerine, şirket alacaklılarına karşı zarar verici işlemleri 

nedeniyle genel olarak sorumluluğu yoluna gidilmesi düzenlenmiştir (TTK 

336,341,309,346). Hukuki işlem niteliğinde olan yönetim kurulu kararları kanuna 

veya anasözleşmeye aykırı olabilir. Şirketin, pay sahiplerinin ve üçüncü kişilerin 

haklarına zarar verebilir. Her hukuki işlem gibi yönetim kurulu kararlarının 

hükümsüzlüğü ve iptal edilebilirliğinin mümkün olması gerekir29. Gerçi yönetim 

kurulu kararları aleyhine ortaklık aleyhine, eda (ifa) davası açılması her zaman  

mümkündür30. Fakat özellikle pay sahiplerinin ve yönetim kurulu üyesinin  

haklarının açıkça ihlal edildiği durumlarda ifa davası iptal davasının yerini tutmaz. 

Başlangıçtan itibaren geçersizlik sayılan yokluk ve mutlak butlan ile  geçerli 

biçimde doğduktan sonra sonradan kanuna ya da esas sözleşmeye aykırılık 

nedeniyle herhangi bir sebep ileri sürülerek iptal edilen hukuki işlemler  arasında 

davanın süresi, şekli, taraflar vb. konularda farklar bulunmaktadır31. Ayrıca TTK 

381’nci maddesinde genel kurul kararları için tanınan iptal imkanı, pay sahibinin 

pay sahipliğine bağlı bireysel haklarının ihlali halinde açabileceği tespit veya eda 

                                                 
29 ÖZKORKUT, s. 90. 
30  ÖZKORKUT, s. 130. 
31  ÖZKORKUT, s. 91. 
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davalarını değil, ortaklığın kanun, esas sözleşme ve iyi niyet kurallarına uygun 

yönetilmesi hakkının genel kurul tarafından alınacak bir kararla ihlal edilmesi 

halinde pay sahibinin bu kararlar aleyhine açabileceği davayı ifade etmektedir32.  

Yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılıp açılamayacağı doktrinde 

tartışmalıdır33. Bir kısım görüş sahipleri, iptal davası açılamayacağını, zira buna 

gerek olmadığını savunmaktadır. Bunlara karşı sorumluluk davası açmak (TTK md. 

341) mümkün iken kararlar aleyhine iptal davası açmak doğru olmayacaktır. Bu 

yönetim kurulu kararları hakkında yönetim kurulu üyelerine sorumluluk davası 

açılması veya yönetim kurulu kararının genel kurula taşınarak yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluğu yoluna gidilmesi, iptal davası açılamaz diyenler için; iptal 

davası yerine kullanılabilecek yöntemlerdendir. 

Yukarıda belirtilen sorumluluk davasının yetersiz kalacağı hakkında bir görüşe 

göre; yönetim kurulu kararlarına karşı en etkili yöntem olarak kabul edilen 

                                                 
32  ÖZKORKUT, s. 95. 
33  Açılması gerektiğini savunanlar: İMREGÜN, Kara Ticareti, s.329. İMREGÜN; kural 

olarak iptal davası açılamayacağını, fakat genel hükümlere göre yok ve batıl 
olduklarının tespit davası açılabileceğini söylemektedir. Fakat  genel kurula yapılan 
itiraz üzerine karar iptal edilmezse ilgililer hakkında genel kurulun bu onay kararı 
hakkında iptal davası açılabileceğini savunmaktadır (İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı 
Başvuru Yolları, s. 291, 292). İMREGÜN bir başka eserinde; yönetim kurulunun yokluk, 
butlan veya iptali kabil kararlarına karşı iptal davası açılamayacağını bunun tek 
istisnasının bu kararları uygulamanın üçüncü kişilere veya pay sahiplerine zarar 
vermesi hali olduğunu söyler (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s.169). ÖZKORKUT, 
açılması yönünde gerekli değişikliklerin yapılmasını istemektedir (ÖZKORKUT, 
s.95,136,137). GÜCÜK; kanunda değişiklik yapılarak, böyle bir imkanın sağlanması  
kanuna ve esas sözleşmeye aykırı pay sahiplerinin menfaatleri güvence altına 
alınacaktır, der (GÜCÜK, s. 180). MOROĞLU, davacıların kişisel çıkarlarını doğrudan 
ihlal eden kararlar hakkında iptal davası açılabilmelidir. Bu istisnai bir uygulamadır aksi 
taktirde tüm yönetim kurulu kararları hakkında iptal davası açılabileceğini söylemek 
yönetim kurulu kararlarının icrasının tehir edilebilmesi, ve yargıcın  şirketin ticari 
kararlarına ve politikasına karışma yetkisi vermesi ile şirketin varlığının ve geleceğinin 
tehlikeye düşmesi anlamına gelecektir (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının 
Hükümsüzlüğü, s. 179). ÇAMOĞLU; kararları iki gruba ayırmakta yokluk ve mutlak 
butlan halinde tespit davası açılabileceğini, iptali kabil kararlar hakkında ise mevcut 
düzenleme ile mümkün olmasa da TTK 381 md. kıyasen YK kararları aleyhine iptal 
davası açılması imkanı tanınmasını, eğer yönetim kurulu genel kurulun işlevlerine ilişkin 
kararlar almışsa  iptal hükümlerinin tanınması gerektiğini, hatta gerekirse yönetim 
kurulunun tüm hukuki işlemlerinde iptal hakkının tanınması gerektiği yönünde kanunda 
mevcut olan boşluğun doldurulmasını önermektedir (ÇAMOĞLU, s.79-81). Açılmasına 
gerek olmadığını savunanlar: ARSLANLI; alınan kararların yorumlayıcı hükümlere 
ve mukaveleye aykırı olması halinde kararın iptal edilebilir nitelikte olduğunu ancak 
iptal davası açılmasının yönetim kurulu kararlarına gereksiz müdahale olacağından iptal 
davası açmaya cevaz olmadığını fakat batıl kararlar aleyhine tespit davası  
açılabileceğini söyler (ARSLANLI, s.120,121). HİRS, Sorumluluk davası açma imkanı 
varken, iptal davası açmanın gereksiz olduğunu söylemiştir, Aktaran:  (MOROĞLU, 
Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 177). 



 96

sorumluluk davası iptal davasının yerini  tutmayacaktır.  Bir kere kanuna ve esas 

sözleşmeye aykırı karar hakkında anlamsızca zararın doğumunu beklemek, dava 

açmanın zorlaştırılmış olması, davanın kazanılması halinde tazminatın sadece 

genel kurulca alınması, davanın kaybedilmesi halinde dava ve vekalet ücretlerinin 

davacıda kalıyor olması, pay sahibinin ortaklık hakkında bilgi alma yetkisinin sınırlı 

olması gibi nedenlerle sorumluluk davası kesinlikle iptal davasının yerini 

tutmayacaktır34. 

Bir başka görüşe göre; iptal edilebilir kararlar için pay sahipleri dava 

açamazlar, bununla birlikte haksız olarak ortaklıktan çıkarılan pay sahipleri 

yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açabilmelidirler35.  

İptal davası imkanı verilirse, yönetim kurulu kararlarına mahkemenin 

müdahale imkanı doğar diyen bir görüşe göre; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin 

iptal davası ile engellenmesi ve ortaklığın ticari kararlarına ve politikasına yargıcın 

karışması fırsatı verilmiş olacaktır. Bu da şirketin varlığını ve geleceğini  tehlikeye 

atacaktır.36 Bu konuda verilmiş bir Yargıtay kararına göre; mahkeme, iptale tabi 

kararların şirket için fayda analizini yapmaz. Karar şirket için faydalı olsa da 

mahkeme  iptal etmelidir. Mahkeme iptal hükmünün yerine başka bir karar da 

ihdas edemez. İptal davası açılması kararın seyrini etkilemez. Fakat iptali istenen 

kararın uygulanmasının geri bırakılması mümkündür37. 

Yönetim kurulu kararları hakkında genel hükümlere göre sadece yokluk ve 

butlan’ın tespiti davası  tanınmalı diyen bir görüşe göre, genel kurul ve yönetim 

kurulu kararları açısından menfaatler dengesi ve kararların alınış biçimi yönünden 

fark bulunmamaktadır. Fakat TTK 381 ile yönetim kurulu kararlarına karşı 

doğrudan iptal davası açma hakkı tanınmamıştır. Bu nedenle doktrinde yönetim 

kurulunun iptale ve butlana tabi kararlarının birbirinden ayrılması için; emredici 

hükümlere, düzenleyici hükümlere aykırılık sınıflandırması gereksizdir. Yönetim 

kurulunun kanuna aykırı tüm kararları batıl sayılmalı, batıllık ta her zaman ileri 

sürülebilmelidir38. 

                                                 
34  ÖZKORKUT, s. 132. 

35  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 166, 167. 
36  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 179, 180. 
37  Y.11.HD. 22.3.1985 gün ve 1462/1630  sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s. 658). 
38  ANSAY, YK Kararlarının İptali, s. 381, 382. 
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Yargıtay’ımızın yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılıp 

açılamayacağı hakkında vermiş olduğu kararlar arasında tutarlılık yoktur. Bir kısım 

kararlarında yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılamayacağını 

söylemektedir39. Bir kısım kararlarında iptal davası açılamayacağını sadece genel 

hükümlere göre yokluk ve butlanın tespiti davası açılabilececeğini söylemektedir40. 

Bir kısım kararlarında ise; gerekçesiz olarak yönetim kurulu kararlarının iptal 

edilebileceğini söylemektedir41. Bir kısım kararlarında ise; istisnai de olsa yönetim 

kurulu kararlarının iptal edilebileceğini söylemektedir42. Yargıtayın genel politikası; 

özellikle son dönem kararları dikkate alındığında,  yönetim kurulunun kararları 

aleyhine iptal davası açılamayacağı yönündedir. Fakat Yargıtayımız özellikle pay 

sahiplerinin kişisel haklarını ihlal eden yönetim kurulu kararlarına karşı, sınırlıda  

olsa  iptal davası  imkanı tanımaktadır. Bunun dışında yönetim kurulu kararları 

hakkında genel kurula itiraz edilebilir, genel kurulun vermiş olduğu bu karara karşı 

ise, iptal davası açılabilir. Ayrıca, ortada bir yönetim kurulu kararı yoksa genel 

kurula gitmekte anlamsız olacağından  mahkemeden geçersiz  kararların yokluğu 

ve butlanının tespitinin  istenebilmesi her zaman mümkün olmalıdır43.  

İsviçre hukukunda, yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılmasına 

gerek olmadığı, sorumluluk davasının bunun yerini tutabileceği savunulur. Çünkü   

Mahkeme yönetim kurulu kararlarını iptal ederek, şirketin ticari iş ve kararlarına 

karışma fırsatı bulur. Alman hukukunda yönetim kurulu kararlarının iptal 

                                                 
39  TD.25.02.1960 gün ve 125/599 sayılı kararı, TD.nin 04.03.1960 gün ve 960/689 sayılı 

kararı, TD’nin 28.04.1961 gün ve 961/138 sayılı kararı,11.HD.’nin 28.02.1979 gün ve 
913/975 sayılı kararı,11.HD.’nin 13.11.1980 gün ve 4396/5255 sayılı kararı, 
Y.11.HD.’nin 23.01.1987 gün ve 8062/175 sayılı kararı (MOROĞLU, Genel Kurul 
Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 178) Y.11.HD.nin 15.02.2001 gün ve 10420/1269 sayılı 
kararı (ERİŞ, TTK-1,s.1818). 

40  Y.11.HD.’nin 17.12.1981 gün ve 5383/5479 sayılı kararı (MOROĞLU, Genel Kurul 
Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 178) Y.11.HD.’nin 10.11.1986 gün ve 5896/5850 sayılı 
kararı  (İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 291). 

41  Y.11.HD.’nin 23.11.1982 gün ve 4697/4895 sayılı kararı (KARAYALÇIN, Hükümsüzlük 
Davaları,s.273-275).Y.11.HD.’nin 15.10.1984 gün ve 4638/4740 sayılı kararı 
(KARAYALÇIN, Hükümsüzlük Davaları, s. 277-279). Y.11.HD.’nin 14.06.1985 gün ve 
2205/2894 sayılı kararı (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 179). 

42  Y.11.HD.’nin 28.11.1986 gün ve 5287/6385 sayılı kararı MOROĞLU, Genel Kurul 
Kararlarının Hükümsüzlüğü,s.179).Y.11.HD.26.01.1989 Gün ve 3414/260 sayılı kararı 
(YKD. C.XV. S.5. Mayıs 1989, s.684 ). 

43  Y.11.HD.nin 26.01.1989 gün ve 3414/260 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s.1905), 
Y.11.HD.nin 05.04.1993 gün ve 1379/2195 sayılı kararı, Y.11.HD.19.02.1998 gün ve 
10039/2212 sayılı kararı, Y.11.HD.nin 18.01.2000 gün ve 6574/94 sayılı kararı  (ERİŞ, 
TTK-1, s.1910)  ayrıca bkz. ÖZKORKUT, s. 128. 
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edilemeyeceği sadece genel hükümlere göre butlanının ileri sürülebileceği görüşü 

hakimdir44. 

Yönetim kurulunun sakat kararları hakkında “iptal davası açılamaz” demek, 

ticari işlem güvenliği için gerekli görülebilir. Bu görüş sahiplerince de kanun 

koyucu bunu düşünmüş, iptal müessesini sadece genel kurul kararları için 

tanımıştır. Fakat yönetim kurulu kararları hakkında, iptal davası açma hakkı 

tanınmaması durumunda, yönetim kurulunun kanuna ve anasözleşmeye aykırı 

kararları hakkında sorumluluk davası yanında  “butlan ve yokluk” hükümlerinin 

uygulanması gündeme gelecektir. Bu da iptal davası açılamaz diyenlerin  

öngördükleri, kanunun amacından daha ağır sonuçlara yol açabilecektir. En 

azından iptal davasında  belirli bir süre sonra hukuki işlemin geçerli hale 

gelebilmesi mümkündür. Bu durum iptal davası açılmamalı sorumluluk davası 

yeterlidir, diyenlerinde gözden kaçırdıkları, beklemedikleri bir sonuçtur. Nitekim 

Yargıtayımız da vermiş olduğu kararlarında; çoğunlukla yönetim kurulu kararları 

hakkında kanuna ve anasözleşmeye aykırı kararlar hakkında iptal hükümleri 

uygulanmamalı, yokluk ve butlan uygulanmalı demiştir. Yargıtay genel hükümlere 

göre yokluk ve butlanın uygulanmasını uygun bulduğu  kararları ile iptale 

hükmettiği kararları arasında bu nedenle  tutarlılık ve denge kuramamıştır. 

Yargıtay’ımız iptal yerine yokluk ve butlanı uyguladığı bir çok kararında; süre 

konusunda oluşabilecek engelleri, uzunca bir süre sonra hakkın kötüye 

kullanılamaması müessesini işleterek engellemiştir. Ayrıca  iyiniyetli üçüncü kişiler 

hakkında yokluk ve butlanın ticaret sicilinin bildirici etkisinin yarattığı görünüm 

nedeniyle her durumda geçmişe uygulanamaz. Gerçi iptal hükümleri de geçmişe 

etkilidirler, fakat yokluk halinde hakkın kötüye kullanılması “yok işlem” nedeniyle 

mümkün değildir. Butlana tabi hükümlerde ise başlangıçtan itibaren bir geçersizlik 

vardır. Fakat iptale tabi hükümler askıda geçersiz oldukları dönemde geçerli bir 

hukuki işlem gibi muamele görürler. Bu süre geçtikten sonrada, geçerli bir hukuki 

işlemin tüm özelliklerini taşırlar. Bu nedenle sınırlı kişilere, belirli bir zamanla 

sınırlı, pay sahiplerinin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kararlara karşı iptal 

davası açabilme hakkı tanınması yönünde, kanunda düzenleme yapılması bu 

konuda uygulamada yaşanan tereddütleri sona erdirecektir. Fakat yönetim kurulu 

kararları hakkında iptal davası açılma hakkı verilmesi durumunda bazı hususların 

da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Öncelikle; süre, hukuki işlem güvenliği 

                                                 
44  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 176. 



 99

için kısa tutulmalıdır, bu kapsamda  bir aylık süre yeterli olacaktır. Mahkemenin 

kurulun “yönetim yetkisine” karışamaması ve yerindelik denetimi yapamaması 

yönünde kanuna  hüküm eklenmelidir. İptal davası açma yetkisi sadece hakkı 

kısıtlanan kişilere verilmelidir. Üçüncü kişilere bu hak tanınmamalıdır. Dava açma 

süresi de ilgilinin  kararı öğrendiği tarihten itibaren başlamalıdır. Kötü niyetle dava 

açabilecek kişilere karşı tazminat vb. koruyucu önlemler getirilmelidir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi yoklukla, geçersizliğin birbirinden ayrılması teknik 

bir konudur ve tartışmaya açıktır, sonuçları açısından birbirinden farklı 

olmayacakları için bu ayrımın yapılması da gereksiz olacaktır. Fakat sınırlı  bazı 

yönetim kurulu kararları için iptal hükümlerinin öngörülmesi halinde, hükümleri  

birbirinden çok farklı olan butlan ve iptal edilebilirliğin birbirinden kesin sınırlarla 

ayrılması gerekmektedir. Genel kurul kararları hakkında yapılmış bir görüşe göre; 

kamu yararını yakından ilgilendiren mutlak emredici, vazgeçilemez hukuki işlemler 

geçersizlik yaptırımına tabi iken, daha çok kişilerin özel haklarını düzenlemek 

amacıyla konulmuş  emredici hükümler  iptale tabidir45. O halde kamu yararı veya  

kişi haklarını koruyan emredici hükümlerin hakim tarafından titiz olarak 

incelenmesi gerekecektir. TTK nın 381’nci maddesi “kanuna” aykırı kararlar ve 

özellikle afaki iyiniyet kurallarına aykırı genel kurul kararları hakkında iptal davası 

açılabileceğini düzenlemiştir. Butlanı düzenleyen BK md. 20/1’de ise hukuk 

kurallarına ve ahlaka aykırı kararlar batıl sayılır. BK 19/1’de ise akdin kanunların 

emrettiği hususlara aykırı olmaması koşuluyla serbestçe kararlaştırılabilmesi 

mümkündür. TTK’nın anonim şirketleri düzenleyen maddelerine göz attığımızda 

genel anlamda maddelerin birçoğunun emredici nitelikte  olduğu görülür. O halde 

asıl sorun; yönetim kurulunun,  emredici hükümlere aykırı hangi kararları iptale, 

hangileri butlana tabidir tespit etmek gerekecektir.  

İptale ve butlana tabi olan emredici hükümlere aykırılığın birbirinden 

ayrılmasının zorluğu karşısında eğer tereddüde düşülürse, hüküm yokluk veya 

butlana tabi olsa bile süresi içinde iptal davası açılması, hakkın korunması 

açısından da faydalı olacaktır. Çünkü kanunda yokluk ve butlana tabi bir işleme  

rağmen bu hukuki işlem hakkında iptal davası açılamayacağı yönünde  yasaklayıcı  

bir hüküm yoktur46.  

                                                 
45  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 56, 57. 
46  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü,s. 183. 
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Yargıtayımızın iptal ve mutlak butlan hükümlerini birbirinden ayırmak 

amacıyla vermiş olduğu bir kararına göre; eğer karar, içeriği itibariyle yasanın 

emredici değil de, yorumlayıcı kurallarına aykırı ise ya da yasada yazılı şekil koşulu 

yerine getirilmemişse, o taktirde ortada iptali mümkün bir karar var demektir. TTK 

md. 381’deki “kanuna aykırı umumi heyet kararları” deyimi ile de  bu tür kararlar 

kastedilmek istenmiştir47. Yargıtayın bu kararındaki yorumlayıcı48 kurallara 

aykırılık halinde iptal davası açılmalıdır yönündeki görüşüne katılmak mümkün 

değildir. Herşeyden önce yorumlayıcı kurallara aykırılık  iptal yetkisi vermez, 

uygulayıcılara yol gösterirler. Fakat Yargıtayın burada yorumlayıcı kurallardan 

kasıtla kamu düzeni ile ilgili olmayan emredici diğer hükümleri (tamamlayıcı 

hükümleri) yani aksi sözleşme ile düzenlenebilen hükümleri kastettiğini 

düşünmekteyiz.  

Ticaret kanunu md. 381’de düzenlenen “kanuna aykırılık” karşısında, tüzük, 

yönetmelik, kararname, tebliğ gibi idari düzenlemelere ilişkin objektif hukuk 

kurallarına aykırılık kural olarak genel kurul kararlarının iptaline sebep olmaz. 

İdareye özel bir hüküm ile düzenleme yapma yetkisi verilmiş ise, bu idari 

düzenleyici hükümlere aykırı genel kurul kararları iptal edilebilir. Örneğin; 

Yönetmeliğin 15/b maddesine göre genel kurulda hazır bulunmayan kişilerin 

yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri noterce düzenlenen bir muvafakatnameye 

bağlıdır, eğer muvafakat belgesi olmadan yönetim kurulu üyesi seçilmişse, bu 

genel kurul kararı TTK md.381’e göre iptal edilemez. Bunun yanında  TTK 272’ nin 

verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun esas sermayeyi 5.000 YTL üzerine 

çıkaran bir kararnameye aykırı genel kurul kararı iptal edilebilir vasıftadır.  

Sonuç olarak söylemek gerekirse; yönetim kurulunun tesisine ait hukuki 

işlemler ve yönetim kurulu kararları açısından; TTK da  pay sahiplerini korumak 

amacıyla konulmuş emredici hükümlere aykırılık halinde, pay sahiplerinin haklarını 

gasp eden ve sorumluluk davası ile diğer tedbirlerin yetersiz veya geç kalacağı 

durumlar için hukuki işlemin ortadan kaldırılması  amacıyla  iptal hükümleri 

gündeme gelmelidir. Yönetim Kurulunun, kamu yararını korumak amacıyla 

konulan, kişilerin kendiliğinden vazgeçemeyeceği mutlak emredici hükümlere 
                                                 
47  Y.11.HD.6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (TEKİL,Geçersizlik Sorunları, s.1092) 
48 Yedek hukuk kuralları yorumlayıcı ve tamamlayıcı hukuk kuralları olarak ikiye ayrılır. 
Yorumlayıcı hukuk kuralları herhangi bir hukuki ilişkiye girmiş kişilerin iradelerinin 
yorumlanmasına yardımcı olurlar. Tamamlayıcı hukuk kuralları ise uyulması zorunlu 
olmayan fakat kişiler tarafından aksi kararlaştırılmadığı taktirde uyulması zorunlu olan 
kurallardır (AKINTÜRK, Medeni Hukuk, s. 68, 69). 
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aykırı hukuki işlemleri hakkında mutlak butlan hükümleri uygulanmalıdır. Yönetim 

kurulu kararı veya işleminin başlangıçtan beri hiç kurulmamış olmasını 

gerektirebilecek kurucu ve şekli şartlardaki eksiklik ve  mutlak emredici hükümlere 

aykırılık halinde yokluk  devreye girmelidir. Yönetim kurulu kararları ve işlemleri 

için iptal hükümlerini kural, genel hukuktaki yokluk ve butlanı istisna sayan 

sistem, butlanı kural, iptali istisna sayan sistemden çok hukuk güvenliği 

sağlayacaktır. Çünkü; Kanuna veya ana sözleşmeye aykırı tüm yönetim kurulu 

kararları hakkında süresiz, tüm ilgililer tarafından istenebilen yokluk ve butlanın 

öngörülmesi daha fazla  koruma sağlamayacaktır. 

§ 8. Yönetim Kurulu Üyesi Açısından Sonuçları  

Yönetim kurulu üyesinin sahip olması gereken şartlar ikinci bölümde  ayrıntılı 

şekilde inceleme konusu yapılmıştı. Bu bölümde bu şartlardan bir veya birkaçının  

eksik olması halinde meydana gelen sonuçlar, mevzuat ve ana sözleşmenin  

değişik hükümlerine göre yönetim kurulu üyeliğinin geçerliliği bakımından ayrı ayrı 

inceleme konusu yapılmıştır.  

I.  Yönetim  Kurulu  Üyesi  Olarak  Şartlara Aykırı    Birinin   Seçilmesi  

     Halinde Meydana Gelen Sonuçlar 

A. Genel Olarak 

Yönetim kurulu üyesi seçiminin yapıldığı genel kurul kararının geçersizlik 

yaptırımlarından biriyle malul olması ya da yönetim kurulu üyesinin kanunların, 

Yönetmeliğin veya anasözleşmenin belirlediği şartlardan birine aykırılık taşıması 

durumunda;  yönetim kurulu üyesi/üyeleri bu andan itibaren toplantılara 

katılamayacak ve karar alınması yönünde oy kullanamayacaktır. Yönetim kurulu 

üyesini  tesis eden hukuki işlemin, yoklukla malul olması durumunda yönetim 

kurulu görevi hiç alınmamış bir karar gibi geçmişe etkili olarak ortadan kalkacak, 

mutlak butlanla malul olması durumunda yönetim kurulu üyeliği tespit kararı ile 

geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır. Hukuki işlemin geçerli olarak 

başlamasından sonra kanuna, ana sözleşmeye veya afaki iyi niyet kurallarına 

aykırı olduğu hususunda, iptal kararının verilmesinden sonra yönetim kurulu 

üyeliği geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır. Tüm bu durumlarda yönetim 

kurulu üyesinin geçmişte şirket adına gerçekleştirmiş olduğu hukuki işlemlerin 

geçerliliği konusunda çeşitli saptamaların yapılması gerekmektedir. 
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B. Mevzuatta Belirtilen  Şartların Eksik Olması 

1. Genel Olarak 

Mevzuatımızda yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken şartların birçoğu 

emredici nitelikte düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen emredici hükümlerin genel 

hukuka tabi geçersizlik yaptırımına mı yoksa TTK’nın özel olarak düzenlediği iptal 

edilebilirlik yaptırımına mı tabi olduğunun tesit edilmesi bizim için öncelik arz 

etmektedir. Bu nedenle bu bölümde yönetim kurulu üyesinin şartlara aykırılığı her 

emredici hükmün kendi bütünlüğü içinde inceleme konusu yapılarak sonuçlar 

çıkarılmaya çalışılmıştır. 

2. Üyenin Pay Sahibi Olmaması 

Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması gerekmektedir. Kanuna göre pay 

sahibi olmak üye seçilmek  için değil, göreve başlamak için bir şarttır (TTK md. 

312/2). Üye pay sahibi olana kadar, genel kurul kararı askıda geçersiz kabul 

edilecektir. 

Ticaret Kanunumuza göre tescile kadar pay sahibi olmamış yönetim kurulu 

üyesi göreve başlayamayacağı gibi, ticaret siciline de tescil edilemeyecektir. 

Ticaret sicili memuru bu durumu resen gözetecektir .  

Pay sahibi olmayan bir yönetim kurulu üyesi her nasılsa göreve başlamışsa; 

“hukuki işlemin iptaline veya butlanına mı karar verilebilir” diyebilmek için 

kanunda emredici şekilde düzenlenen pay sahibi olma şartının kamu yararını mı, 

yoksa kişilerinin yararını  korumak için mi konulduğunun tespit edilmesi 

gerekecektir.  TTK’nin 312’nci maddesi ikinci fıkrasının ilk cümlesine göre; yönetim 

kurulu üyesi pay sahibi olmalıdır. Fakat ikinci cümle ile  genel kurula bir taktir 

hakkı tanınmış ve pay sahibi olmayanların da yönetim kurulu üyesi seçilebilecekleri 

öngörülmüştür. Bu düzenleme ile amaçlanan, sınırlı zamanlarda toplanabilen, 

genel kurulun seçim yetkisini, daha uzman ve yeterli liyakate sahip kişiler yönünde  

genişletmektir. Genel kurula bu yetki tanınmadığı taktirde, genel kurul yönetim 

kurulu üyelerini çok daha sınırlı ve teknik donanımdan zayıf ama her şeye rağmen 

pay sahibi çevreden seçmek zorunda bırakılacaktır. Yönetim kurulu üyesinin pay 

sahibi olması zorunluluğu,  üye ile şirket arasında bir bağ kurmak için 

konulmuştur. Üyenin pay sahibi olması durumunda, hukuki işlemlerin neticesinde 

sonuçtan kendisinin de olumsuz etkileneceğini düşünerek pay sahiplerini ve 
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üçüncü kişileri daha iyi koruyacağı varsayılır. O halde emredici hükmün amacı 

kamu yararını korumaktır. Bu durumun aksi anasözleşme ile bile kararlaştırılamaz. 

Üyenin  görevi ve yapmış olduğu hukuki işlemler askıda geçersizliğin bitmesinden 

sonra şart gerçekleşmezse, mutlak butlanla malul olacaktır.  

Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olmaması nedeniyle sadece “iptal davası” 

açılabileceğini söylemek aynı zamanda etkisiz de olabilecektir. Çünkü  pay sahibi 

olmama süreklilik arz eden bir durumdur. Örneğin pay sahibi olmadığı halde bir 

yıldır şirket adına  hukuki işlemler yapan, yönetim kurulu üyesi  üç ay sonra 

geçerli hale gelecektir. 

Yargıtay’ımız bir kararında, pay sahibi olmadan yönetim kurulu üyeliği 

görevini yürütmüş birinin, geçersiz bu üyelik dolayısıyla , şirketten almış olduğu 

ücretin istirdadı için fabrika müdürü tarafından açılan davayı ehliyet yokluğundan 

reddetmiştir49. Dava, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğinin sorumlu 

bulunmasının akabinde, murakıplar tarafından açılmış olsaydı bile ödenen 

ücretlerin geri alınamaması gerekirdi. Çünkü iş görme sözleşmeleri devamlı 

sözleşmelerdir (vekalet, iş akdi). Bu nedenle bu sözleşmelerin batıl sayılması 

halinde bile sözleşme geçmişe etkili olarak sonuç doğurmamalıdır. Nitekim 

YHGK’nun 1958 yılında “iş akdinin butlanı” hakkında vermiş olduğu bir İBK’da bu 

doğrultudadır50.   

Yargıtayımızın bir başka kararına göre; ortak olmayan kimse, ortaklık sıfatını 

kazanmadan yönetim kuruluna katılamaz, şayet üyenin yönetim kurulu 

toplantılarına katılımı ile toplantı yetersayısı oluşmuşsa, yönetim kurulu kararları 

geçersiz sayılmalıdır. Yönetim kurulunda göreve başlaması imkansız bulunan 

kimsenin genel kurulca seçilmesine ilişkin kararın da  iptal edilmesi gerekir51. 

Yargıtay’ımızın bu kararında; şartları taşımayan üyenin göreve başlamasının 

mutlak butlan hükümleriyle malul  olduğunu söylemesi doğru bir yaklaşımdır. 

Fakat yönetim kurulu üyesini seçen genel kurul kararının iptal edilebileceğini 

söylemek bazı problemlere yol açabilir. Çünkü zamanaşımı süresi dolduktan sonra 

                                                 
49 Yargıtay bu kararında pay sahibi olmadan göreve başlamayı şayet  mutlak butlan olarak 

değerlendirseydi, bunu dikkate alabilir ve  davaya resen bile bakabilirdi. Fakat yüksek 
mahkeme bunu iptal edilebilir nitelikte bir karar saymış olacak ki, (TTK md. 341) 
usulsüz açılan davanın reddine karar vermiştir, YTD. 21.12.1962 gün ve 1762/4483 
Sayılı Kararı, (ÇEVİK, AŞ, s. 36). 

50  1958 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (UŞAN, İş Hukuku, s. 69). 
51  Y.11.HD. 29.09.1992 gün ve 4541/9353 sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s. 394). 
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genel kurul kararı iptal edilemeyecek, yani yönetim kurulu üyeliği fiilen devam 

ettiği halde, kişi  yönetim kurulu toplantılarına katılamayacaktır. 

Yargıtayımız bir başka kararında; pay sahibi olmadığı halde,  genel kurul 

tarafından seçilen yönetim kurulu üyesinin göreve başlayabilmek için, karısının 

üstünde bulunan payları devralma talebine onay vermeyen, yönetim kurulu 

kararını kanuna aykırı bulmamıştır52. Yargıtay bu son kararında genel kurul 

kararını gerekçesiz yere uygulamayan ve hakkını kötüye kullanan yönetim 

kurulunun durumunu değerlendirmemiştir. Genel kurul kararının geçerli hale 

gelmesini sağlayan ikinci bir kararın yani yönetim kurulu kararının genel kurul 

kararına aykırı olamaması gerekir. Yönetim kurulu genel kurul kararını uygulamak 

zorundadır (TTK md. 336/4). Üstelik genel kurul, yönetim kurulu üyeliğine  pay 

sahibi birini seçmek zorunda da değildir (TTK md.312). Kanunda yer alan üçüncü 

kişinin tevdiine yönetim kurulunun muvafakati, genel kurul kararlarını etkisiz hale 

getirmek için kullanılamaz. Bu nedenle Yargıtayın kararına katılamıyoruz. Ayrıca 

genel kurul kararını haksız yere uygulamayan yönetim kurulunun sorumluluğu 

yoluna gidilmesi de mümkündür (TTK md.336/4).   

Yönetim kurulu tarafından seçilen geçici yönetim kurulu üyesi, genel kurulun 

seçtiği yönetim kurulunun aksine seçim anında pay sahibi olmalıdır. TTK’ya göre 

seçilen yönetim kurulu üyesinin “kanuni vasıfları haiz birisi olması” 

gerekmektedir. Zira yönetim kurulunun aksine  almış olduğu karar mutlak butlanla 

malul  olacaktır (TTK md. 312/2,315/1, BK md. 20). 

Usulsüz olarak, pay sahibi olmadan göreve başlamış olan yönetim kurulu 

üyesinin yaptığı işlemlerin dış ilişkide tamamen geçerli olması, ortaklık için de 

üçüncü kişilerle yapılan bu hukuki işlemlerin sicile itimat prensibi gereği  bağlayıcı 

sayılması gerekmektedir.  

                                                 
52 Genel kurul tarafından seçilen pay sahibi olmayan üye, göreve başlamak için karısının 

üzerine bulunan nama yazılı pay senetlerinin kendi üzerine verilmesi istemini 
reddederek göreve başlamasına engel olan yönetim kurulu kararına karşı dava açmıştır 
(tespit davası), ana sözleşmede bulunan nama yazılı pay devirleri konusunda yönetim 
kurulunun yetkili olduğu kaydı ile yönetim kurulunun pay devrine engel olarak göreve 
başlamasına engel olmasına; Şu gerekçe ile karar vermiştir: her ne kadar TTK 312/2 
maddesinde, pay sahibi olmayan kimselerin aza seçilmesi halinde, bunların pay sahibi 
sıfatını kazandıktan sonra işe başlayacakları hüküm altına alınmış ise de genel kurulun 
pay sahibi olamayan bir kimseyi yönetim kurulu üyeliğine seçmiş olması, yönetim 
kurulunun ana sözleşmesinin 8,9 maddesiyle haiz bulunduğu, nama yazılı pay 
senetlerinin kabul edip, etmeme yolundaki kararı yerine geçemeyeceğinden, bu hüküm 
sonucu etkilemez şeklindedir. 
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Genel hükümlere göre mutlak butlanla malul bir hukuki işlemin sonradan 

geçerli hale getirilmesi doktrinde çoğunlukla mümkün görünmemektedir. Fakat 

yönetim kurulu üyeliği görevine başladıktan bir sene sonra, üye pay sahibi olma 

şartını gerçekleştirmişse, bu andan itibaren mutlak butlan hükümlerini  

uygulamak, yönetim kurulunun geçmişteki tüm kararlarını etkileyebilecektir. Bu 

yaptırım hem şirket, hem de ticari işlem güvenliği açısından telafisi mümkün 

olmayan sonuçlara yol açabilecektir. Bu nedenle TTK’ya ticari hükümler için, 

mutlak butlan hükümlerine sonradan geçerlilik kazandırılabilmesini de kapsayan  

özel bir geçersizlik türünün eklenmesi uygun olacaktır. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmek için 

pay sahibi olması zorunlu değildir. Fakat  göreve başlayabilmek  için  pay sahibi 

olması gerekmektedir. Aksi taktirde üyelik geçersiz olacaktır (TTK md. 312/2).  

Kanaatimize göre üyeliğin geçersiz olduğunun belirlenmesi için “tespit davası” 

açmak yeterli olacaktır. Üyenin bu tespit kararından itibaren yönetim kurulu 

toplantılarında almış olduğu kararlar geçersiz olabilecektir. TTK md. 361/3’ün 

yönetim kurulu kararları için de kıyasen uygulanması gerektiğini, yani toplantıya 

haksız katılan üyenin yokluğunda da yönetim kurulu toplanıp kararlar alabiliyorsa 

geçmişte alınan bu kararların geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca 

üyenin bu dönemde iyiniyetli üçüncü kişilerle yapmış olduğu hukuki işlemler 

geçerli olacak ve şirketi bağlayacaktır. Bunun yanında yönetim kurulu üyesinin 

sahip olması gereken pay miktarı çok cüzi olduğundan  yukarıda değinilen 

hedefleri gerçekleştirmekten uzaktır. Bu nedenle yönetim kurulu üyesinin pay 

sahibi olması zorunluluğunun kanundan çıkarılmasının uygun olacağını 

düşünmekteyiz.  

3.  Üyenin Görev Süresinin Dolması 

Yönetim kurulu üyesinin görev süresi Türk Ticaret Kanununda emredici 

şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle, kural olarak  yönetim kurulu üyesinin bu 

sürenin bitiminden sonra görev yapması mümkün değildir.  Fakat yönetim kurulu 

üyesinin kanunda veya anasözleşmede düzenlenen görev süresini 

tamamlamasından sonra üyeliğin kendiliğinden bitip bitmeyeceği, görevin yeni 

üyelerin seçimine kadar uzayıp uzamayacağı ve görev süresinin bitmesinden sonra 

yapılan hukuki işlemlerin akıbeti  tartışmalıdır.  

Üç yıllık sürenin dolması halinde üyelik kendiliğinden düşer. Kanunda 

belirtilen üç yıllık emredici sürenin aşılması ile ana sözleşmede belirlenen sürenin 
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aşılması ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Birinci durumda; üç yıllık süre dolduktan 

sonra yapılan işlemler iç ilişkide vekaletsiz iş görme hükümlerine tabi olacak, dış 

ilişkide ise BK 452 maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle, ticaret siciline tescil 

yapılıncaya kadar, görev süresi dolan eski yönetim kurulu üyelerinin yapmış 

olduğu işlemler iyi niyetli üçüncü kişilere karşı  şirketi bağlayacaktır. İkinci 

durumda esas sözleşme ile üç yıldan daha az süre için belirlenen yönetim kurulu 

üyesi yerine, yeni üyenin seçilememesi veya üyelerin ticaret siciline 

kaydedilmemeleri halinde; eski yönetim kurulu üyelerinin  süreleri dolsa bile, üç 

yıllık emredici süre dolmadıkça   işlemler geçerli olacak, dış ilişkide de iyi niyetli 

üçüncü kişilere karşı işlemler şirketi bağlayacaktır.  

Bir görüşe göre, yönetim kurulu üyelerinin görevi, üç yıllık tavan süresinden 

sonra biter, bu saatten sonra  şirket artık organsız kalmıştır.  Fakat yönetim 

kurulunun görev süresi üç yıllık tavan süreden  daha önce bitmişse, (esas 

sözleşme ile sürenin bir iki yıl belirlenmesi gibi) yönetim kurulu gerekli acil işleri 

yapmakla yükümlüdür. Yazar, bu sonuca  BK 397/2’nci maddesinin yorumundan 

ulaşılacağını  savunmaktadır53. 

Bir başka görüşe göre, üç yıllık süre maksimum süredir, esas sözleşme ya da 

genel kurul tarafından daha uzun süreler belirlenemez, belirlenirse  bu kararlar 

yoklukla malul olacaktır. Görev süreleri dolmasına rağmen görevli gibi işlemler 

yapan yönetim kurulu üyelerinin  işlemlerinin  şirketi bağlayacağını, iç ilişkide 

bunlara vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanmasını, dış ilişkide ise ilgili 

olanların ortaklığa başvurarak yeni üyelerin seçilmesini sağlamalarını 

isteyebileceklerini söyler (BK md. 398, TTK md. 38,39)54. TTK’nın 1446’ncı 

maddesi karşısında üst limitten fazla belirlenen süreler karşısında anasözleşmenin 

yoklukla malul olması mümkün değildir. Bu süre üç yıla otomatikman çekilir. Bu 

durumda BK md.20/2’ de uygulanamaz. 

Bir başka görüşe göre; görev süreleri bittikten sonra yönetim kurulu 

üyelerinin yapmış olduğu işlemler geçersizdir, şirket artık organsız kalmıştır,  TTK 

                                                 
53 POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 304, 305, Karşı görüş: MOROĞLU, üç yılın içinde 

olup ta süresi biten yönetim kurulu üyeliğinin üç yılın bitimine yani genel kurul 
toplanana kadar, genel kurulu toplantıya davet edebilmesi ve diğer acil işleri yapmasını 
uygun bulmasını eleştirmektedir (MOROĞLU, Görev Süreleri, s. 391,392).  

54 ERİŞ, AŞ, s.205, Karşı görüş: MOROĞLU; Eriş’in yaşamın olağan akışına uygunluk 
gerekçesiyle üç yıllın aşılması halinde yönetim kurulunun işlemlerine icazet vermesini 
eleştirmektedir (MOROĞLU, Görev Süreleri, s. 392, 393). 
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435’nci madde hükmü işletilerek  şirkete kayyum tayin edilmesi gerekmektedir55. 

TTK md. 314 ve 1466 dikkate alındığında, eksik yönetim kurulu herhangi bir işlem 

yapamaz, şayet iyi niyetli üçüncü kişilerle işlem yapmışsa bu  işlemler şirketi 

bağlar. Fakat, kötü niyetli kişiler korunamaz56. Ana sözleşmede belirtilen daha kısa 

süre bitmiş iken, bu süreyi emredici süreye kadar uzatmak genel kurul iradesine 

aykırılık oluşturur, bu konuda vekalet sözleşmesinin uzatılması kapsamında BK 

md.  397/2‘ ye dayanmak mümkün değildir. Çünkü  ana sözleşmede bir süre 

kararlaştırılmıştır ve  yönetim kurulunun bu dönemde genel kurulu davet yetkisi 

vardır. Kurulun başka  yetkisinin olmadığını söylemek kanuna göre açık bir çelişki 

oluşturur. Bunun yasal bir dayanağı yoktur57.  

Yargıtay’ımızın bu konuda vermiş olduğu kararlar arasında da istikrar 

bulunmamaktadır. Yargıtayımız eski tarihli  bazı kararlarında; yönetim kurulu 

üyelerinin görev süresinin bitmesinden sonra yapacağı işlemlerin geçersiz olacağını 

ve şirketi bağlamayacağını, şirketin bu aşamadan sonra  organsız kaldığını, 

yönetim organı yerine kayyum tayin edilmesi gerektiğini söylenmiştir58.  

Yargıtayımız sonraki tarihli bazı kararlarında59, Kanunda belirtilen azami süreyi 

doldurmadan, daha az süre ile belirlenen yönetim kurulu üyelerinin (örneğin bir 

veya iki yıl gibi)  yönetim  süresi dolduğu için, yeni yönetim kurulu seçilene kadar 

en geç kanunun emredici süresi dolana kadar görevine devam edebileceğini, 

üyeliğin  sürenin bitimiyle kendiliğinden düşmeyeceğini ve  yeni yönetim kurulu 

seçilene kadar eski yönetim kurulunun almış olduğu kararların geçerli olacağını, 

fakat üç yıllık kanuni süreyi doldurduktan sonra artık şirketin organsız kaldığını 

söylemiştir. Yargıtay sonraki tarihli bazı kararında ise; üç yıl için seçilen yönetim 

kurulu üyeliğinin, üç yılın bitimiyle kendiliğinden düşmeyeceğini,  yeni yönetim 

                                                 
55  MOROĞLU, Görev Süreleri, s. 388, 400. 
56  UÇAR, s. 12. 

57  BAHTİYAR, s.182.  

58  Y.11.HD.24.11.1982 gün ve 4751/5019 sayılı kararı(ÇEVİK, AŞ-2, s.451). Y.11.HD 
24.061983 gün ve 2702/3285 sayılı kararı, Y.11.HD  17.10.1989 gün ve 6381/5454  
sayılı kararı (MOROĞLU, Görev Süreleri, s.393,394). 

59  Y.11.HD 7.10.1991 gün ve 4267 /5165 sayılı ve  Y.11.HD 30.11.1992 gün ve 
6270/11024 sayılı kararları, üyeliğin emredici sürelerin sonuna kadar devam etmesi 
yönünde olan kararlardır.  Y.11.HD.21.02.1994  gün ve 4208/1331 sayılı  kararında 
ise, üyeliği son bulan yönetim kurulu üyesine yapılan tebligat geçersiz sayılmıştır 
(ERİŞ, AŞ, s.201 ). 
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kurulu seçilene kadar, eski yönetim kurulu üyelerinin almış olduğu kararların  

geçerli olacağını söylemiştir60. 

Anonim ortaklığı yaşatmak pahasına bile olsa, TTK’da  belirlenen emredici 

sürenin aşılması halinde üyeliğin devam edeceğini söylemek doğru olmayacaktır. 

Kanun hilafına sürenin uzadığını, yönetim kurulu üyesinin  bu dönemde almış 

olduğu kararların geçerli olduğunu söylemek aynı bağlamda doğru olmayacaktır. 

Sadece görev süresi değil, diğer kendiliğinden sona erme hallerinde de; örneğin 

üyenin hırsızlık yapması durumunda, hırsız üyenin yenisi seçilene kadar göreve 

devam edeceğini söylemek, TTK‘nın 315 inci maddesindeki emredici hükümlere 

aykırı olacaktır. O nedenle şartları taşımayan üyenin, görevinin kendiliğinden 

bittiği kabul edilmelidir. Bu nedenle Yargıtayımızın görev süresi dolan üyenin 

TTK’nın görev süresinin emrediciliğini hiçe sayarak, yenisi seçilene kadar üyenin 

görevine devam edeceği hakkındaki kararlarına katılmıyoruz.  

Bize göre; yönetim kurulu üyesinin her ne suretle olursa olsun üç yıllık süre 

dolduktan sonra üyeliği kendiliğinden son bulur. Bu kural hiçbir surette delinemez. 

Yönetim kurulu üyeliği buna rağmen devam ediyorsa mutlak butlan devreye 

girecektir. 

Esas sözleşme ile belirlenen süre dolmuşsa, bu anasözleşmeye aykırılık, diğer 

yönetim kurulu üyeleri tarafından tespit edilecek, boşalan üye yerine geçici üye 

atanabilecektir (TTK md. 381). Görev süresi tamamlanan üyeler dolayısıyla  

yönetim kurulu organ vasfını kaybediyorsa, kalan yönetim kurulu üyeleri/üyesi 

genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olmadığından, organsız kalan şirketin 

kayyıma tevdi edilmesi uygun olacaktır. 

Kanunun, kamu yararını düzenleyen mutlak emredici hükmü karşısında görev 

süresi dolmasına rağmen  şirket adına hukuki işlemler yapan üyenin almış olduğu 

kararlar geçerli olmayacaktır. Geçersiz hale gelen yönetim kurulu üyesi, yönetim 

kurulunun organ vasfını etkilemiyorsa, yani onun yokluğunda da yönetim kurulu 

kararlar alabiliyorsa, TTK’nın 361/3’ncü maddesinin kıyasen uygulanmasından, 

                                                 
60 Y.12.HD 12.02.1998 gün ve 691/1434 sayılı kararı (YKD. CİLT: 24, SAYI: 3, MART 

1998, S. 377). Yargıtayımız kooperatif yönetim kurulları hakkında vermiş olduğu iki 
kararında artık Yargıtayın içtihatlarının yerleştiği ve  sürenin bitiminden sonra görevin 
kendiliğinden bitmeyeceğini yeni üyelerin seçimine kadar devam edeceğini söylemiştir.;  
Y.11.HD’nin 04.05.2000 gün ve 385/3835 sayılı kararı ve Y.11.HD’ nin 27.06.2002 gün 
ve 2603/6645 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s. 1802, 1803). 
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yönetim kurulu kararlarının da ayakta tutulabileceğini, bu suretle geçersizliğin 

genel hükümlerde yer alan mutlak butlandan ayrılması gerektiğini  düşünmekteyiz. 

4.  Yönetim Kurulu Üyesinin Belli Bir Meslek Grubuna Mensup Olması  

Türk Ticaret Kanununda belli bir gruba mensup kamu görevlilerinin yönetim 

kurulu üyesi olamayacaklarına dair bir düzenleme yoktur. Aksine diğer 

kanunlardaki yasaklamalara rağmen tacir olan bir kişinin,  ancak ilgili kurumun 

kendi mevzuatında belirtilen yaptırıma  tabi tutulacağı düzenlenmiştir( TTK 

md.16).  

Anayasamızda ve diğer kanunlarda; kurum personelinin/görevlisinin; 

güvenilirliğini ve tarafsızlığını yitirmemesi, bu vesileyle görevini kötüye kullanması 

gibi gerekçelerle, ekseriyetle ticaretle uğraşmaları yasaklanmıştır. Kural olarak 

diğer mevzuattaki düzenlemeler mutlak emredici veya Anayasa hükmü olmadığı 

cihetle yönetim kurulu üyeliği geçersiz olmayacak, kişi görevli bulunduğu 

kurumun/kuruluşun yasaklama hükmüne göre cezalandırılabilecektir.  

Diğer mevzuatta yer alan düzenlemeleri iki grupta toplamak mümkündür. Bir 

kısım mevzuatta yapılan yasaklamaya rağmen kişi yönetim kurulu üyeliği görevine 

başlamışsa, üye sadece kendi iç mevzuatına göre yaptırıma tabi tutulacaktır ve 

yönetim kurulu üyeliği geçerli kabul edilecektir. Bir kısım mevzuata özellikle 

Anayasamızda getirilen ve kamu yararını ilgilendiren mutlak emredici hükümlere 

aykırılık halinde yönetim kurulu üyeliği mutlak butlanla malul olacaktır.  

Birinci grupta yer alan devlet memuru olan bir kişinin  yönetim kurulu üyesi 

seçilmesi durumunda üyelik geçerli olacak kişi sadece DMK’ya göre 

cezalandırılabilecektir. Ticaret sicili memuru, memur olduğunu tespit ettiği yönetim 

kurulu üyesini ticaret siciline tescil etmekten de  imtina etmemelidir (TTK md. 34, 

323). Zira Yönetmelik hükmü kanuni dayanaktan yoksundur TTK’nın 34’ncü 

maddesine göre sicil memuru kanunun emredici hükümlerine aykırılık halinde 

tescilden kaçınabilecektir. Buradaki yasaklama bir kanun hükmü değildir. Sicil 

memuru buna rağmen tescilden kaçınırsa, sicile yapılacak muvakkat kayıt üzerine, 

yönetim kurulunca üç ay içinde mahkemeden hüküm alınarak sicile tescilin 

yapılabileceğini  düşünüyoruz.  

Üniversitelerde daimi statüde çalışan öğretim elamanları hakkında YÖK 

Kanunuyla getirilen yasaklamaya rağmen kişinin yönetim kurulu üyeliğine 

seçilmesi mümkündür. Bu kişiler kamu görevlisi olduğu halde, devlet memuru da 
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sayılmazlar bu nedenle Yönetmelik hükümlerine de tabi olmayacaklardır (DMK md. 

1/3, Yönetmelik md. 15/b-4). Fakat yönetim kurulu üyeliğine seçilen öğretim 

elamanı, bu  göreve başlarsa  YÖK Kanununa göre cezalandırılabilecektir (YÖK K. 

Md. 53 vd.). 

Sayıştay mensuplarının özel bir kurumda paralı veya parasız bir görev alması 

mümkün değildir(Sayıştay Kanunu md.93/1). Fakat Sayıştay üyesi yönetim kurulu 

üyeliği görevini kabul ettiği anda Sayıştay üyeliği sona erecektir (Sayıştay Kanunu 

md.93/2). Ayrıca Sayıştay üyesi DMK’ya tabi değildir bu yüzden Yönetmelikle 

getirilen yasaklama onlar için geçerli olmayacaktır (DMK md.3/1, Yönetmelik md. 

15/b-4).  

Yukarıda belirtilen her üç meslek mensubunun kendi iç mevzuatında belirtilen 

yaptırım saklı kalmak üzere yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmesinde hiçbir 

sakınca yoktur. Sicil memuru buna rağmen Kanundaki veya Yönetmelikteki 

yasaklamaya işaret ederek tescilden kaçınırsa, sicile muvakkat kayıt yaptırılmalı ve  

yönetim kurulunca mahkemeden kesin hüküm alınarak sicile tescil 

gerçekleştirilmelidir (TTK md. 34, 323). 

Bir diğer mevzuat grubuna göre, kurum personelinin yönetim kurulu üyesi 

olması mutlak olarak yasaklanmıştır, bunlardan ilki Anayasamızdır.  Hakim veya 

savcı olduğu halde yönetim kurulu üyesi seçilen bir yönetim kurulu üyesi 

Anayasanın 140’ncı maddesinde belirtilen yasaklayıcı hükme rağmen yönetim 

kurulu üyeliği görevine başlayamayacaktır (HSK md. 48). Noterlerde hakimler gibi 

ticari faaliyetlerde bulunmaktan “yasaklıdırlar” (NK md. 50). Üst üyelerinin 

birçoğu yönetim kurulu üyesi olmaktan “yasaklıdırlar”, bu yasaklama kamu 

düzeni ile ilgilidir. Bu kişileri yönetim kurulu üyesi seçen genel kurul kararı mutlak 

butlanla maluldür. 

Yukarıda belirtilen meslek gruplarına dahil olan kişilerin yönetim kurulu 

üyeliğine seçimini yapan genel kurul kararı mutlak butlanla batıldır. Bu geçersizlik 

bir tespit davası ile belirlenmelidir. Bu kişiler bir şekilde ticaret siciline tescil 

edilerek yönetim kurulu üyeliği görevine başlamış ve kararlara iştirak etmişse, 

alınan bu kararlarda  mutlak butlanla malul olmalıdır.  

Yönetim kurulu üyesi sıfatını taşıyan kişi yukarıda belirtilen her iki meslek 

grubundan birine veya birkaçına  genel kurulun yönetim kurulu seçimi kararından 

sonra dahil olabilir. Yönetim kurulu üyesi birinci grup mesleklerden birine mensup 
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olmuşsa ilgili mevzuat hükümlerine göre geçersizlik yaptırımlarından biriyle 

karşılaşabilir. Fakat yönetim kurulu üyeliği bundan etkilenmeyecektir. Yönetim 

kurulu üyesi ikinci grupta belirtilen bir meslek mensubu olmuşsa, hem ilgili 

mevzuatta belirtilen mutlak emredici hükme binaen mutlak butlanla malul olacak, 

hem de “azalık izin lüzumlu kanuni vasıflarını kaybettiği” için yönetim kurulu 

üyeliği kendiliğinden son bulacaktır (TTK md.315/2). Kalan Yönetim kurulu üyeleri 

açılan üyelik için geçici bir üye atamak zorundadır (TTK md.315/1). Kalan üyeler 

organ vasfına haiz değilse şirket organsız kalmıştır.  

5.  Seçilme Şartlarındaki Eksikliğin Üyenin Hata veya Hilesinden  

 Kaynaklanması 

Yönetim kurulu üyesi kendisini seçen genel kurul toplantısında mevzuatta 

belirlenen şartlara uygun biri olduğu kanaatini uyandırabilecek bir takım 

desiselerde bulunmuş ya da hata ile bu görevi kabul etmiş bulunabilir. 

Her şeyden önce genel kurul toplantılarına katılan hükümet komiseri üyenin 

gerekli şartları taşıyıp taşımadığını resen incelemekte, şartlara aykırı birinin 

yönetim kurulu üyesi olmasını engelleyebilmektedir. Ayrıca  genel kurul kararı, 

ticaret sicili memuru tarafından kanuna uygunluk yönünden tetkik edilmekte, 

akabinde ticaret siciline tescil edilmektedir (TTK md.34, Yönetmelik md. 15).  

Yönetim kurulu üyesi kanuni şartları taşıdığına dair hile yapmışsa ve kişi hile 

yapmamış olsaydı yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekse, yani seçim mutlak 

butlanla malul olacaksa hem üyelik geçersiz olacak hem de hileli hareketlerde 

bulunan yönetim kurulu üyesi hakkında tazminat davası açılabilecektir( BK 

md.20/1,TTK md.336/5, 341). Ayrıca TCK hükümlerine göre yönetim kurulu üyesi  

kamuya veya genel kurula yaptığı bu hileli beyandan dolayı  cezalandırılacaktır61 

(TCK md. 164). 

Yönetim kurulu ile şirket arasında sözleşmesel bir ilişki   mevcuttur. Yönetim 

kurulu üyesi, kendi mevzuatına göre, yönetim kurulu üyeliği yapması 

yasaklanmasına rağmen, akit tarafını aydınlatmazsa bu üyenin vekalet 

sözleşmesine  aykırılıktan dolayı sorumluluğu yoluna gidilmesi de mümkündür (BK 

md. 96). 

                                                 
61 TTK md. 305’e göre beyanname ile vesika sair evrakın hakikat hilafına tanzim edilmiş 

olmasından doğan zararlardan kurucularla bu vesika ve varakanın tanzimine iştirak 
edenler müteselsilen mesuldürler ve haklarında 765 sayılı TCK’nın 350’nci maddesi 
tatbik olunur. Fakat 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’da anılan 
maddenin karşılığı bulunmamaktadır.  



 112

Yönetim kurulu üyesi kanun veya esas sözleşme ile kendisine getirilen bir 

yükümlülüğü kasten, ihmal veya hile ile yerine getirmediği taktirde sorumluluğu 

yoluna gidilmektedir (TTK md. 336/5). Burada üyenin sorumluluğu müteselsil değil 

münferit olacaktır (TTK md. 336/2). Yargıtay’ımız  vermiş olduğu bir kararında; 

yasa ve esas sözleşmenin kendisine verdiği görevi kasten veya ihmal (savsama) 

ile yapmayan yönetim kurulu üyesinin, şirkete karşı sorumlu olacağını, bu 

sorumlulukta da, BK md. 528 ve 321’nci maddelerin esas alınacağını söylemiştir62. 

Yargıtay’ımızın bir kararına göre; taraflar arasında yapılan sözleşme diğer 

tarafın bu yönde güven verici davranışları ve telkinleri ile kurulmuşsa ya da borçlu 

akit tarafını bu konuda aydınlatmamışsa, sözleşmenin bu nedenle batıl hale 

gelmesinden kaynaklanan  zararı tazmin etmesi gerekir63. 

Yönetim kurulu üyesinin çeşitli kusurlu ve hileli işlemlerinden  zarar gören 

pay sahibi ve şirket alacaklılarının tazminat talep etmesi mümkündür (TTK md. 

305, 306, 307, 308, 309, 340). TTK md. 309’un gönderme yaptığı, TTK md.305 

kurucuların ve iştirakçilerinin doğru olmayan vesikalarla bağlı olacağını 

düzenlemektedir. Fakat yönetim kurulunun mesuliyetini  düzenleyen TTK md. 340’ 

da ki gönderme nedeni ile aslında kurucuların sorumluluğunu düzenleyen TTK md. 

305, yönetim kurulu üyeleri hakkında da uygulanabilecektir. Bu sebeple; hileli 

işlemleri ile genel kurulu aldatarak yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve şirketi 

zarara uğratan yönetim kurulu üyesinin, TTK md.305 ve 309’a göre tazminata 

mahkum edilmesi mümkündür. 

6. Üyeliği Son Bulan Kişinin Özel Temsil ve Yönetim Yetkisi Olması 

Yönetim kurulu üyeliği görevi  son bulan kişi; murahhas üye, yönetim kurulu 

başkanı veya yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş özel bir komisyonun üyesi  

olabilir (TTK md. 318,319). Bu kişilerden birinin üyeliği geçersiz hale geldiği 

taktirde yönetim kurulu acaba bundan nasıl etkilenecektir? 

Görevi son bulan kişi yönetim kurulu başkanı/vekili veya özel komisyon 

görevlisi ise, yönetim kurulu organ vasfını taşıyorsa yeni bir reis veya vekil 

seçmelidir (TTK md.318, 330/1). 

                                                 
62  Y.11.HD.13.06.1974 gün ve 1913/1900 sayılı kararı, (YKD. Cilt 4, sayı1/61).  

63  Y 15. HD. 09.06.1975 gün ve 515/2952 sayılı kararı (KARAHASAN, Genel Hükümler, 
s. 433). 
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Şirketi yönetim ve temsil hakkı esas mukavelede hüküm bulunmak kaydıyla, 

yönetim kurulu arasında taksim edilebilir veya idare ve temsil yetkisi en az bir 

murahhas üyeye bırakılabilir (TTK md. 319). İdare ve temsil yetkisi bir üyeye 

bırakılmışsa bu murahhas üye tarafından şirket temsil edilecektir. Murahhas 

üyenin, kanundaki şartlara aykırılık dolayısıyla üyeliğinin son bulması halinde 

şirketi idare ve temsil yetkisinin kullanılamaması gündeme gelecektir. Murahhas 

üyenin, üyeliğinin geçersizliği tespit edilmeden önce yapmış olduğu hukuki 

işlemlerde geçersiz sayılacaktır. Bunun tek istisnası iyiniyetli üçüncü kişilerin 

korunması olacaktır. Aynı zamanda uzunca bir süre sonra hakkın kötüye 

kullanılması da mümkün olmamalıdır. Örneğin üç yıl sonra ya da murahhasın 

görevi sona erdikten sonra yapılan hukuki işlemlerin batıl olduğunun ileri 

sürülmesi, kanun koyucu tarafından korunmamalıdır (MK md.2). 

Şartları taşımayan veya şartlara aykırı hale gelen, geçersiz bir  murahhas üye 

bu andan itibaren şirketi temsil edemez. Murahhas üyenin kanundaki emredici 

şartlara aykırı hale geldiğinin, yönetim kurulu tarafından tespit edilmesi,  açılan bu 

üyelik için yönetim kurulu tarafından geçici üye atanması gerekir (TTK md. 315/1). 

Murahhas üyenin görevi kendiliğinden son bulduktan sonra,  temsil yetkisi toplantı 

ve/veya karar nisabını sağlaması koşuluyla tekrar yönetim kuruluna geçecektir 

(TTK md. 317,319/son).  

7. Üyenin   Adli   Bir    Suç    İşlemesi    Nedeniyle    Hak    Yoksunluğu 

            Uygulanması 

a. Genel Olarak 

Yönetim kurulu üyesinin adli bir suç işlemesi halinde yönetim kurulu üyeliğine 

seçilip seçilemeyeceği veya  görevdeki bir üyenin bu suçları işlemesi durumda ne 

gibi hak yoksunlukları ve cezalar uygulanabileceğine karar vermek için TTK, TCK 

ve MK açısından konunun incelenmesi gerekmektedir. 

b. Türk Ticaret Kanunu Açısından 

Ticaret kanunumuz görevdeki bir üyenin belirli suçları işlemesi durumunda 

yönetim kurulu üyeliğinin başkaca bir işleme hacet kalmaksızın kendiliğinden 

biteceğini düzenlemiştir (TTK md.315/2). Fakat TTK, üyenin belirtilen suçları 

göreve seçilmeden önce  işlemiş olması durumunda kararın geçerliliğinin ne 

olacağı konusunda bir hüküm getirmemiştir. Bunun yanında yönetim kurulu 

üyeliğine seçilmeye engel suçlar Yönetmeliğin 15’nci maddesinde kanuni 
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dayanaktan yoksun şekilde sayılmıştır. Seçilme engeli olan suçların Yönetmelikle 

düzenlenmiş olmasından değil de, TTK md. 315/2’nin aksi yorumundan aynı 

zamanda bu suçların seçilme engeli olduğunu, doktrinin de yoğun olarak  TTK md. 

315/2’de belirtilen suçları yönetim kurulu üyesi olmaya engel gördüğünü  

söylemiştik. 

TTK md. 315/2 de düzenlenen; ağır hapis cezasına hüküm giyme, 

sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından mahkum olma 

halinde yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son bulacaktır. Bunlar aynı zamanda 

üyeliğe seçilmeye engel suçlar olarak kabul edildiğinden, kişi ceza hükmü adli 

sicilden silinene kadar  yönetim kurulu üyesi olamayacaktır64. 

TTK md. 315’te belirtilen suçlardan biriyle itham edildiği için hüküm 

kesinleşmeden yönetim kurulu üyeliğinden azledilen üye, beraat ederse kişi 

mahkeme kararıyla yeniden yönetim kurulu üyeliğine dönemez. Azil, genel kurulun 

münhasır yetkilerindendir. Bu nedenle  üyenin yeniden seçilmeden mahkeme 

kararıyla yönetim kuruluna girmesi mümkün değildir. Genel kurulun azil kararını 

gerçekleştirmek için gerekçe bile göstermeye ihtiyacı yoktur.  

Yönetim kurulu üyeliği devam eden birisi TTK da belirtilen  suçları işlerse 

yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. TTK hükmü kamu yararını 

korumak amacıyla konulmuş mutlak emredici hükümler içermektedir (TTK 

md.315/2). Üyeliği kendiliğinden bittiği halde geçerli bir üye gibi hukuki işlemler 

yapmaya devam eden kişinin yönetim kuruluna iştirak ederek aldığı  kararlar da 

mutlak butlanla batıl olacaktır.  

Üyeliği kendiliğinden biten bu yönetim kurulu üyesi yerine organ vasfını 

taşımak şartıyla diğer yönetim kurulu üyeleri geçici üye ataması yapmak 

zorundadır (TTK md. 315/1,TTK 336/5). 

Henüz yönetim kurulu üyesi değil iken kişi bu suçlardan birini işlemesine 

rağmen, genel kurul kararıyla ya da ana sözleşme ile  üyeliğe seçilip bir şekilde 

göreve başlamışsa, hem genel kurul kararı, hem de yönetim kurulu üyesinin 

yapmış olduğu hukuki işlemlerin  geçersiz sayılması gerekmektedir.  

Doktrinde Yönetmeliğe aykırı biçimde  yönetim kurulu üyesi seçen genel kurul 

kararlarının bilerek yapılmışsa geçerli olduğu, hata ile alınmışsa iptal hükümlerine 

                                                 
64 Ceza zamanaşımı dolduktan sonra kişi yeniden yönetim kurulu üyesi olabilecektir (Adli 

Sicil Kanunu md.9/c, Adli Sicil Yönetmeliği md. 11/1, TCK md. 68/d, e).  
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tabi olması  gerektiği  söylenmektedir65. Yargıtayımız Yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden önce verdiği bir kararında; bu şartlardan birini seçimden önce 

kaybetmiş olmak geçersizliğe sebep olmaz demiştir66. Fakat bunun aksine biz hem 

genel kurul kararının hem usulsüz olarak görev yapan yönetim kurulu kararının 

mutlak butlanla malul olması gerektiğini düşünüyoruz67. Aksi düşünüldüğü taktirde 

genel kurulun yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin  kararının alınmasından altı ay 

sonra, daha önceden  hırsızlık yapmış olduğu tespit edilen birinin görevine devam 

edebileceği gibi bir anlam ortaya çıkacaktır. Bu da kanun koyucunun öngörmediği 

bir sonuç olacaktır. 

c. Türk Medeni Kanunu Açısından 

Yönetim kurulu üyesi, herhangi bir suçtan bir yıl68 ve üzerinde hapis cezasına 

hüküm giydiğinde, infaz makamının vesayet makamına bildirmesi ile üye  resen 

kısıtlı statüsüne girecektir. Bu nedenle yönetim kurulu üyesinin kendisine vasi 

atanması tarihinden  itibaren görevi kendiliğinden son bulacaktır (MK md.407).  

“Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan 

her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün 

cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet 

makamına bildirmekle yükümlüdür” (MK md. 407 ). 

Aynı şekilde kısıtlanan birinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi de mümkün 

değildir (MK md.407, Yönetmelik md.15). Kısıtlanan bir kişi kısıtlılık süresince 

yönetim kurulu üyesi seçilemeyecektir. Fakat kısıtlılık ortadan kalktıktan sonra 

üyenin işlemiş olduğu suç TTK md. 315’de sayılan özel nitelikli suçlardan biri 

değilse veya TCK  md. 53 de belirtilen güvenlik tedbirlerinden biri yönetim kurulu 

üyesi hakkında uygulanmamışsa kişi yeniden üyeliğe seçilebilecektir. 

                                                 
65  AYHAN; “genel kurul durumu bilerek üye seçmişse karar geçerlidir, fakat hata sonucu 

seçilmişse bu karar iptal ettirilebilir” der (AYHAN, s. 244). Aynı yönde; İMREGÜN, 
seçimin geçerli olduğunu sadece TTK md 381’deki şartlar varsa genel kurul kararının 
iptal edilmesi gerektiğini söyler (İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 153). 

66  YHGK 7.4.1965. E.547 sayılı kararında daha önceden iflas eden birinin yönetim kurulu 
üyeliğine seçilmesini 315/2 ye aykırı bulmamıştır (AYHAN,s. 246). 

67  Aynı yönde ÇEVİK; “üyelik için lüzumlu kanuni vasıfları” demek suretiyle üyelerin 
seçimden önce de bu nitelikleri haiz kimseler olmaları gerektiğini TTK 315’in ikinci 
fıkrasında zımnen açıkladığını söylemektedir (ÇEVİK, AŞ-2, s. 403). 

68  İki yıl dört ay hapis cezası vekillik ve vekalet görevini sona erdirir. 4.HD.24.3.1986 gün 
ve 1965/2634 sayılı kararı (UYAR, s. 3790).  
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Aslında ehliyetsizliği düzenleyen hacir altına alınma, çoğu zaman ağır hapis 

cezasına hüküm giyme ve hak yoksunlukları ile beraberce uygulanmaktadır. Bu 

nedenle bir suçla karşılaşıldığında bu üç durumun birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

d.  Türk Ceza Kanunu Açısından  

Ticaret Kanunu, yönetim kurulu  üyeliğini sona erdiren istisnai bazı suçları 

düzenlemiştir (TTK md.315/2). Ticaret Kanununda  sınırlı sayıda belirtilen suçlar 

hakkında, üyeliğin kendiliğinden bitmesinin yanında, Ceza Kanunumuz hapis cezası 

haricinde bir takım hak yoksunluklarının uygulanabileceğini öngörmüştür. Üyenin 

Ticaret Kanununda belirtilen suçlar dışında, işleyebileceği başka suçlarda 

mevcuttur. Üyenin bu suçlardan birini işlemesi durumunda, TCK’ya tabi bir takım 

hak yoksunluklarına maruz kalması mümkündür. Bu da onun yürütmüş olduğu 

veya yürüteceği yönetim kurulu üyeliği görevini etkileyecektir. 

Türk Ceza Kanununda, yönetim kurulu üyesinin işlemiş olduğu suçun çeşidine 

ve cezanın süresine göre üye hakkında uygulanması gereken hak yoksunlukları 

hapis cezasının yanında ayrıca  düzenlemiştir (TCK md.53). Her şeyden önce 

hakim, yönetim kurulu üyesi  hakkında güvenlik tedbiri uygulanması için Ticaret 

Kanununu dikkate almak zorunda değildir. TTK md. 315 hükmünce üyeliğin 

kendiliğinden son bulması için mahkemenin bu yönde vereceği bir mahkumiyet 

hükmü yeterli iken, TCK md. 53 uyarınca “hak yoksunluğu” yaptırımının  

uygulanması için hakimin bu konuda ayrıca karar vermesi gerekmektedir.  

Kasten69 suç işleyen bir yönetim kurulu üyesi (TCK md.53/1) hakkında 

mahkemece verilen hapis cezası neticesinde, üye; cezasının infazı tamamlanana 

kadar (TCK md.53/2) şirket yöneticisi olmaktan yoksun bırakılacaktır. Burada infaz 

hakimine bir seçme hakkı tanınmamıştır (53/1-d). Maddede sadece kasten suç 

işleyen birinden bahsettiği için, suçun nevi ne olursa olsun, suçun kasten işlenmesi 

“hak yoksunluğu” uygulanması için yeterli olacaktır. Örneğin; Doğrudan kastla 

işlediği “yaralama” suçundan  dolayı bir ay hapis cezası alan bir yönetim kurulu 

üyesinin, cezası infaz edilinceye kadar, hapis cezası mahkemece ertelenmediği ve 

esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı müddetçe yönetim kurulu üyeliği 

                                                 
69 TCK md. 53/1 de kastın nevi belli edilmediği için TCK md. 21 de kast iki türlü tarif 

edildiği için biz maddede kastedilenin doğrudan kast olduğunu  olası kastın kapsam dışı 
bırakıldığını düşünüyoruz. Yani olası kastla bir yıldan az cezayı gerektiren bir suç 
işlendiği taktirde yönetim kurulu üyesi hakkında üyelikten yoksunluk kararı 
verilemeyeceğini savunuyoruz.  
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“hak yoksunluğu” uygulanarak askıya alınacaktır (TCK md. 51, 53/4). İnfaz 

hakiminin  bu kararı resen gözetmesi gerekecektir.   

Maddeye işlerlik kazandırılabilmesi için, kastın tanımının yapılması 

gerekmektedir.  Kast yeni TCK’ da iki kısma ayrılmıştır. Bunlar doğrudan kast ve 

olası kasttır. Olası kastla işlenen suçlarda,  doğrudan  kastla işlenen suçların 

cezasından belli oranda indirim yapılmaktadır70 (TCK md. 21). Doğrudan kast; 

hareketin bilinerek ve istenerek yapılması,  sonucun istenmesi suretiyle vücut 

bulur71. Yeni TCK’ da düzenlenen olası kast ise; hareketin bilerek, istenerek 

yapılması, sonucun gerçekleşeceğinin öngörülmesine rağmen iradenin buna aldırış 

etmemesi şeklinde tezahür eder72.  

TCK 53’ncü maddede işlenen suçun manevi unsuru hakkında; olası kast ya da 

doğrudan kast ayrımına değinilmemiştir73. Kanunda kast aynı madde içerisinde 

farklı bentler içinde düzenlenmiş olduğuna göre her iki kast çeşidi ile işlenen suçlar 

hakkında yönetim kurulu üyesi hakkında “hak yoksunluğu” uygulanabilmelidir.  

Mahkeme kararı ile cezasının infazı tamamlana kadar yönetim kurulu 

üyeliğinden “hak yoksunluğu” cezası alan üyenin bir yıldan az olan  yoksunluk 

cezasının bitmesi halinde üyeliğe geri dönüp dönemeyeceği tartışma konusu 

yapılabilir. Bir kere bu TTK md. 315/2’ de belirtilen ağır hapis cezası gerektiren bir 

suç  veya bentte belirtilen  dört suçtan  biri değilse üyelik  kendiliğinden son 

bulmayacaktır. Esas sözleşmede de  hilafına bir hüküm yoksa (örneğin; belli süre 

                                                 
70  Kural olarak kastla işlenen suçlar hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir. 

Fakat kanunun “bilerek” , “bildiği halde”, “bilmesine rağmen” gibi ifadelerle belirttiği 
suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilirler (ÖZGENÇ, s. 305).   

71  Yargıtay bazı kararlarında kast; “hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi bağdır” CGK. 
27.01.1984, 6-360/32 sayılı kararı, “(Failin) iradesinin kanunun suç saydığı fiile 
yönelmesidir” CGK. 29.11.1982  gün ve 5-383/457 sayılı kararı (ÖZGENÇ, s. 293). 

72  Her ne kadar olası kast ile verilen ceza doğrudan kastla işlenen suçlara verilen cezadan 
az olsa bile, yönetim kurulu üyesi bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum 
edildiğinde, TTK md. 315/2 ye istinaden yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden son 
bulacaktır. Aynı şekilde şahıs hakkında MK 407 hükmüne göre vasi atanıp 
kısıtlanacağından  (hacir altına alma) yönetim kurulu üyeliği TTK md. 315/2 de yer alan 
“hacir altına alınma” şartı gerçekleştiği için bitecektir. Fakat burada dikkat edilmesi 
gereken şey şahıs ağır hapis cezası aldığında yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden 
düşeceği halde, hacir altına alınan yönetim kurulu üyesi  hakkında mahkumiyet anında 
değil, mahkumiyet kararını icra eden birimin hacir altına alınma kararından sonra  
düşeceğidir.  

73  ÖZGENÇ; kişinin işlediği suçtan dolayı belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması için 
işlediği suçun kasıtlı bir suç olması ve ayrıca bu suçtan hapis cezası alması 
gerektiğinden bahsetmesine rağmen kast çeşitleri üzerinde durmamıştır (ÖZGENÇ, s. 
684). 
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toplantılara devam edilmemesi halinde üyeliğinin kendiliğinden son bulacağı gibi)   

ve genel kurul tarafından üye hak yoksunluğu cezasını tamamlamadan   

azledilmemişse üyenin cezasını tamamladıktan sonra görevine  dönmesine mani 

bir hal yoktur. 

Kasten işlenen suçun “hapis”74 cezası mahkemece  tecil edildiğinde TCK md. 

53/1-e’ de belirtilen,  hak yoksunluğu cezası mahkemece uygulanabilecektir (TCK 

md. 53/3).   

“Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun 

iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek 

erbabı  veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır” (TCK md. 53/1-e). 

Yönetim kurulu üyesinin mahkum olduğu hapis cezası ertelendiğinde  

mahkemece, hükümlü hakkında “hak mahrumiyeti” cezası uygulanmamasına karar 

verilebilir (TCK md. 53/3). Bu şekilde hakime seçimlik bir hak sunulmuştur. Hakim 

buna kendi vicdani kanaatine göre karar verecektir. Fakat kasten böyle bir suç 

işleyen ve “hapis” cezası alan şirket yönetim kurulu üyesine, hakim “şirket 

yöneticisi olamaz” (TCK md. 53/1-d) hükmünü uygulamak zorunda olduğundan,  

yönetim kurulu üyesinin cezası ertelense bile, üye hakkında hak yoksunluğu cezası 

uygulanacaktır. “Hapis” cezası yönünden cezası ertelenen, kamu görevlisi ya da 

kamu kurumu adına tacirlik yapan birinin durumunun, kamu kurumu niteliğinde 

olmayan bir anonim ortaklık yönetim kurulu üyesinin durumundan daha az vahim 

görülmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz. 

Kasten işlediği bir suçtan dolayı bir yıldan daha az “kısa süreli hapis”  cezası 

alan (TCK md. 49/2, 53/4) ve cezası ertelenen (TCK md.51) yönetim kurulu 

üyesine hak yoksunluğu cezası uygulanamayacağına göre, yönetim kurulu 

üyesinin işlemiş olduğu suçtan dolayı aldığı bir yıldan az mahkumiyet cezası 

ertelenmiş ise  kişi yönetim kurulu üyeliğine devam edecektir. Bu fıkrada ceza 

hakimine bir taktir hakkı tanınmamış, sadece cezayı erteleme/ertelememe  

yönünde bir seçimlik hak tanınmıştır. Hakim cezayı erteledikten sonra artık 

yönetim kurulu üyesinin, üyelik vasfını sonlandıramayacaktır.  

                                                 
74  Hapis cezası TCK Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 6/2-b hükmüne 

göre yedi gün ile beş yıl arasında uygulanır, fakat maddenin TCK md 51 ile birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. TCK md. 51’e göre istisnalar dışında (18 yaşından küçükler 
ve 65 yaşından büyükler için sınır üç yıldır) iki yıldan daha az cezalar için erteleme 
uygulanabileceğinden, buradaki hapis kavramının yedi gün ile iki yıl arasında 
değerlendirilmesi gerekecektir.   
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Yönetim kurulu üyesi;  görevini kötüye kullanarak (53/1-d) TCK’da belirtilen 

suçlardan birini kasten işlemişse ve bunun karşılığında “hapis” cezası almışsa, 

hakim cezasının infazından sonra işlemek üzere, hapis cezasının yarısından bir 

katına kadar hak yoksunluğu cezası verebilir (TCK md. 53/5). Fıkra, hakime  hak 

mahrumiyeti konusunda bir seçimlik hak tanımamış sadece hak mahrumiyetinin  

ne kadar süre olacağı yönünde  takdir yetkisi vermiştir.  

Yönetim kurulu üyeliğini kötüye kullanan üyeye bu suçundan dolayı adli para 

cezası verilmesi halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına 

kadar “yönetim kurulu üyeliği  görevini yürütmeme” cezası verilebilir. 

Yönetim kurulu üyesi tarafından mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özene 

riayetsizlik dolayısıyla, taksirli herhangi bir suç işlenmesi halinde; üç ay ile üç yıl 

arasında yönetim kurulu üyeliğinin icrasının yasaklanmasına karar verilebilir (TCK 

md. 53/6). Suçun oluşum durumuna göre, bu hak yoksunluğuna karar verme 

yetkisi hakimin takdirindedir. 

e. TTK, MK ve TCK’nın Birlikte Değerlendirilme Zorunluluğu 

Herhangi bir adli suç işleyen yönetim kurulu üyesine uygulanabilecek 

yaptırımların belirlenebilmesi için TTK, MK ve TCK’nın konuya ilişkin hükümlerinin 

her suç ve ceza miktarı  için beraberce incelenmesi gerekecektir. Bu şekilde 

yönetim kurulu üyesinin durumu hakkında daha somut ve açık  sonuçlara 

ulaşılabilecektir. 

TCK md. 53 sadece halihazırda şirket yönetim kurulu üyesi  kasten  suç 

işlediğinde devreye girmektedir. Bu nedenle TCK md. 53’e göre kasten (herhangi 

bir) suç işleyen kişinin her durumda anonim şirkette yönetim kurulu üyesi 

olamayacağını söylemek doğru olmaz. MK md. 407 hükmü ceza hakiminin vermiş 

olduğu mahkumiyet hükmünün sonucuna bağlı olarak tatbik edilmekte, TCK 

md.53’ den ayrı olarak kişinin kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Yoksa ceza hakimi 

TCK md. 53’ü tatbik ederken MK 407 hükmünü göz önünde bulundurmaz. 

Kısıtlama kararını aldırmak  tamamen infaz hakiminin ve vesayet makamının 

görevidir.  

Yönetim kurulu üyelerinden birinin kasıtlı bir suçtan mahkum olması 

nedeniyle yönetim kurulu üyesinin hak yoksunluğuna uğradığı, ağır hapis cezasına 

mahkum olduğu  veya kendisine vasi atanarak hacir altına alındığı   veya TTK md. 

315/2’ de sayılan dört suçtan birini işlediği için üyeliği mahkeme kararı ile ya da 
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kendiliğinden son bulduğu durumlarda, şirketin organsız kalmaması için, TTK md. 

315/1'e göre organ vasfına haiz yönetim kurulunun geçici üye seçmesi 

gerekecektir.75 

TTK md. 315’de sayılan sınırlı sayıdaki suçların veya TCK’da belirtilen diğer 

suçların yönetim kurulu üyesi tarafından işlendiği gerekçesiyle hakkında  

soruşturma açılması veya mahkemece ceza davası açılması durumunda, genel 

kurulun mahkemenin sonucunu beklemek gibi bir zorunluluğu yoktur. Genel kurul 

herhangi bir gerekçe göstermeden üyeyi her zaman azledebilir (TTK md. 316). 

aa.  Üyenin Herhangi Bir Adli Suçu Taksirle İşlemesi 

Üyenin işlediği taksirli suç yönetim kurulu göreviyle  ilgili ise, üyenin üç 

aydan üç yıla kadar,  yönetim kurulu görevini icra etmesi yasaklanabilecektir (TCK 

md.53/6).  

Üyenin  işlediği taksirli suç dolayısıyla almış olduğu hapis cezası, bir yıldan 

fazla ise  kendisine vasi atanıp hacir altına alınacağından (MK md. 407), yönetim 

kurulu üyeliği kendiliğinden son bulacaktır (TTK md. 315/2). Bilinçli taksirle 

herhangi bir suç işlenmesi halinde de aynı prosedür uygulanacaktır. Çünkü bilinçli 

taksir sadece cezanın miktarını belirlerken etkili olmaktadır. 

bb.  Üyenin Herhangi Bir Adli Suçu Kastla İşlemesi 

Üyenin mahkumiyeti “kısa süreli hapis” yani bir yıldan az ise ve ceza 

ertelenmemişse, infaz süresince kişi yönetim kurulu üyeliği hakkından yoksun 

kalacaktır. Ceza ertelenmişse hak yoksunluğu cezası uygulanmayacaktır (TCK md. 

53). 

aaa. Cezanın Bir Yıldan Az Olması 

Yönetim kurulu üyesinin almış olduğu mahkumiyet bir yıldan az ise MK 

hükümleri uygulanamayacaktır. TTK’da belirtilen beş suçtan biri olmadığı  taktirde 

TTK’ya göre yönetim kurulu üyeliği de kendiliğinden son bulmayacaktır. TCK ya 

göre ise; cezası ertelenmediği sürece mahkumiyet süresince kişi yönetim kurulu 

üyeliği görevini yürütemeyecektir (TCK md.53/4). Bunun yanında TCK’da ki 

düzenleme olmasaydı bile, yönetim kurulu üyesi kendisini yönetim kurulu 

toplantılarında vekalet yoluyla temsil ettiremeyeceğinden aynı sonuca varılabilirdi 

                                                 
75 Y.11.HD.203.10.1985  gün ve 4821/5036 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s.201). 
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(TTK md.330). Ana sözleşmede yönetim kurulunun belli sayıda toplantılara 

gelmemesi halinde üyeliğin düşeceğine dair hüküm konmuşsa üyelik yine 

kendiliğinden son bulabilecektir. 

bbb. Cezanın Bir Yıldan Çok Olması 

TCK’ya göre yönetim kurulu üyesinin almış olduğu cezanın miktarı iki yıldan 

az ise diğer şartlarda oluştuğunda mahkemece, ceza “ertelenebilecektir”. Bu 

nedenle her iki sınırda verilen cezaların ayrı ayrı incelenmesi gerekecektir (TCK 

md.51). 

aaaa. Cezanın Bir ila İki Yıl Arasında Olması 

Üyenin işlediği suç dolayısıyla iki yıldan76 daha az ceza alması durumunda, 

ceza ertelenebilir (TCK 51,53/3). Ceza ertelenmemişse üye  hacir altına alınacaktır 

(MK md. 407). Yönetim kurulu üyeliği, hapis cezasının kesinleşmesi ile birlikte 

infaz süresince kalkacaktır (TCK md.53/1-d,53/3). Üyenin almış olduğu ceza 

mahkemece ertelenmişse, hak yoksunluğu cezası uygulanmayabilecektir (TCK md. 

53/3). 

bbbb. Cezanın İki Yıldan Çok Olması 

Yönetim kurulu üyesi iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçtan hüküm 

giydiğinde bu  ceza ertelenemeyecektir (TCK md. 51/1). Üye İnfaz süresince 

görevini yürütemeyecek yani “hak yoksunluğuna” uğrayacaktır (TCK md. 53/1). 

Yönetim kurulu üyesi infaz süresince hacir altına alınacaktır (MK md. 407). 

TCK md 315/2 ye göre yönetim kurulu üyesi  hem  ağır hapis cezasına mahkum 

olduğu, hem de hacir altına alındığı için görevi  kendiliğinden son bulacaktır. Yalnız 

her iki hükmün  başlangıç süreleri birbirinden farklıdır. Hacir altına alınma infazla 

başlamaktadır.  Ağır hapis cezasına hüküm giyme halinde  üyeliğin kendiliğinden 

son bulması ise, kararın kesinleştiği andan  itibaren başlamaktadır. Kural olarak 

mahkeme kararı, infazdan önce verildiği için, zaten yönetim kurulu üyesinin görevi 

kendiliğinden son bulacaktır. Bu nedenle hacir altına alınmanın üyeliğin son 

bulması yönünde fonksiyonel bir etkisi olmayacaktır.   

cc.  Üyenin Ağır Cezalık Herhangi Bir Suç İşlemesi 

Yönetim kurulu üyesi ağır cezalık suç işlediğinde; infaz süresince hak 

mahrumiyetine  uğrayacak (TCK md. 53/2), hacir altına alınacak (MK md. 407), 
                                                 
76 Altmış beş yaşından büyük olan üye için bu sınır üç yıldır ( TCK md. 51).  
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“ağır cezalık suç” işlemiş olma şartı  gerçekleştiği için kararın kesinleşmesiyle ayrı 

bir hükme gerek kalmadan yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erecektir 

(TTK md. 315/2). 

Bunun yanında “ağır hapis cezası”nın karşılığının TCK da belirlenmesi ve açığa 

kavuşturulması zaruridir, bu kapsamda;  TTK’nın 315/2 maddesinde geçen “ağır 

hapis cezası” kavramının, TCK 49/1 de yer alan “süreli hapis” şeklinde, ya da “ağır 

ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar” şeklinde değiştirilmesi,  bu olanaklı 

olmadığı taktirde suçların rakamsal olarak “hüküm süreleri”77 belirtilerek, son 

olarak ta TTK 315/2’nci maddede yazılı “ağır hapis cezası” hükmü tamamen 

kaldırılarak, maddeye yönetim kurulu üyesi olmak için işlenmemesi gereken suçlar 

tek tek sayılmak suretiyle değiştirilmesi, bu konuda yaşanan/yaşanabilecek 

problemleri ortadan kaldıracaktır. Bunun yanında TCKYUŞHK’nun 6’ncı maddesi 1 

Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen suçları da kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlenmelidir. Bu mümkün olmadığı taktirde  TCK’nın  genel hükümleri 

bölümüne, TCKYUŞHK 6/1’de belirtilen “hapis” cezası, TCK’nın 48’nci maddesinden 

sonra gelmek üzere tanımlanmalıdır.   

dd.  Üyenin Yönetim Kurulu  Üyeliği  Görevini  Kötüye  Kullanarak  Suç  

 İşlemesi 

Yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini kötüye kullanarak suç işlemesi 

halinde,  aldığı mahkumiyetin yarısından bir katına kadar “hak mahrumiyeti” 

cezasına çarptırılacaktır (TCK md.53/5). MK md.407 ve TTK md. 315/2’nin 

uygulama alanı ise almış olduğu cezanın bir yıldan az olup olmamasına göre 

değişecektir. 

ee. Üyenin TTK ve Yönetmelikte Belirtilen Dört Suçtan Birini İşlemesi 

Yönetim kurulu üyesinin TTK da belirtilen dört suçtan birini işlemesi halinde, 

hükmün kesinleşmesi ile ceza miktarına bakılmaksızın yönetim kurulu üyeliği  

kendiliğinden son bulacaktır (TTK md. 315/2). Kişi bir daha yönetim kurulu 

üyeliğine seçilemeyecektir (TTK md. 315/2, Yönetmelik md.15). Hacir altına 

alınma  cezanın miktarı bir yıldan fazla ise uygulama olanağı bulacaktır (MK md. 

407). Üye  infaz süresince “hak mahrumiyeti”ne uğrayacaktır (TCK md. 53). Fakat 

böyle bir durumda MK md. 407 ve TCK 53’ü uygulamak sonuç açısından 

fonksiyonel bir etki yaratmayacaktır. 
                                                 
77 “Kastla işlenen herhangi bir suçtan, bir ila  on yıl arasında hüküm giymiş olanlar yönetim 

kurulu üyesi” olamaz” gibi. 
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Yukarıda genel olarak yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bir kişinin 

işlemiş olduğu adli suçtan dolayı çeşitli miktarlarda mahkumiyet alması 

durumunda meydana gelen sonuçlar ayrıntılı inceleme konusu yapılmıştır. Bunun 

yanında yönetim kurulu üyeliğine seçilmeden evvel işlenmiş ve çeşitli cezalar 

alınmış  suçlar ile bu cezaların  yönetim kurulu üyeliğine  seçilmeye engel olup 

olmadığı bu hükümlere tabi olmayacaktır. Kişi hakkında, işlemiş olduğu bir suçtan 

dolayı TCK’ md. 53’te belirtilen bir hak yoksunluğu bulunmuyorsa veya aldığı 

cezanın infazı nedeni ile hacir altına alınmamışsa yönetim kurulu üyeliğine 

seçilmesine herhangi bir engel bulunmayacaktır. TTK 315/2 de belirtilen suçların 

işlenmesi halinde ise kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecektir. Fakat hüküm 

adli sicilden silindikten sonra kişinin yönetim kurulu üyesi olmasında herhangi bir 

sakınca yoktur.  

ff. Üyenin Yüz Kızartıcı Suç İşlemesi 

Türk Ticaret Kanununda yüz kızartıcı suçların yönetim kurulu üyesi olmaya 

engel olup olmayacağı konusunda bir düzenleme yoktur.  

Doktrinde; TTK md.315’te belirtilen dört suç yanında, diğer yüz kızartıcı 

suçları işleyen yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin son bulacağı yönünde 

görüşlere rastlanmaktır. 

Bir görüş sahibi; yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepleri sayarken; 

istifa, iflas, ölüm, hacir altına alınma, üyelik için gerekli koşulları yitirme, ağır 

hapis cezası ile sahtecilik, emniyeti kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık 

suçlarından sonra yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymeyi yönetim kurulu üyeliğini 

bitiren sebepler arasına dahil etmiş, yüz kızartıcı suçların nasıl belirleneceği 

konusunda ise, kanunu tatbik edenlerin o çevredeki hakim telakkileri 

değerlendirerek sonuca gitmeleri gerektiğine değinmiştir78. Yazar; yüz kızartıcı 

suçların yönetim kurulu üyeliğini neden bitirdiğine kanuni dayanak göstermemiş, 

sadece diğer kanunlardaki düzenlemelere atıf yapmakla yetinmiştir. 

Bir başka görüş sahibi; yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren suçların yanına, 

“haysiyet kırıcı suçları” da dahil etmiştir79. Yazar eserinde,  haysiyet kırıcı suçların 

neler olduğuna değinmediği gibi, bu konuda kanuni bir dayanak da göstermemiştir 

Bir başka görüş sahibi; aynı yönde haysiyet kırıcı suçları işleyenlerin yönetim 

                                                 
78  UÇAR, s.16. 
79  İZMİRLİ, s. 42. 
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kurulu üyeliğinin son bulacağını  söylemiştir80. Bir başka görüş sahibi; TTK md. 

315’te belirtilen suçlara daha farklı şekilde yakalaşarak, bu dört suçun haysiyet 

kırıcı suçlar grubunda  olduğuna değinmiştir81. 

Türk pozitif hukukunda “yüz kızartıcı suç” kavramı tanımlanmamıştır. Bu 

nedenle hangi suçlar yüz kızartıcıdır, hangileri değildir muhakemesi yapacak elde 

somut  veri bulunmamaktadır82. 

Banka kurucu ortağı olmaya engel suçlar (Bankacılık Kanunu md. 8/d),  

milletvekili olmaya engel suçlar (Anayasa md. 76/2, Milletvekili Seçimi Kanunu 

md. 11/f-1), ile siyası partilere üye olmayı engelleyen suçlar(Siyasi Partiler 

Kanunu md. 11/b-2), noter olmayı engelleyen suçlar (Noterlik Kanunu md.7/5), il 

genel meclisine üye seçilebilmeye engel suçlar (İl Özel İdaresi Kanunu md. 

105/8), aracı kurumlara ve yatırım ortaklıklarına kurucu olmaya engel suçlar  

(Sermaye Piyasası Kanunu md.33/f, 36/f) sayılırken ilgili kuruma üye olmak/görev 

almak için “yüz kızartıcı suç”lardan biriyle mahkum olmamak hükmü eklenmiştir83.  

Devlet Memurları Kanununa, yukarıdaki tanımdan farklı olarak; “…dolanlı iflas 

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan hüküm giymiş olanlar 

devlet memuru olamazlar” hükmü eklenmiştir (Devlet Memurları Kanunu md. 

48/A-5). Devlet Memurları Kanunu diğer kanunların aksine hem yüz kızartıcı 

suçları hem de haysiyet kırıcı suçları memur olmaya engel suçlar arasına 

sokmuştur84.  

                                                 
80  TEKİL, Şirketler Hukuku, s. 239. 

81 TÜZÜN, s. 114.  
82  Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 MAYIS 1937 gün ve 941 sayılı kararında, hırsızlık, 

emniyeti suistimal, sahtekarlık, dolandırıcılık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, yalan 
yere şahadet, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas gibi suçlar yüz kızartıcı suç olarak belirtildikten 
başka, işleniş tarzı ve tevlit ettiği neticeler bakımından toplumda tepkiler uyandıran 
suçların söz konusu kavrama dahil edilebileceğine değinilmiştir. Fakat Anayasa 
Mahkemesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 MART 1937 gün ve 3606 sayılı 
kararı, yüz kızartıcı suç kavramının içeriğini belirlemede, bugün için ölçü alınamaz. 
AYİM 1.D. 29.1.1991 gün ve 91/122735 Sayılı Kararı (www.msb.gov.tr).  

83 Bu kanunların yanında Sigorta Murakabe Kanunu md.37, TSK Personel Kanunu md.65,  
gibi çeşitli kanunlar, özel durumlarda  üye seçilmeyi engelleyen suçlar arasına  “… yüz 
kızartıcı suçlar…”ı dahil etmiştir. 

84 Devlet memuru olmak diğer kanunlara nazaran biraz daha zorlaştırılmıştır. Aynı kanunun 
125’nci maddesi Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve 
utanç verici hareketlerde bulunmayı devlet memurluğundan çıkarma cezası alarak 
düzenlemiştir. Fakat Kanun yüz kızartıcı hareketlerin/suçların neler olduğunu 
saymamış. Bunun taktir yetkisini ilgili hakime/kuruma bırakmıştır. 
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Yargıtayımız, çeşitli kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı suç tanımımın yanında 

suçlardan hemen sonra geçen “gibi”  edatını yok saymakta, sadece kanunun 

maddesinde “gibi” edatının önünde yer alan suçları esas almaktadır. Gerekçe 

olarak da, muallak ve değişebilir bir kavram olan yüz kızartıcı suçların 

genişletilmesinin “cezanın insancıllık ilkesine” aykırı olduğunu söylemektedir85.  

Danıştay’ımızın vermiş olduğu  kararlar arasında birlik bulunmamaktadır86. 

Bazı kararlarında yüz kızartıcı suçların ilgili kanun maddesinde yer alan suçlarla 

sınırlı olduğunu söylerken, bazı kararlarında ise bu suçları ilgili kanun maddesinde 

sayılan suçlarla  sınırlamanın mümkün olmadığını söylemektedir. 

AYİM’in vermiş olduğu bir karar; “yüz kızartıcı suç” gibi muallak bir kavramın 

bölgesel özelliklere göre genişletilemeyeceği yönündedir87.  

                                                 
85 www.sabah.com.tr (Nuri Ok’la Yeni TCK üzerine söyleşi ).  
86 Danıştay vermiş olduğu bir kararında; Mevzuatta “ yüz kızartıcı suç” diye belirlenen 

suçların da sınırlı olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda bir takım suçlar sayıldıktan 
sonra “gibi” ifadesi kullanılarak “ yüz kızartıcı suçlardan söz edilmektedir. 657 sayılı 
Devlet Memurluğu Kanununun devlet memurluğuna alınacak şartlar bağlamında söz 
konusu edilen “ yüz kızartıcı suç veya şeref ve haysiyet kırıcı suç” ibaresiyle ilgili olarak  
maddede sayılan suçların sınırlı olduğu kabul edilmiştir. Dan. 1.Daire 9.11.1983, 
220/260 sayılı kararı, Danıştay vermiş olduğu  bir başka  kararında ise; Bu suçların 
maddede sayılanlarla sınırlı olmadığı belirtilmiştir. Dan. 10.Daire, 29.12.1986, 
1946/2547 sayılı kararı, (ÖZGENÇ, s. 689).  

87 “Mevzuatımıza göre; biri yek diğerini doğrular ve destekler tarzda getirilen hükümlere, 
memur ve kamu görevlilerinin güvenceleri, statülerinden dolayı kanunlarda 
düzenlenmesinin yasal bir zorunluluk arz etmesine göre, yüz kızartıcı suçlar olarak 
sadece kanunlarda ismen belirtilenlerin kabul edilebileceği noktasında Kurulumuzda 
görüş birliği sağlanmıştır. Bu suçlar ise zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas suçlarıdır. Anayasanın 128’nci maddesi 
ve işin doğası nedeniyle yüz kızartıcı suç kavramı içeriğine salt bu suçların gireceği, 
kanunlarda yapılan saymanın tadadi ama tada dili olduğu kabul edilmiştir. Bazı yasal 
kurallarda geçen "gibi" sözcüğü tutamak alınarak, bu sözcüğün kanuna karşın kanunda 
öngörülmeyen suç tiplerini yüz kızartıcı suçlara benzerlikleri nedeniyle kavram 
kapsamına almak amacıyla kullanıldığının farz ve kabulü Anayasanın 128’nci 
maddesinde dile getirilen "güvencenin yasallığı" ilkesiyle bağdaştırılamaz. İdari takdir 
ve tasarruflarla kapsamın genişletilmesi, kanun koyucunun istenci ve yasanın üzerine 
çıkılması demek olacaktır. Ayrıca Kanunlarda gösterilen suçlardan başka benzer 
suçların yüz kızartıcı suç sayılmasında esas alınacak ölçünün ne olduğu, hangi 
kriterlerin baz alınacağı bilinmeden idareye takdir yetkisi tanınması, statü hukukunda 
dengesizliklere ve giderilmesi olanaksız mağduriyetlere neden olabilecektir gibi 
sözcüğünün sayılanlara benzer suçları ifade etmek için değil, kanunlarda "sayılan 
suçlardan biri" anlamında kullanıldığı aşikardır. Sözcüğe, kullanılış biçimine, düzenlenen 
sahanın özelliğine bakılmaksızın bu anlamın dışında kanunlara ters gelen bir anlamın 
yüklenmesi görüşü paylaşılamaz. Nitekim Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin 8 KASIM 
1966 gün ve 705/5781 sayılı ilamı, Danıştay Birinci Dairesinin 9 KASIM 1983 gün ve 
220/260 sayılı istişarı mütalaası, Yüksek Seçim Kurulunun 14 MART 1987 gün ve 
109/18 sayılı kararında benimsenen görüşler de bu kabul tarzını doğrulamaktadır. AYİM 
1.D. 29.1.1991 gün ve 91/122735 Sayılı Kararı (www.msb.gov.tr). 
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Öncelikle Yüksek Mahkemelerin Kararlarında, yukarıda sayılan bazı 

kanunlarda geçen “yüz kızartıcı suçlar” nitelemesine rağmen, bunu dikkate 

almaması, ikinci olarak TTK’da yukarıdaki kanunların aksine yüz kızartıcı suçların, 

yönetim kurulu üyesi olmaya engel suçlar arasında  gösterilmemesi karşısında;  içi 

boş ve ne olduğu belli olmayan, yöreden yöreye zamanla değişebilen  bir kavram 

olan “yüz kızartıcı suç”ların yönetim kurulu üyesi seçilmeye/görevini sona 

erdirmeye muktedir olmadığı kanaatindeyiz. Doktrinde bazı görüş sahiplerince 

savunulan kanuni dayanaktan yoksun bu fikirlere katılmak mümkün değildir. 

C.  Esas Sözleşmede Belirlenen Şartların Eksik Olması 

Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken şartlar  

kanundaki  emredici hükümlere aykırı olmayacak biçimde, serbestçe  belirlenebilir 

(TTK md. 279/6). 

Doktrin ve Yargıtay kararları açısından anasözleşmede belirtilen üyelik 

şartlarına  aykırı genel kurul kararlarının geçerliliği hakkında  bir birlik olmamasına 

rağmen, ağırlık yokluk ve mutlak butlan hükümlerinin uygulanması gerektiği 

yönündedir88.  

Üyenin esas sözleşmede belirtilen şartlara  aykırı şekilde seçilmesi  halinde 

iptal hükümlerinin  uygulanması gerekeceğini düşünmekteyiz. Örneğin yönetim 

kurulunun beşinin de Türk vatandaşı olmasını emreden esas sözleşme hükmüne 

                                                 
88 İMREGÜN; “kanunun emredici hükmü karşısında yönetim kurulu  üyeliğine şartları 

taşımayan birinin seçilmesi halinde “yokluk”, esas sözleşmeye aykırı birinin seçilmesi 
halinde iptal hükümleri uygulanmalıdır, fakat her zaman sözleşmeye aykırılıkla, 
kanunun emredici hükmüne aykırılığı ayırt etmek kolay değildir” demektedir 
(İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar,  s.126). İMREGÜN genel kurul kararları hakkındaki bir 
başka eserinde esas sözleşme hükümlerine aykırılık halinde iptal hükümlerinin 
uygulanması gerektiğini söylemektedir (İMREGÜN, AŞ. Kanun Yolları, s.152). Aynı 
yönde İZMİRLİ, s. 83, Karşı Görüş ve Yargıtay Kararları; ÇAMOĞLU; “ana 
sözleşmeye”, Türk Ticaret Kanununa veya özel yasaların öngördüğü niteliklere sahip 
bulunmayan bir adayın YK üyeliğine seçilmesi işleminin geçersiz olduğunu, böyle bir 
kararın  BK md. 20/1 uyarınca yasanın emredici hükümlerine aykırılıktan dolayı mutlak 
butlanla batıl olması gerektiğini söyler, POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 316. 
Yargıtayın 2001 yılında vermiş olduğu bir kararı, “ana sözleşme ortaklar arasında 
yapılmış bir sözleşme niteliğinde olup, uyulması zorunlu bulunduğundan, sözleşmede 
belirlenen ağırlaştırılmış karar nisaplarını taşımayan kararlar iptali kabil değil, yoklukla 
sakat kararlardır” şeklindedir. 11.HD.1.10.2001 gün ve 7442/7269 sayılı kararı, (YKD. 
CİLT: 28, SAYI: 2, ŞUBAT 2002, s. 232). Yargıtayın vermiş olduğu bir başka  kararı; 
esas sözleşme ile beş olarak belirlenen yönetim kuruluna üç üye atanması işlemi batıl 
sayılmalıdır, yönündedir. Y.11.HD. 30.05.2002 gün ve 2581/5385 sayılı kararı (YKD. 
CİLT: 29, SAYI: 2, ŞUBAT 2002, s. 215). Yargıtay’ın bir başka kararı; “yönetim 
kurulu üyesinin ana sözleşmeye aykırı biçimde göreve devam ettiği ileri sürülerek, 
kurul üyeliğinden düştüğü hususu hakkında tespit davası açılabilir” yönündedir. 
Y.11.HD.8.11.1983 gün ve 4840/4891 Sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1  s. 1821). 
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rağmen,  “oy birliği” ile, iki yabancı, üç de Türk vatandaşı genel kurulca seçilmiş  

ve sicile tescil edilmiş olabilir. Aradan üç yıl geçtikten sonra iki üyenin yokluğunda 

üç üyenin katılımı ile üç yıl boyunca yapılan tüm yönetim kurulu toplantıları ve 

kararlarının batıl veya yok hükmünde olduğunu söylemek hakkaniyete 

uymayacaktır. Ayrıca  TTK md. 381 ile özel olarak getirilen,  üç ay içinde 

kullanılması gereken, iptal hükümlerinin uygulanması ticari hayatın gereklerine de 

uygun düşecektir. Bunun yanında genel kurul kararları için “anasözleşmeye 

aykırılık” TTK 381 hükümlerince iptal edilebilirlik hükümlerine  tabidir. Tüm Bu 

nedenlerle doktrinin ve Yargıtayın “mutlak butlan ve yokluk” yönünde belirttiği 

kararlarına katılmıyoruz.  

TTK da bazı özel durumlarda ve esas sözleşmeye aykırılık halinde yokluk ve 

mutlak butlanın devreye gireceği düzenlenmiştir. “…hakkında esas mukaveleye 

dercedecekleri şartlar hükümsüzdür” (TTK md.298), “…Aksi takdirde şirket yapılan 

muamelelerin batıl olduğunu iddia edebilir” (TTK md.334) gibi. Öncelikle kanun 

koyucu esas mukaveleye eklenebilecek şartlara aykırılığın tümünün geçersiz 

olmasını öngörseydi, TTK md. 381’den ayrık olarak md. 298, 334 vb.’deki 

düzenlemeleri yapma  ihtiyacı hissetmezdi. Bu yönüyle de değerlendirildiğinde ana 

sözleşmeye aykırı genel kurul kararları hakkında “yokluk ve mutlak” butlanın 

uygulanamayacağı  görülmektedir. 

Görevde bulunan bir yönetim kurulu üyesinin sonradan  esas sözleşmede 

belirtilen hükümlere aykırı hale gelmesi durumunda (doktorluğun kaybı, altmış 

yaşını tamamlama vb.) genel hükümlere göre geçersizlik yaptırımı gündeme 

gelemeyecek,  esas sözleşmeye aykırı bir genel kurul kararı olmadığı için de TTK 

md. 381’ de yer alan iptal hükümleri uygulanamayacaktır. Böyle bir durumda 

yönetim kurulunun esas sözleşmeye aykırılığı tespit ederek, geçici üye ataması89 

(TTK md. 315/1)  ve ilk genel kurula arz etmesinin veya  genel kurulu olağanüstü 

toplantıya davet etmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Kalan üyeler organ 

vasfını taşımıyorsa, şirkete  kayyım atanması (MK md.427/4 ) veya ortaklığın 

organ eksikliğinden dolayı feshi  gündeme gelebilir (TTK md. 435).  

                                                 
89 Y.11.HD.13.10.1980 gün ve 4849/4738 sayılı kararı, (ÇEVİK, Kooperatifler, s. 622). 
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Doktrinde muhalifler90, aksine Yargıtay kararları91 bulunmasına rağmen ana 

sözleşmede belirtilen şartın gerçekleşmesi ile yönetim kurulu üyesinin görevinin 

kendiliğinden sona ermesi mümkün olmamalıdır. Çünkü kendiliğinden sona erme 

sadece kanunda belirtilen emredici şartların gerçekleşmesi ile mümkündür (TTK 

md. 315). Yönetim kurulunun tespit kararının üçüncü kişilerin haklarının 

korunması açısından sicile tescili de bu tespit kararının arkasından yapılmalıdır. 

Fakat anasözleşmede ki şartın yanına, “üyelik şartın gerçekleşmesi ile 

kendiliğinden sona erecektir” hükmü eklenmişse bunun geçerli olacağını ve 

yönetim kurulunun almış olduğu bir tespit kararının ardından üyeliğin sona 

ereceğini düşünüyoruz.  

Yönetim kurulunun esas sözleşmeye aykırı bir  üyeyi seçmemesi gerekir (TTK 

md. 315/1). Şayet seçmişse, seçtiği üyeyi ilk genel kurula arz etmek zorundadır. 

Genel kurulda yönetim kurulunun  sorumluluğu yoluna gidilmesi her zaman 

mümkündür (TTK md. 336/5, 341). Genel kurul yönetim kurulunun atamış olduğu 

geçici üyenin,  esas sözleşme hükmüne  rağmen görevine devam etmesine karar 

verirse, bu genel kurul kararı hakkında iptal davası açılabilir. Burada pay 

sahiplerine  ya da denetçilere iptal davası açma yetkisi verilmesi anasözleşmeye 

aykırı üye tesisinin de önüne geçecektir. Gerçi denetim kurulu, yönetim kurulunun 

anasözleşmeye aykırı kararlarını takip etmek zorundadır, fakat bu konuyu  genel 

kurula götürüp sorumluluğu yoluna gidilmesinden başka bir yetkisi de yoktur (TTK 

md. 353/10, 341). 

II.  Görevdeki Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Durumunun Şartlara     

       Aykırı Hale Gelmesi Halinde Meydana Gelen Sonuçlar ve Karşılıklı   

       Edimlerin İadesi Sorunu 

                                                 
90 ÇEVİK; esas sözleşmede belirtilen şartın gerçekleşmesi ile yönetim kurulu üyesinin 

üyelik sıfatının sona ereceğini söylemektedir (ÇEVİK, AŞ, s. 21). İZMİRLİ; esas 
sözleşmeye aykırı üyenin TTK md. 315/2’de belirtilen kanuni vasıfların 
kaybedilmesinden dolayı üyeliğin son bulacağını söylemektedir (İZMİRLİ, s. 61).  

91  Y. 11.HD. 20.6.2002  gün ve 2223/6366 sayılı kararı (PULAŞLI, YK Üyeliği Görevinin  
Sona Ermesi, s. 18,19). Yargıtayın vermiş olduğu bir kararı; yönetim kurulu üyeliğinin 
esas sözleşme hükümlerine aykırı hale gelmesi durumunda, üyeliğin bittiği yönetim 
kurulu tarafından tespit edilebilir, bu konudaki son çözüm merciinin genel kurul olduğu 
yönündedir, Y.11.HD.13.10.1980 gün ve 4849/4738 sayılı kararı, (ÇEVİK, 
Kooperatifler, s. 622). 
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Yönetim kurulu üyesi ile anonim şirket arasında kurulduğu varsayılan 

sözleşme genel olarak vekalet kabul edilir. Vekalet sözleşmesi sürekli borç 

doğuran, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye geçersizlik 

yaptırımlarından birisi tatbik edildiği taktirde, tarafların geçerli olduğunu 

düşündükleri sözleşme hükümlerine göre ifa ettikleri şeyler, almış oldukları 

kararların durumu çözülmesi  güç bazı sorunlara yol açar. 

Yargıtayımızın batıl sayılan sözleşmeler dolayısıyla  vermiş olduğu kararları; 

genel olarak yönetim kurulu üyesi ve şirketin batıl sözleşme kapsamında sağlamış 

olduğu yararları vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme92 hükümleri  

çerçevesinde isteyebileceği yönündedir93.  

Yargıtayımız bir kararında, pay sahibi olmadan yönetim kurulu üyeliği 

görevini yürütmüş birinin, geçersiz bu üyelik dolayısıyla, şirketten almış olduğu 

ücretin istirdadı için fabrika müdürü tarafından açılan davayı ehliyet yokluğundan 

reddetmiştir94. Dava, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğinin sorumlu 

bulunması neticesinde, murakıplar tarafından açılmış olsaydı,  yani dava ehliyeti 

mevcut olsaydı bile, yönetim kuruluna yaptığı iş karşılığında verilen ücretlerin geri 

alınmaması gerekirdi. Bu nedenle sürekli iş görme sözleşmelerinin batıl sayılması 

halinde sözleşme geçmişe etkili olarak sonuç doğurmamalıdır. Çünkü iş görme 

sözleşmeleri sürekli borç doğuran sözleşmelerdir (vekalet, iş akdi). Nitekim 

YHGK’nun 1958 yılında iş akdinin butlanı hakkında vermiş olduğu bir kararı da bu 

                                                 
92  Taraflar batıllık sonucunda ifa ettikleri karşılıklı yararları sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre iade etmek zorundadır. Batıllık sözleşmenin kurulmasından sonra 
meydana gelmişse ve borçlunun kusuru dışında borç imkansızlaşmışsa BK.md.117, 
borçlunun kusuru ile imkansızlaşmışsa BK md.96 hükümleri uygulanır. Y 15. HD. 
25.05.1985 gün ve 825/1234 sayılı kararı (KARAHASAN, Genel Hükümler, s. 428) 
aynı yönde taraflar aldıkları edimleri sebepsiz zenginleşme hükmü gereğince iade 
etmelidirler, Y 15. HD. 14.06.1979 gün ve 979/1468 sayılı kararı (KARAHASAN, Genel 
Hükümler, s. 430). Yargıtayımızın vermiş olduğu bir başka karara göre; batıl sayılan 
sözleşme dolayısıyla taraflar tazminat talebinde bulunamazlar, verdiklerini sadece 
sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre  geri  isteyebilirler.13.HD.nin 6.3.1986 gün ve 
785/1333 sayılı kararı (ARAL, s. 271). Sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre hukuka 
ve ahlaka aykırı bir sonuç elde etmek amacıyla yapılan ifalar sebepsiz zenginleşme 
davasıyla istenemeyecektir (BK md. 65). Sebepsiz zenginleşme hükümleri her zaman 
alınan karşılıklı yararların iadesinde etkili sonuçlar vermemektedir. 

93  Yargıtayın bir kararına göre; genel kurulun seçim kararının hükümsüz olması nedeniyle 
geçersiz olarak yönetim kurulu adına hukuki işlemler yapması durumunda, TTK 341 
değil BK 410’da düzenlenen vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması gerekir, 
Y.11.HD.nin 26.11.1981 gün ve 4607/5042 sayılı kararı (KIRCA, Hükümsüzlük, s. 
502).  

94  YTD. 21.12.1962 gün ve 1762/4483 Sayılı Kararı, (ÇEVİK, AŞ, s. 36). 
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doğrultudadır95. İşçinin korunması açısından, iş sözleşmesi gibi devamlı bir 

sözleşmede ifalar gerçekleştiği için batıllığın geçmişe değil de geleceğe yönelik 

sonuçlar doğurması gerekir96.  Bir başka açıdan yönetim kurulu üyesi burada bir 

hizmet görmüştür ve bu hizmetin karşılığında üyenin alamadığı ücret müspet  

zarardır. Sözleşme  mutlak butlanla  malul olsa bile, kurulmamış sayılan bu 

sözleşmenin sonunda karşılıklı yararlar iade edilmelidir. Şayet yönetim kurulu 

üyesine ücret ödenmişse vekaletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşme 

hükümlerince menfi zarar dışındaki bu ücretin yönetim kurulu üyesine ödenmesi 

gerekir. Yönetim kurulu üyesi burada üyelik görevi dolayısıyla başka yerde 

kaçırdığı iş fırsatlarından dolayı zararını talep etmiş olsaydı, bunun ödenmemesi 

gerekirdi.  

Bir görüşe göre; şirket ve üye arasında ifa edilmiş edimlerin söz konusu 

olması halinde  bu batıl ilişkiye, geçersiz kabul edilen sözleşmenin kanuna aykırı 

düşmeyen hükümleri ile kanun hükümlerinin tatbiki mümkün olabilir97. Fakat 

batıllık sözleşmenin tümüne sirayet ettiğinde bu mümkün olmayacaktır. Sonuçta 

şirketle üye arasındaki vekalet sözleşmesi de  batıllığın meydana gelmesi ile 

geçmişe etkili olarak ya hiç kurulmamış sayılacak ya da iptal edildiği için artık 

sözleşmeye ait hüküm taraflar arasında edimlerin iadesine olanak 

tanımayabilecektir.  

Bir başka görüşe göre; bir hukuki işlemin muteberliğine güvenerek yapılan 

sarfiyatın faydalı olduğu nispette bundan müstenit olanlardan, onun istifadesi 

hududu içerisinde, geri alınabilmesi haksız iktisap kurallarına göre 

gerçekleşmelidir. Tediyede bulunan hüsniyet sahibi olmasa bile faydalı masraflar 

iade edilmelidir98.  

Bir başka görüşe göre; vekaletsiz iş görmeye ilişkin hükümlerin geçersiz 

sayılan yönetim kurulu üyesinin işlemlerine uygulanması doğru olmayacaktır. 

Öncelikle; geçersiz olan yönetim kurulu üyesi nedeniyle vekaletsiz iş görme  

vasıtasıyla haksız fiile başvurulabilecekken, diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında 

TTK 336 vd hükümlere başvurmak gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır. Tüm yönetim 

                                                 
95  1958 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (UŞAN, İş Hukuku, 69). 
96  UŞAN, İş Hukuku, s. 69.  
97  OĞUZMAN/ÖZ, s. 143. 
98  POSTACIOĞLU, Batıl Muamelelerin Kısmi İfası, s.7. HAVUTÇU’ya göre batıl 

sözleşmeden dolayı taraflar ifa ettikleri şeyleri istihkak davası veya sebepsiz 
zenginleşme hükümlerince iade etmelidir (HAVUTÇU, s. 648). 
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kurulu üyeleri hakkında BK 41 vd. hükümlerine başvurmak doğru olmayacaktır. 

Ayrıca vekaletsiz iş görme hükümlerine  başvurulması halinde geçersiz olan üyenin 

şirket için yaptığı faydalı işlemler için caiz olan-caiz olmayan vekaletsiz iş görme 

hükümleri uyarınca bir ayrım yapılması karmaşaya sebep olabilecektir. Bunun  

yanında BK 410’a göre geçersiz üyenin yapmış olduğu işlemler açısından vekaletin 

bulunmadığını söylemek de güçtür. Sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde, 

vekalet veya hizmet sözleşmesinde olduğu gibi hükümsüzlüğün ileriye etkili sonuç 

doğurması vekaletsiz iş görme hükümlerine başvurmaya engel teşkil edecektir. 

Sürekli borç doğuran sözleşmelerin geçmişe etkili sonuç doğuracak şekilde 

edimlerin tasfiye edilmesi, yani hükümsüz kılınması adalete aykırı olması nedeniyle 

tercih edilen bir çözüm tarzı değildir. Bu nedenle geçmişe etkili tavsiyeyi 

engellemek için doktrinde “fiili sözleşme ilişkisi” ve “geçersizliğin ileriye etkili 

olması” görüşü benimsenmiştir. Bu iki görüşten hangisi benimsenirse benimsensin 

şirketle yönetim kurulu arasıda vekalet sözleşmesi varmış gibi hükümsüzlük 

bundan etkilenmeyecektir. Yönetim kurulu üyesi bu süre zarfında TTK 336 vd. 

hükümlere göre sorumlu tutulabilecektir. Bu sonuç hakkaniyete daha uygun 

olacaktır99. Vekaletsiz iş görme hükümlerine göre, temsilci ile üçüncü kişi arasında 

mevcut olan hukuki ilişkinin, şirket için bağlayıcı olabilmesi için kabul olgusu 

gerekir. Yönetim kurulunun geçersiz üyeliği bu şekilde tanıması veya 

görevlendirmesi gibi bir yetkisi her zaman olmayabilir. Ayrıca iyiniyetli üçüncü 

kişiler açısından ticaret sicilinin bildirici etkisinden dolayı geçmişe etkili olmayacak 

bu sözleşmeden dolayı vekaletsiz iş görmeden ziyade sebepsiz zenginleşme 

hükümlerinin uygulanması ve karşılıklı yararların iadesinin kabul edilmesi  daha 

uygun olacaktır. Aksi taktirde geçersiz hale geldiğinin farkında olmadan şirket 

adına işlemler yapmış zahiri yönetim kurulu üyesi her türlü ihmal ve kusurundan 

da sorumlu tutulabilecektir. 

Taraflardan biri, batıl bir hukuki işleme güvenerek yaptığı sarfiyat ve giriştiği 

eylemleri müteaddit edimler şeklinde ifa etmesine rağmen, diğer taraf bunların 

icrasına  seyirci kalmış ise uzunca bir süre sonra hukuki işlemin batıllığını ileri 

sürerek, kendisince kabul edilen edimleri de iade etmekten kaçınmasını yani 

hakkını kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacaktır (MK md.2). Nitekim  

                                                 
99  KIRCA, Hükümsüzlük, s. 503. 
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Yargıtayımız da100 sözleşmelerin batıl sayılması ile ilgili çeşitli kararlarında; 

sözleşme gereği karşılıklı ifaların gerçekleştirilmesine rağmen, kötüniyetle ifadan 

kaçınan kişinin, uzunca bir süre sonra hükümsüzlük gerekçesine dayanarak 

hakkını kötüye kullanılamayacağını söylemektedir. 

§ 9. Yönetim Kurulu Açısından Sonuçları 

Kural olarak yönetim organı kurul halinde çalışmak zorundadır. Yönetim 

kurulu üyesinin yukarıda belirtilen şartlardan birine aykırılık taşıması halinde üyeyi 

şirkete bağlayan hukuki işlem geçersizlik yaptırımlarından birine tabi tutulacak, 

yönetim kurulunun organ vasfı da, üyenin bu durumundan etkilenecektir. Yani 

geçersizlik yaptırımlarından birine tabi tutulan bir üyenin durumu hem kurulu hem 

de kurulun almış olduğu kararlar üzerinde etkili olacaktır.  Durumu genel hukuk 

teorisi çerçevesinde incelediğimiz vakit geçersiz olan bir hukuki işleme dayanarak 

yapılan diğer hukuki işlemlerin de geçersiz sayılabileceği  sonucuna ulaşılacaktır. 

Fakat anonim şirketlerin ticari hayat için taşıdığı önem, ticarette varolması 

gereken işlem güvenliği, uygulanmış ve sonuçlar doğurmuş ticari  işlemlerin eski 

haline döndürülmesindeki zorluk vb. sebeplerle konunun bu kadar basit şekilde 

incelenmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle bu bölümde yönetim kurulunun 

taşıdığı geçersizlik durumuna göre yönetim kurulu kararları ve işlemlerinin 

geçerliği sorgulama konusu yapılmıştır.  

I. Şartlara  Aykırılık Taşıyan YK  Üyesinin, Yönetim  Kurulunun  Organ  

    Vasfını Etkilemesi 

Yönetim kurulunun şartları taşımayan üye sayısı, geçersiz üyeler çıktıktan 

sonra kalan üyelerinin sayısı, kararlaştırılmışsa anasözleşmede belirtilen üye 

sayısı, toplantı yeter sayısı veya karar yeter sayısı yönetim kurulunun organ 

vasfının  devam edip etmediğinin tespitinde önemli olduğu için bunların açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir.  

Üyelerden birisi istifa ederse, ölürse, mevzuatta ki şartları taşımıyorsa vb 

durumlarda, toplantı yeter sayısı oluşmuyorsa, yönetim kurulu karar alamayacak, 

kötürüm hale gelecektir.  

Yargıtayımız son yıllarda verdiği kararlarda; TTK 315/1’nci maddede yer alan 

yönetim kurulunun geçici üye ataması yetkisinin kullanabilmesi için “karar yeter 
                                                 
100  YHGK’nun 9.6.1982 gün ve T.15-1663/565 sayılı kararı, Y.15.HD.nin .6.4.1977 gün ve 

511/821 sayılı kararı (HAVUTÇU, s. 650).   
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sayısı”nı yeterli görmüştür101. Yargıtay bu şekilde hareket ederek, yönetim 

kurulunun organsız kalmasını önlemek istemiştir. Yargıtayın teorisine göre “karar 

yeter sayısı”da sağlanamıyorsa ortaklık artık organsız kalmıştır. Buna uygun 

tedbirlerin alınması gerekecektir (TTK md. 435/1). Şirket organsız kalmışsa ve bu 

eksiklik mahkemenin verdiği süre içinde giderilememişse, mahkemeden bir kayyım 

tayin edilmesi de gündeme gelebilir102 (MK md. 427/4). Bir başka çözüm yolu; 

murakıpların genel kurulu olağanüstü toplantıya davet ederek, yeni üye 

seçilmesini talep etmeleridir. 

Görevi sona eren yönetim kurulu üyesi bu andan itibaren yönetim kurulu 

toplantılarına katılamaz. Üyeliğin geçersizliğine rağmen kişi yönetim kurulu 

toplantılarına katılmışsa TTK md. 330 ve 361/3 hükmünün kıyasen yönetim kurulu 

kararları açısından da uygulanması hakkaniyete uygun düşer. Bu kapsamda 

yönetim kurulu üyesi toplantı ve karar nisabını etkiliyorsa karar batıl sayılmalı, 

şayet üyenin yokluğunda yinede karar alınabilecekse bu yönetim kurulu 

kararlarının geçerli sayılması gerekir103. Aksi taktirde genel hukuk teorisi için 

geçerli olan bir üyenin görevinin temelini oluşturan hukuki işlemin  batıl sayılması  

nedeniyle geçmişte yönetim kurulu tarafından alınmış tüm kararlar da batıl 

sayılacak, bu durum ticari işlem güvenliği açısından tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. 

Ayrıca batıl olan ve karar nisabını etkileyen üye sebebiyle kararların da batıl 

sayılması halinde kararı ilk ana kadar etkisiz kılacak şekilde hareket etmek ilişkinin 

tarafı tüm kişileri mağdur edebilecektir. 

A. Yönetim Kurulu Zorunlu  Üye Sayısı 

Yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması ile ehliyet kazanmakta ve organ 

niteliğine kavuşmaktadır. Bu nedenle tek tek üyelerden oluşan kurulun, tüm 

bireylerinin kanundaki emredici şartları sağlaması, hukuki işlemlerinin geçerliliği 

için önemlidir. Anonim şirketlerde kurul olarak çalışacak yönetim organı üye sayısı 

anasözleşme ile de belirlenebilir. Fakat bu sayı üç kişiden az olamaz (TTK md. 

312/1).  

Üye sayısı esas sözleşme ile kanundaki emredici hükme uygun olarak 

serbestçe belirlenirken bir takım tahditlere uyulması da gerekecektir. Uygulamada 

sözleşmeye eklenen hükmün mahiyetine göre çeşitli yorum hatalarının yapıldığı   
                                                 
101  Ayrıntılı açıklama ve Yargıtay kararları için bkz.yukarıda “Toplantı ve Karar Nisabı”. 
102  ÇEVİK, AŞ-2, s. 415.  
103  Aynı yönde görüş için, bkz. PULAŞLI, YK Üyeliği Görevinin Sona Ermesi, s. 16,17. 
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görülmektedir. Öncelikle esas sözleşmede belirtilen sayı açık olmalıdır. “yönetim 

kurulu beş üyeden oluşur” gibi. Genel kurula belli bir sınır da verilebilir104; örneğin,  

“beş ila dokuz kişi arasında yönetim kurulunu belirleme yetkisi genel kurulundur” 

gibi. Yargıtay kararlarında  bu durum kanuna aykırı bulunmamıştır105. Üye sayısı 

hakkında sadece üst sınır belirlenmesi durumunda, alt sınır kanunla belirlendiği 

için bunun geçerli olduğunu  düşünüyoruz. Örneğin, “genel kurul yönetim kurulu 

için en fazla dokuz üye seçebilir” gibi106. Kanundaki emredici sayının altındaki 

belirlemeler mutlak butlanla malul olacaktır (BK md. 20/1). Örneğin “yönetim 

kurulu iki üyeden oluşur” gibi. Genel kurula üye belirleme sayısında mutlak taktir 

yetkisinin verilmesinin geçerli olmayacağını düşünüyoruz. Böyle bir durumda 

Ticaret Kanunu için özel olarak düzenlenmiş nispi butlan devreye girecek ve genel 

kurula alt sınır kadar üye seçmesi imkânı verilebilecektir. Örneğin, “yönetim kurulu 

üyelerini beş kişinin üzerinde belirleme yetkisi genel kurula aittir.” Bu durumda 

genel kurul nisbi butlan gereği en fazla üç üye seçebilecektir (TTK  md.1466). Eğer 

ana sözleşmede hiçbir düzenleme yapılmamışsa genel kurulun en fazla üç üye 

seçmesi gerekir (TTK md. 312/1).  

Yönetim kurulu üye sayısının artırıldığı  ana sözleşme değişikliğinde de, yeni 

üyelerin ne zaman seçileceği konusunda tartışmalar yaşanabilmektedir. Örneğin üç 

üyeli bir yönetim kurulunun üye sayısı esas sözleşme değişikliği ile beşe 

çıkarılabilir. Esas sözleşme değişikleri bu kararın tescil ve ilanından sonra 

yürürlüğe gireceğinden, üye seçimi için yeniden genel kurulun toplanmasını 

beklemek zaman ve masrafa neden olacaktır. Üyelik boşalmadığı için yönetim 

kurulu tarafından geçici üye seçilmesi de gündeme gelemeyecektir. Şirketin  

yönetim ve temsil yetkisinin bu dönemde zayıflatılmaması için bir görüşe göre,  

esas sözleşme değişikliği yapılan genel kurul toplantısında, yeni ihdas edilen bu 

üyeler, gündeme madde eklenerek belirlenmelidir107. Askıda geçerli olan ana 

sözleşme değişikliğinin geçerlilik kazanması ile önceden belirlenen üyelerin tescille 

birlikte geçerlilik kazandığını, bu hal tarzının  yaşanabilecek sorunları çözeceğini 

düşünmekteyiz. 

                                                 
104 İMREGÜN, Kara Ticareti, s.327. ÇEVİK, AŞ-2, s.391 
105 Y.11.HD. 24.11.1981 gün ve 4751/5019 sayılı kararı, (BAHTİYAR, s. 180). 

106  BAHTİYAR, s. 180. 
107 ÇEVİK, AŞ-2, s. 392.  
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Kanunda üye sayısının tek ya da çift olması konusunda bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. Fakat üye sayısı esas sözleşmede tek sayı olarak belirlenirse, 

yönetim kurulu karar alırken, (tüm üyeler toplantıya katıldığı takdirde) oyların eşit 

çıkması ihtimali ile karşılaşılmayacaktır. Oyların eşit çıkması ihtimalini bertaraf 

etmek için; esas sözleşmeye, oylardan birine üstünlük tanınması yönünde kayıt 

eklenmesinin, kanunun emredici hükmü karşısında, bu konuda muhalifler108 

olmasına rağmen mümkün olmadığını düşünüyoruz (TTK md. 330/1).  

Uygulamada seçimin yapılma şekli konusunda da sorunlar yaşanabilmektedir. 

Genel kurul yönetim kurulu üyelerinden bir kısmını belirledikten sonra, diğer 

kısmının seçimini sonraya bırakabilmektedir. Örneğin; yedi üyeli yönetim 

kurulunun, beş üyesini belirleyip geri kalan iki üyenin seçimi yönetim kuruluna 

bırakmasında olduğu gibi.  Öncelikle üçten daha az yönetim kurulu üyesi 

belirlenmesi mümkün değildir. Bu genel kurul kararı mutlak butlanla maluldür, 

şirket organsız kalmıştır (TTK md. 312, 435). Yönetim kurulunu belirleme yetkisi 

genel kurulun tekelsel yetkilerinden olduğu için, bu yetkinin başka birine 

devredilmesi de mümkün değildir109. Böyle bir durumda, yönetim kurulunca geçici 

üye seçilmesi de gündeme gelemeyecektir110. Esas sözleşmede belirtilen tüm 

üyelerin seçilmemesi halinde şirketin organsız kalması gündeme gelmelidir. Genel 

kurulun esas sözleşmeye aykırı üye belirlemesi iptal davasına konu olacaktır (TTK 

md. 381). 

2. Toplantı Nisabı 

Ticaret Kanunumuzda yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunması  

gereken üye sayısı mutlak emredici biçimde düzenlenmiştir. Bu sayıya ulaşılmadan 

bir yönetim kurulundan veya yönetim kurulu kararından bahsetmek mümkün 

olmayacaktır. Toplantı nisabı hilafına yapılan işlemler yönetim kurulu kararı 

                                                 
108  ERİŞ, üstün oy uygulamasına karşı çıkmakta, oyların eşitliği halinde kararın bir sonraki 

toplantıya bırakılmasını gerektiğini savunmaktadır (ERİŞ, AŞ, s. 264). Karşı Görüş:  
ARSLANLI, s. 118; İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 164. BAHTİYAR; üç kişiden 
oluşan yönetim kurullarında, toplantı yetersayısının iki kabul edilmesi halinde iki kişiyle 
toplanan yönetim kurulunun her zaman başkanın oyuyla karar almasının tehlikesinin 
bertaraf edilmesi gerektiğini savunmaktadır (BAHTİYAR, s. 179,180).  

109 TEOMAN, YK. Üye Seçimi, s. 431. 
110 Yönetim kuruluna verilen yetki sadece üyeliğin “açılması” durumunda (TTK md. 315/1) 

yani; genel kurul tarafından sağlıklı şekilde oluşturulduktan ve fiilen göreve başladıktan  
sonra yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde açılması durumunda 
kullanabilecektir. Burada ise üyeliğin açılması değil, yönetim organının baştan beri hiç 
oluşmaması söz konusudur.  
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olamazlar ve hukuk aleminde bir sonuç doğuramazlar yani yok hükmündedirler. 

Örneğin, bir denetçinin, pay sahibinin, üçüncü kişinin ya da iki yönetim kurulu 

üyesinin yaptığı hukuki işlemler gibi.  

Yönetim kurulu, kural olarak kurul halinde toplanıp kararlar alan bir organdır. 

Kanunumuzda; yönetim kurulunun, esas sözleşmede hilafına bir hüküm olmadığı 

takdirde üyelerinin “en az yarısından bir fazlasının katılımıyla111” toplanarak 

kararlar alabileceği belirtilmiştir (TTK md. 330/1). 

Yönetim ve temsil hakkının  esas sözleşme ile murahhas üyeye bırakılması 

durumunda, yönetim hakkı murahhas üye tarafından kullanılacaktır. Kanunda 

sadece yönetim kuruluna hasredilmiş yetkiler dışında, murahhas üye böyle 

durumlarda karar alabilmek için toplantı yetersayısına  ihtiyaç duymayacaktır (TTK 

md.319).  

Yönetim kurulu toplantılarında vekâlet yoluyla oy kullanmak yasaktır. 

Üyelerin bu toplantılara bizzat katılması gerekmektedir (TTK md.330/1). 

Anasözleşmede ağırlaştırılmış ya da hafifletilmiş112 nisap  konusunda bir hüküm 

eklenmiş ise sözleşme hükmünün  esas alınması gerekir. Esas sözleşmede  hüküm 

yoksa;  Kanunun  lafzına göre hareket etmek gerekecektir.  Örneğin  beş kişiden 

oluşan  bir yönetim kurulunun, üyelerin yarısı iki buçuk, bir fazlası üç buçuk 

edeceğinden, yönetim kurulunun en az dört kişiyle toplanması gerekir. 

Tek sayı ile oluşan yönetim kurullarında “yarıdan bir fazla çoğunluk” ile “salt 

çoğunluk” hem doktrinde hem Yargıtay kararlarında çelişkili kararlar verilmesine 

sebep olmuştur113. Bu konuda Yargıtay kararları ve doktrinde iki farklı türde görüş 

olduğu görülmektedir. 

                                                 
111  İMREGÜN, salt çoğunluk ile yarıdan bir fazla çoğunluğun aynı anlama gelmediğini 

vurgulamıştır (İMREGÜN, Kara Ticareti, s. 337). Aynı yönde ÖZKORKUT, kanunun 
lafzına sadık kalınması gerektiğini savunmaktadır (ÖZKORKUT, s. 47-50); TEOMAN, 
Yönetim Kurulu, s.52; KARAYALÇIN, Yönetim Kurulu Üyesi, s.104; ÇEVİK, AŞ-2, 
s.429.  

112  İMREGÜN; esas sözleşme ile mutlak çoğunluktan daha az sayıda mesela nispi çoğunluk 
gibi toplantı nisabı kararlaştırılabileceğini savunmakla beraber yönetim kuruluna özgü 
olan ve yönetim hakkının devri mümkün olmayan kararlarda mutlak çoğunluğun 
aranması gerektiğini söylemektedir (İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, 
s.286). ARSLANLI; esas mukavele ile toplantı nisabının kanunun belirlediğinden daha 
nitelikli belirlenebileceğini söylemekte fakat daha az belirlenebileceği konusunda bir 
izahat yapmamaktadır (ARSLANLI, s. 118). 

113  UÇAR, s.37. Y.11.HD. 21.3.1985 gün ve 1162/1587 sayılı kararından sonraki tarihlerde 
verdiği kararlarda yarıdan bir fazla çoğunluk fikrini benimsediği  ve üç üyeli bir yönetim 
kurullunun iki üye ile toplanamayacağına karar vermiştir. Y.11.HD. 28.11.1985 gün ve 
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Yargıtayımız’ca “genel kurulu toplantıya çağırma”114 ve “geçici üye atama” 

konularında kanun koyucunun amacının dikkate alındığı, yani mutlak çoğunluk 

fikrine itibar edildiği, yönetim kurulunun almış olduğu diğer tüm kararlarda ise, 

kanunun lafzının üstün tutulduğu yani “yarıdan bir fazla çoğunluk” kuralına sadık 

kalındığı görülmektedir. Yargıtay’ın, kararın vahamet derecesine göre maddeyi 

farklı şekilde yorumlamasını doğru bulmuyoruz. Kanunun açık lafzı karşısında bu 

mümkün olmamalıdır (TTK md. 330/1). 

Yargıtayımız115 bir kararında; toplantı yetersayısı hakkında karar vermek için 

TTK md. 330 ile 312’yi birlikte incelemek gerektiğini söylemiştir. Yönetim kurulu 

toplantı sayısı md.312’ye göre üçün altında belirlenemez. Yani yönetim kurulu üç 

üye ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Bu maddedeki kural, anasözleşmeyle 

daha aza indirilemez. Bunun dışındaki hallerde, “yarıdan bir fazlası” ilkesinin 

aksine anasözleşmeyle kural getirilebilir. Fakat yönetim kurulu üye sayısı üçün 

                                                                                                                                                           
5890/7155 sayılı kararı farklı bir konuya ilişkin olup aynı yöndedir (ÇEVİK, AŞ-2, 
s.433). Y.11.HD. 29.03.1986 gün ve 3027/ 4651 sayılı kararında üç kişilik yönetim 
kurulunun ancak üç kişiyle toplanıp kararlar alabileceğini söylemiştir. Y.11.HD. 
6.6.1986 gün ve 2687/3509 sayılı kararında toplantı yetersayısı üç, karar yetersayısı iki 
olarak belirtilmiştir. Y.11.HD. 8.2.1990 gün ve 5478/708 sayılı kararlarında ise üç 
kişilik yönetim kurulunda kalan iki üyenin geçici üye atayabileceğini, burada toplantı 
nisabından ziyade karar nisabının gerçekleşmesinin yeterli olacağı söylenmiştir. Bunun 
gerekçesi TTK md 312  ve 330 hükmünün salt uygulanmasının üç kişilik yönetim 
kurullarında TTK md.315/1 hükmünü açıkça bertaraf etmesi gösterilmiştir (YKD.C: 
XVI. S.6, HAZİRAN 1990). Yargıtay 11.HD.  19.09.1991 gün ve 2331/4669 kararında 
ise 1990 yılında aldığı kararı tekrarlamıştır. Y.11.HD. 28.8.1992 gün ve 2651/9311 
sayılı kararı ile iki üyenin boşalan bir geçici üyeyi seçebileceğini belirterek önceki iki 
kararını yinelemiştir. Y.11.HD. 16.10.1997 gün ve 4411/7049 sayılı kararında ise “esas 
sözleşmede yönetim kurulu üç üye ile toplanır ve üç üye ile karar alır” şeklinde bir 
kayıtlamanın varlığı halinde iki üyenin, boşalan üye yerine 315’e göre geçici üye 
atamasını uygun bulmamıştır. Buradaki gerekçe ise esas sözleşmede hüküm 
bulunmasıdır. Zira bu esas sözleşmeye aykırılıktır. Yoksa bu kararı 1990 yılından sonra 
11’nci dairenin vermiş olduğu kararlardan bir geri dönüş olarak nitelememek gerekir. 
Zira önceki kararlarda esas sözleşmede toplantı ve karar nisaplarında esas sözleşmede 
hüküm olmadığı için TTK md. 312,315 ve 330’ncu maddeler yorumlanmıştı.   

114  Yargıtayımız bir kararına göre; yönetim kurulu yasal nisap oluşmadan genel kurulu 
toplantıya çağırmışsa, sırf bu sebeple genel kurul toplantısının iptal edilmesi mümkün 
değildir, Y.11.HD. 30.05.2002 gün ve 2581/5385 sayılı kararı(YKD. CİLT: 29, SAYI:2, 
SUBAT 2002, s. 215). Karşı Görüş: YILDIZ’ a göre toplantı yetersayısına uyulmadan 
alınan bir yönetim kurulu kararı ile yapılan genel kurul kararları veya hukuki işlemlerin 
de geçersizliği söz konusu olmalıdır (YILDIZ, s. 71). Aynı yönde İZMİRLİ; TTK md. 
312’de belirtilen emredici sayının altına düşen yönetim kurulunun sırf TTK md. 315/1 i 
işletmek için kararlar alması doğru değildir. Çükü böyle bir durumda boşalan üyeliklere 
atama yetkisi sadece genel kurulda olmalıdır. Kalan üyeler yönetim kurulu olmadığı için 
ancak münferit pay sahipleri konumundadır ve bunlarda yönetim kurulu olarak karar 
alamazlar, der (İZMİRLİ, s. 70,71).  

115  Y.11.HD.5.4.2001 gün ve 2366/3127 sayılı kararı (YKD. CİLT 29, SAYI: 7, TEMMUZ 
2003, s. 1079).  
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üstünde ise yönetim kurulu toplantı sayısı mutlak çoğunluğun daha altında 

belirlenebilecektir. Örneğin üç kişilik yönetim kurulunda toplantı sayısı mutlak 

çoğunluğun altında belirlenemeyecektir. Fakat dokuz kişilik bir yönetim kurulunda 

toplantı yetersayısı üç olarak belirlenebilecektir.  

Bu konudaki bir  görüşe göre TTK 330 ve TTK 312 toplantı nisabını belirlerken 

birlikte değerlendirilmemelidir. Toplantı nisabı belirlenirken TTK 330 tek başına 

düşünülmelidir. Yani esas sözleşme ile üye sayısı kaç olarak belirlenirse belirlensin 

yönetim kurulunun toplantı yetersayısı en az üç olarak belirlenmelidir. İster beş 

kişiden oluşsun, ister üç kişiden oluşsun esas sözleşme ile toplantı nisabının üç 

kişiden az olarak belirlenmesi mümkün olmamalıdır116. 

 Yargıtayımız vermiş olduğu bir kararında, ana sözleşmede kanunun 330’ncu 

maddesinden daha nitelikli bir çoğunluğun  öngörülmesi durumunda, toplantı ya 

da karar nisabına uyulmadan alınan kararlar yok hükmündedir demiştir117. 

Anasözleşmeye aykırı olan ve TTK’nın 381’nci maddesinin uygulanarak iptal 

edilmesi gereken bu kararın yok hükmüne tabi tutulacağı yönündeki Yargıtay 

görüşüne katılmıyoruz.  

Doktrinde; TTK md. 330’da kanun koyucunun asıl amacının, salt çoğunluk 

olduğu gerekçesiyle, yönetim kurulunun salt çoğunlukla toplanabileceğini savunan 

yazarlar, lafzın yanında kanun koyucunun amacının bir kenara bırakılamayacağını 

söylerler118. Örneğin üç kişilik YK iki üye, beş kişilik yönetim kurulu üç üye ile 

                                                 
116  KARAHAN, s. 181-183. 
117  Yargıtayımızın 2001 yılında vermiş olduğu bu karara göre; ana sözleşme ortaklar 

arasında yapılmış bir sözleşme niteliğinde olup, uyulması zorunlu bulunduğundan 
gerekli karar nisabını taşımayan kararlar iptali kabil değil, yoklukla sakat kararlardır, 
Y.11.HD.1.10.2001 gün ve 7442/7269 sayılı kararı (YKD. CİLT: 28, SAYI: 2, ŞUBAT 
2002, s. 232). 

118  ARSLANLI; üç üyeli yönetim kurulunda iki üyenin geçici üye atayabileceğini fakat tek 
üyenin atayamayacağını söylemiştir. Dolaylı olarak salt çoğunluğu kabul etmiş 
olduğunu anlıyoruz (ARSLANLI, s. 105). YILDIZ; Yargıtay eski ticaret kanununda 
verdiği tek kararda toplantı nisabı için salt çoğunluğu aramış yani beş kişiden oluşan 
yönetim kurulunda üç üyenin toplantı nisabını sağladığını belirtmiştir (YILDIZ, s. 85). 
Aynı yönde ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 193, İMREGÜN, üyelere çağrı usulüne uygun 
yapıldığı takdirde kurulun mutlak çoğunlukla toplanıp kararlar alabileceğini 
savunmaktadır (İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 284). KARAHAN; 
eğer salt çoğunluk kabul edilmezse, toplantıya katılmayan bir üyenin kurulu sekteye 
uğratabileceğini ve toplantıya  katılınca elde edemeyeceği bir sonucu katılmamakla elde 
edebileceğini  söylemiştir(YILDIZ, s. 84); (İZMİRLİ, s. 48-50); Y.11. HD. 23.12.1982 
gün ve 5145/5588 sayılı kararında yedi kişilik yönetim kurulunun dört kişiyle toplanıp 
genel kurulu toplantıya çağırabileceğini söyleyerek mutlak çoğunluğu aramıştır. 
Y.11.HD. 8.11.1982 Gün ve 3858/4511 sayılı kararında iki üyesi istifa eden üç üyeli 
yönetim kurulunda kalan tek üyenin, geçici üye seçmesi ve genel kurulu olağan üstü 
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toplanabilir gibi. Fakat biz kanunun lafzına sadık kalarak “yarıdan bir fazla 

çoğunluk” hükmünün uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü  kanun koyucu 

“mutlak çoğunluk”  fikrini amaçlamış olsa bile, kanunun lafzındaki açıklığı bir 

kenara bırakıp, kanunda bir açıklık olduğu takdirde devreye girecek amaçsal 

yorumla bunun “salt çoğunluk” olarak kabul edilmesi mümkün değildir.  

Toplantı nisabı konusunda doktrindeki ihtilafın giderilmesi, Yargıtay 

kararlarında yeknesaklık sağlanması, uygulamada yaşanan karışıklığın giderilmesi 

amacıyla; TTK md. 315’e “kalan üyeler karar nisabını sağlıyorsa geçici üye 

seçebilirler”, md.365’e “…mutlak çoğunlukla çağrılır” veya md. 330’a  “mutlak 

çoğunluk veya ekseriyetle toplanır” gibi  hükümler eklenmesi uygun olacaktır. 

3. Karar Nisabı 

Anonim şirket yönetim kurullarında kararın geçerli şekilde oluşabilmesi için 

toplantı yetersayısı yanında, karar nisabının da sağlanmış olması gerekmektedir 

(TTK md. 330). 

Toplantıya haksız yere katılan üye toplantı nisabını ya da sadece  olumlu veya 

olumsuz oy kullanarak karar nisabına yani hukuki işlemin geçerliliğini etkileyebilir. 

Öncelikle haksız üyenin karar nisabına katılımı ile kararın olumsuz alınması 

durumunda, üyeliğin geçersizliği tespit edildikten sonra, alınmamış sayılan bu 

kararın kendiliğinden geçerli hale gelmesi mümkün değildir. Yönetim kurulunun 

aynı yönde yeni bir karar alması gerekecektir. Bunun yanında toplantıya haksız 

iştirak eden kişinin katılımı ile alınan kararlar uygulanarak birtakım sonuçlar 

yaratmışsa bu kararların geçerliliği çeşitli konularda tartışmalara neden olabilir. 

Kanunumuza göre karar yetersayısı toplantıya katılanların mutlak 

çoğunluğudur (TTK md. 330). Üç kişilik bir yönetim kurulunun toplanma 

yetersayısı üç ve karar yetersayısı iki kişidir119.  

Kanunda karar nisabının esas sözleşme ile düzenlenebileceğine dair bir 

hüküm yoktur. Fakat esas sözleşme ile mutlak çoğunluğun üstünde ağırlaştırılmış 

                                                                                                                                                           
toplantıya çağırması usulsüz bularak bu şekilde alınan genel kurul kararının iptalinin 
gerektiği ve sicile tescil edilemeyeceğine karar vermiştir. Bu kararda Yargıtay tek üye 
açılırsa yönetim kurulunun iki üye ile toplanıp karar alabileceğini yani salt çoğunlukla 
toplanıp kararlar alabileceğini söylemiştir (iki üye ile) fakat burada Yargıtay ortaklığın 
ve yönetim kurulunun selametini düşünerek 315 hükmünün işletilmesi için ayrık bir 
durumun söz konusu olduğunu vurgulamıştır (YILDIZ, s. 85,86). 

119  Y.11.HD.6.6.1986 gün ve 2687/3509 sayılı kararı ve Y.11.HD. 30.01.1989 gün ve 
4388/423 sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2,s. 433 ); ÖZKORKUT, s. 50. 
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nisapların kararlaştırılması mümkün olmalıdır120. Yargıtayımız bir kararında; karar 

nisabının esas sözleşme ile artırılabileceğini, esas sözleşme ile düzenlenen bu 

hükme aykırı bir genel kurul kararının yoklukla malul olduğunu söylemiştir121. 

Toplantıya haksız olarak katılan üye, oyların eşit çıkması gibi bir sonuca 

sebep olabilir. Kural olarak toplantıya katılanların oylarının eşit olması durumunda 

konu gelecek toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da eşitlik bozulmazsa ilgili öneri 

reddedilmiş sayılır122 (TTK md.330/1). Oylar arasında eşitliği sağlayan haksız 

üyenin iştirak ettiği bu kararların geçersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Çünkü ortada geçersizliğe zemin oluşturacak bir karar yoktur. Böyle bir durumda 

üyelerin yeni bir karar alması gerekecektir. 

Kanunda belirlenen toplantı ve karar nisabına uyulmadan karar alınması ile 

üçüncü bir kişinin veya bir pay sahibinin aldığı  kararı arasında teknik açıdan bir 

fark yoktur yani toplantı ve  karar yetersayılarına uyulmadan alınan kararlar 

hukuken doğmamıştır. Kural olarak; bu tür bir karar hukuk aleminde herhangi bir 

sonuç doğurmaz.  Her ilgili bu tür kararlara karşı yokluğunun tespiti123 için dava 

açabilir. Fakat ticaret şirketlerinin özel durumu nedeniyle; yönetim kurulunun 

hukuki işlemlerine iştirak etmiş birinin toplantı nisabını etkilemediği sürece TTK 

361/3’ün kıyasen uygulanması suretiyle kararların ayakta tutulması gerektiğini 

düşünüyoruz  

Toplantı ve karar nisapları oluşmadan alınan kararların “yok hükmünde” 

sayılması durumunda özelliklede uygulanan kararların birtakım sıkıntılara yol 

açacağına yukarıda değinmiştik. Bu nedenle toplantıya iştirak etmemesi gereken 

yönetim kurulu üyesinin kararların ayakta tutulması gerektiğine en azından uzun 

                                                 
120  İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 288. Aynı yönde: ÇEVİK, AŞ-2, s. 

432.  
121  Yargıtayımız 2001 yılında genel kurul kararları hakkında  vermiş olduğu bu kararında; 

Ticaret sicili memurunun sözleşmeye aykırılık nedeni ile terkin etmediği ve esas 
sözleşmede belirlenen, nitelikli karar nisabına uyulmadan alınan genel kurul kararının 
iptali kabil kararlardan olduğunu söylemiştir. Fakat Yargıtay buna TTK md. 381 hükmü 
değil genel hükümlere göre yokluk yaptırımının uygulanmasını uygun bulmuştur. 
Y.11.HD.1.10.2001 gün ve 7442/7269 sayılı kararı, (YKD. CİLT: 28, SAYI: 2, ŞUBAT 
2002, s. 232 ). 

122  ARSLANLI; Yönetim Kurulu Başkanının oyu üstünlük tanınarak bu problemin 
çözülebileceğini savunmaktadır (ARSLANLI, s. 118). ÇEVİK; böyle bir durumda 
başkanın oyuna üstünlük tanıyan bir esas sözleşme düzenlemesinin kanunun amacına 
uygun düşmeyeceğini söylemektedir (ÇEVİK, AŞ-2, s.433). ÖZKORKUT; yönetim 
kurulu toplantısında “herkesin bir oy hakkı vardır” diyerek dolaylı yönden başkana 
üstün oy tanınmasını reddetmektedir (ÖZKORKUT, s. 43). 

123 UÇAR, s. 40; YILDIZ, s. 70. 
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yıllar uygulanmış hukuki işlemlerin bu şekilde ayakta tutulması gerektiğini, yani 

açıkça iptal hükümleri bile öngörülmemiş yönetim kurulu kararları hakkında  

yukarıdaki Yargıtay kararına paralel olarak,  TTK 361/3’ncü maddesinin  kıyasen 

uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.  

B. Açılan Üyelik İçin Yönetim Kurulunun Geçici Üye Seçmesi 

Mevzuattaki veya anasözleşmede belirlenen şartlara aykırı hale gelerek 

üyeliği kendiliğinden sona eren üyenin yerine, yönetim kurulu üyeleri geçici üye 

atayabilecektir. Anonim şirketlerde kural, yönetim kurulu üyesinin genel kurul 

tarafından seçilmesi olmakla beraber, hukuki işlemlerin kesintisiz devam 

ettirilmesini sağlamak için yönetim kuruluna bu yetki istisnaen de olsa tanınmıştır. 

Geçici üyenin seçimi, seçim şekli, üyenin taşıması gereken şartlar, görev süresi 

konusunda uygulamada yaşanan problemlerin açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. 

Yönetim kuruluna verilen geçici üye ataması yetkisinin kullanılması için her 

şeyden önce üyeliğin açılması gerekmektedir. Üyelik açılmadan bu yetkinin 

kullanılması düşünülemez. Yönetim kurulu, kanuna ya da esas sözleşmeye aykırı 

hale gelen üyenin durumunu öncelikle tespit etmelidir. Bu tespit kararı bunun 

üstüne inşa edilecek, geçici üye ataması kararının da geçerli sayılmasını 

sağlayacaktır. Yani tespit kararı geçerli olmazsa, atama kararı da geçerli 

olmayacaktır. Bazı durumlarda hem kanunda hem de esas sözleşmede belirlenen 

şartlar gerçekleşmeden bu yetki kullanılmış olabilir. Örneğin üyenin hakkındaki 

iflas kararı ya da hakkında mahkumiyet hükmü kesinleşmeden verilen bir tespit 

kararı geçerli olmayacağından, geçici üye atama kararı da geçerli olamayacaktır. 

Şirket anasözleşmesine “altmış beş yaşını doldurmuş üyelerin görevleri sona erer” 

hükmü eklenmiş fakat yönetim kurulunca altmış üç yaşına geldiği ve yaşlılığından 

dolayı artık bu görevi yürütemeyeceği için verilen bir tespit kararı geçerli 

olmayacaktır. Bu tespit kararının azil yetkisi gibi kullanılabilmesi de mümkündür. 

Mesela anasözleşmeye “arka arkaya iki toplantıya gelmeyen üyenin görevi sona 

erer” hükmü eklenmiş olabilir. Üye farklı zamanlarda gelmediği iki toplantı 

yüzünden ya da yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çağrı yapmadan icra ettiği 

toplantıya gelmediği için ya da hastalık trafik kazası vb. mazereti nedeniyle 

toplantıya gelmediği için tespit kararı verilmiş olabilir.  Belirtilen tespit kararları 

geçerli olmayacağından yönetim kurulunun geçici üye seçmesi kararı da hüküm 

ifade etmeyecektir. 
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Geçici üye seçilmesi ile ilgili şartların incelenmesine geçmeden evvel, bu 

yetkinin yönetim kurulunun elinden almanın mümkün olup olmadığının açıklığa 

kavuşturulması gerekir. Genel kurul tarafından boşalabilecek üyelikler için daha 

önceden yedek üye seçilmiş olabilir124. Kanunumuza göre buna engel bir hal 

yoktur. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi genel kurulun mutlak yetkilerindendir, 

genel kurul tarafından bu yetkinin önceden kullanılmasının da bir sakıncası 

olmayacaktır. Yedek üye seçimine olumlu yaklaşılırsa, şu sorunlar gündeme 

gelebilir. Genel kurul tarafından birden fazla sayıda yedek üye seçilmesi 

durumunda, üyelik açıldığında, acaba bu üyelerden hangisi çağrılacaktır? Yönetim 

kurulu istediği yedek üyeyi çağırmakta serbest midir? Eğer genel kurul tarafından 

üyeler arasında bir sıralama yapılmamışsa, yönetim kurulu tarafından en fazla oy 

alan üyenin çağrılması,  genel kurul kararlarını uygulamak  adına, hakkaniyete ve 

geniş tabanlı temsile uygun olacaktır. 

Ticaret Kanunumuza göre, yönetim kurulu üyeliği herhangi bir sebeple 

açıldığında, kurul öncelikle kanunda belirtilen niteliklere uygun  birini seçmek 

zorundadır. Örneğin yönetim kurulu pay sahibi olmayan birini geçici üye olarak 

seçemeyecektir125. Geçici üye atama yetkisi istisnai bir yetkidir, bu nedenle 

kurulun atadığı kişinin kanunda belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir. 

Yönetim kurulu TTK md. 315/1’e eklenen “kanuni şartları haiz bir kimseyi” 

seçmelidir ibaresi ile genel kurula tanıdığı taktir yetkisini yönetim kuruluna 

tanımamıştır. Kural olarak ilk genel kurula kadar görev yapacak yönetim kurulu 

üyesi hem genel kurulun güvenine mazhar olmamıştır, hem de hemen işe 

başlaması gerekmektedir. Tüm bunlara rağmen seçilen geçici üye mevzuatta 

belirtilen şartlara aykırılık taşırsa, yönetim kurulu kararının mutlak butlanla malul  

olması gerekir (BK md. 20/1). Yönetim kurulunun batıl olan bu kararının tespiti 

her zaman mümkün olacaktır. 

                                                 
124 ERİŞ, AŞ, s. 189, ÇEVİK’ e göre: Kooperatiflerde seçilen yönetim kurulu üyeleri  en 

fazla oy alanlar arasından sıra ile belirlenir ve bir üyelik açıldığı zaman en fazla oy alan 
üye yönetim kuruluna çağrılır.  Anonim ortaklıklarda da buna uygun olarak en fazla oy 
alanın çağrılması uygun olacaktır (ÇEVİK, AŞ-2, s. 611, 625). 

125 ÇEVİK, AŞ-2, s. 411. Y.11.HD.27.06.1994 gün ve 1729/5530 sayılı kararında yönetim 
kurulunun seçeceği geçici üyenin pay sahibi olması gerekmektedir (ÇEVİK, AŞ-2, 
s.413). Karşı Görüş: POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU; genel kurulun seçeceği üyenin pay 
sahibi olmasını göreve başlama için bir şart olarak ileri sürüldüğünden bahisle aynı 
şekilde yönetim kurulu tarafından seçilen üyenin de baştan itibaren pay sahibi olması 
fikrine karşı çıkmaktadır POROY (TEKİNALP, ÇAMOĞLU), s. 314. 
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Yönetim kuruluna verilen geçici üye atama yetkisi ile kademeli olarak tüm 

üyeler değiştirilebilecektir. Örneğin, istifa edecek üyeler, istifalarını aynı anda 

sunmazsa, tüm yönetim kurulu üyeleri bu şekilde değiştirilebilecektir.  Böyle bir 

uygulamanın önüne geçilmeli midir? Kanunumuzda yönetim kurulu tarafından 

seçilebilecek üye sayısı sınırlandırılmamıştır126. Fakat burada genel kurulun 

münhasır yetkisi elinden alınarak, tüm üyeler değiştirilip genel kurulun güvenine 

mazhar olmayan kişilerin iş başına gelmesi söz konusu olacaktır. Bu karar kanuna 

aykırı olmadığı için iptal edilemez. Fakat yönetim kurulu üyelerinin sadakat ve 

özen yükümlülüğüne aykırı hareketinden sorumluluğu yoluna gidilmesi her zaman 

için  mümkündür. 

Açılan üyelik için geçici üye atanması,  yönetim kurulu için bir zorunluluktur. 

Yönetim kurulu bu zorunluluğu sadakat ve özenle yerine getirmek zorundadır. Bu 

nedenle işinin ehli, vasıflı, itibar sahibi birini üye olarak seçmelidir. Çünkü yönetim 

kurulu seçim kararı ve üyenin geçerliliği ve işlemleri  konusunda hatalı davranıpta 

şirketi zarara uğrattığı zaman sorumluluğu yoluna gidilebilmektedir (TTK md. 

315/1, 336/5). 

Yönetim kurulu, geçici üye seçebilmek için  toplantı ve karar nisaplarına127 

uygun hareket etmelidir.  Aksi taktirde yönetim kurulu kararı için yokluk hükmü 

devreye girebilecektir.  

Kanunumuza göre geçici üye atama yetkisinin doğabilmesi için üyeliğin 

açılmış olması gerekir (TTK md.315/1). Maddenin lafzından genel kurulun şartlara 

uygun biçimde seçtiği üyenin sonradan şartlara aykırı hale gelmesi ve üyeliğinin 

bitmesi halinde, yani üyeliğin açılması halinde bu yetkinin kullanılabileceği gibi bir 

anlam ortaya çıkmaktadır. Genel  kurul tarafından üyeliğe atanan kişi veya kişiler 

baştan beri gerekli kanuni şartlara sahip olmalıdır. Bu nedenle ehliyetsiz ya da 

şartları taşımayan birisi, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine seçilirse, 

bu üye fiilen göreve başlayamadığı için, üyeliğin açılması gündeme 

gelemeyecektir. Böyle bir durumda yönetim kurulunun geçici üye ataması 

gündeme gelemeyecektir128. Aynı yönde yönetim kurulu üyesinin seçimi genel 

                                                 
126 İZMİRLİ, s. 46 ÇEVİK; böyle bir durumda yönetim kurulunun istifaları tek tek kabul 

edip, toplantı nisabını sağlamak ve üye sayısını üçün altına düşürmemek koşuluyla,  
yönetim kurulunun ayrılan her üyenin yerine yenisini seçerek, olağanüstü  genel kurula 
gitmeden şirket işlerini yürütebileceğini savunmaktadır (ÇEVİK, AŞ-2, s. 412). 

127  Bknz. “Toplantı ve Karar Nisapları”. 
128  TEOMAN, YK. Üye Seçimi, s. 432. 
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kurulun münhasır yetkilerdendir. Genel kurulun kimseyi seçmemesi ile yok işlemle 

birini seçmesi arasında pek fark yoktur. Bu nedenle genel kurulun yetkisini başka 

bir organa devrettiği izlenimi uyandıran işlemleri geçersiz olmalıdır. Örneğin, genel 

kurulun ölmüş iki kişiyi yönetim kuruluna ataması sonucunda, yönetim kurulunun 

açıldığını iddia ettiği YK üyeliği için  geçici iki  üye seçmesi, genel kurulun yetkisini 

kullanmaktır.  Bu yetkinin devri anlamına gelir. Aynı yönde yönetim kurulu için beş 

üye seçmesi gerekirken, genel kurulun üç üyeyi atayarak iki üyenin seçimini 

yönetim kuruluna bırakması halinde, iki üyenin seçimi yönetim kurulu tarafından 

yapılamayacaktır. Bu açıkça yetkinin devridir ve birinci örnekten farkı yoktur. Her 

iki durumda da geçici üye atama yetkisi doğmayacak organsızlık gündeme 

gelecektir.  

Yukarıda belirttiğimiz başlangıçtaki geçersizliğin, genel kurulun askıda 

geçersiz sayılabileceği kararları ile geçersizliğin sonradan tespit edildiği kararları 

için geçerli olmayacağı  kanaatindeyiz. Örneğin genel kurulun pay sahibi olmayan 

birini ataması ve üyenin sonradan pay edinmemesi, ya da genel kurul tarafından 

atanan üyenin,  üyeliği kabul etmemesi durumunda yönetim kurulu açılan üyelik 

için atama yapabilecektir. her iki durumda da azalığın açılmış129. sayılması gerekir  

Öncelikle genel kurul pay sahibi birini üyeliğe seçmek zorunda değildir. Pay sahibi 

olmak göreve başlamak için bir şarttır. Seçim geçerli şekilde yapılmış fakat üye 

göreve başlayamamıştır. İkinci durumda ise  geçerli bir seçim vardır. Fakat kabul 

olgusu gerçekleşmediği için sözleşmenin kurulamaması söz konusudur. Bu 

sebeple, oluşabilecek organsızlığın önlenmesi için yönetim kurulunun geçici üye 

atama yetkisini kullanması gerekir. 

Yönetim kurulu tarafından atanan üye genel kurula arz edildikten sonra, 

genel kurulca üyeliğinin devam etmesine karar verilirse, üyenin görev başlangıç 

süresi genel kurul kararının verildiği tarih olacaktır. Geçici üye genel kurul 

kararıyla  daimi üyeye  dönüştüğü için, genel kurul tarafından yönetim kuruluna 

daimi olarak atanan üyenin, bu karardan itibaren üyeliği herhangi bir sebeple sona 

ermezse ve anasözleşmede aksine hüküm yoksa yerine seçildiği üyenin görev 

süresi kadar devam etmesi gerekir. 

                                                 
129  Teoman; böyle bir durumda yönetim kurulunun geçici üye atayamayacağını, bu tip bir 

problemin  yedek üye belirlenmesi suretiyle aşılabileceğini söylemektedir (TEOMAN, 
YK. Üye Seçimi, s. 432. 
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Genel kurul, yönetim kurulunun yaptığı ve kendisine arz ettiği geçici üyeyi, 

onaylamamakla birlikte bu üyenin yerine herhangi bir üyede  atamamışsa, 

yönetim kurulu başka bir geçici üye atamalı ve  bir sonraki genel kurulun tasdikine 

sunmalıdır130. 

C. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği (Hükümsüzlüğü) 

1. Genel Olarak  

Ticaret Kanunumuzda yönetim kurulu kararlarının geçersizliği konusunda özel 

bir düzenleme yapılmamıştır. Kanunun 1466’nci maddesine  göre ticari hükümlerle 

yasak edilmiş bulunan muamele ve şartlar kanunda aksine bir düzenleme 

olmadıkça batıl kabul edilecektir (TTK md.1466). Ayrıca Kanunumuzda çeşitli 

maddelerde anonim şirketler için batıllığın devreye gireceği ayrı ayrı maddelerde 

düzenlenmiş bulunmaktadır (TTK md.298, 334 vb.) TTK md. 1466’  ve BK 19,20 

hükümlerini esas alarak emredici hükümlere aykırı tüm yönetim kurulu kararlarının 

batıl sayılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, geçersizlik yaptırımından 

bahsedebilmek için öncelikle ilgili emredici hüküm, TTK md.381 ve BK 19,20 

hükümlerinin TTK genel hükümleri ve anonim şirketler hakkında özel 

düzenlemelerin hep birlikte incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. 

Her şeyden önce yönetim kurulu kararları hukuki işlem131 niteliğinde 

olduklarından çeşitli geçersizlik yaptırımlarına tabi tutulması mümkündür. 

Genel olarak; hukuki işlem ehliyeti, hukuka, ahlaka, adaba uygunluk, ifa 

imkansızlığının bulunması, irade ile beyan arasında uyum, hukuki işlem  için bir 

şekil şartı öngörülmüşse bu şekil şartına uyulması132 tüm hukuki işlemlerde olduğu 

gibi yönetim kurulu üyeliğini tesis eden hukuki işlemlerin ve yönetim kurulu 

kararlarının geçerli sayılabilmesi için de  gereklidir.  

Kanunumuzda sadece genel kurul kararlarının iptal edilebilirlik yaptırımına 

tabi tutulabileceği düzenlenmiştir (TTK md. 381). Yönetim kurulu kararları 

hakkında iptal edilebilirlik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalı 

                                                 
130  İZMİRLİ, s. 45. 

131 Hukuki işlem bir hukuki sonucun elde edilmesi amacına yöneltilmiş irade beyanıdır. 
Yönetim kurulu kararları da genel kurul kararları gibi çok taraflı hukuki işlem olarak 
kabul edilmelidir (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 6). 

132 KILIÇOĞLU, s. 60. 
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olmakla birlikte133, Yargıtay kararları ve doktrince kısıtlıda olsa yönetim kurulu 

kararlarının da iptal edilebilirlik hükümlerine tabi tutulması gerektiği kabul 

edilmektedir.  

Yargıtayımız anonim şirketler de genel kurul kararlarına geçersizlik 

yaptırımlarının uygulanması hakkında vermiş olduğu bir kararında, geçersizlik 

yaptırımlarının birbirinden ayrılabilmesi için önemli birtakım ölçütlere değinmiştir: 

“Bir kararın meydana gelmesi için yasanın öngördüğü öğe ve koşulların hiçbirisi 

mevcut olmadığı taktirde  o karar yok farz olunmalıdır. Şayet karar, içeriği ve 

esasa ilişkin öğeleri yönünden BK 19, 20’de yazılı olduğu gibi, kamu düzenine, 

yasanın kati suretle emrettiği hukuki kurallara veya adaba ve ahlaka aykırı yahut 

konusu imkansız ise o zaman kararın mutlak butlan ile sakat olduğu kabul 

edilmelidir. Batıl kararlar başlangıçtan itibaren hükümsüz olduklarından sonradan 

geçerli hale getirilemezler. Bu tür kararların batıl olduğunu tespit ettirmek yetkisi 

butlanla ilgili herkese aittir. Açılacak tespit davası ise TK 381’de öngörülen dava 

açma koşullarına ve hakkı düşürücü süreye tabi değildir. Eğer karar, içeriği 

itibariyle yasanın emredici değil de yorumlayıcı kurallarına aykırı ise ya da yasada 

yazılı şekil koşulu eksik olarak yerine getirilmişse o taktirde ortada iptali mümkün 

bir karar var demektir. TK md. 381’deki kanuna aykırı umumi heyet kararları 

deyimi ile bu tür kararlar kastedilmek istenmiştir. Burada daha çok ortakların 

menfaatlerini koruyan hukuk kurallarının ihlali söz konusudur. Bu itibarla yokluk 

veya butlan ile sakat olan kararların bu madde kapsamına gireceği düşünülemez. 

Kabili iptal kararlar başlangıçta geçersiz olmadıkları için iptal edilinceye kadar 

sağlıklı bir kararın hukuki sonuçlarını meydana getirirler. İptal davası açılsa dahi 

durum değişmez ve karar YK’nca uygulanmaya devam edilir, ancak mahkemece 

verilecek tedbir kararı uygulamayı geri bıraktırır”134.  

Yokluk ve butlanın birbirinden ayrılması teknik açıdan bize önemli bir fayda 

sağlamayacaktır. Kural olarak yoklukla, mutlak butlanın sonuçları açısından 

aralarında fark yoktur ve yokluk halini butlandan ayırmak da her zaman kolay 

                                                 
133 HİRŞ; TTK 381, BK. 20’ye istisna getirmiştir. Anonim şirketler hukukunda menfaatler 

dengesi, aile hukukundaki evlenmenin butlanına benzer. Yani umumi heyet kararlarının 
kanuna aykırı olmaları halinde batıl kabul edilmeleri istenmeyen durumların ortaya 
çıkmasına sebep olur. Bunun için kanun koyucu 381’nci madde ile butlanı değil iptali 
kabul etmiştir. Aktaran: ANSAY, YK Kararlarının İptali, s. 381.  

134  Y.11.HD.nin 6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (TEKİL, İptal Edilebilirlik, s.595-
596) 
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olmamaktadır135. Teknik açıdan bize fayda sağlamayacağı için  ikisi arasındaki 

farklar burada inceleme konusu yapılmayacaktır. Fakat hüküm ve sonuçları 

bakımından birbirinden çok farklı olan butlan ve iptal edilebilirlik kavramlarının 

birbirinden ayrılması son derece önem kazanmaktadır. Doktrinde batıl işlemler  ile 

iptal edilebilirlik hükümlerinin birbirinden ayırt edilmesi için çeşitli ölçütler 

getirilmiştir. Emredici hükümlere aykırı  hukuki işlemler hakkında batıllık veya iptal 

edilebilirlik uygulanabileceğini söylemek için öncelikle ilgili hüküm incelenmelidir. 

Eğer kanun  hükmü kamu yararını korumak için  düzenlenmiş ve ilgililerin iradesini 

hiçbir şekilde dikkate  almamışsa mutlak emredici hükümdür. Bu hükümlerden 

doğan hak ve yetkilerden feragat edilmesi de  mümkün değildir. Her ne şekilde 

olursa olsun hükme aykırılığın hukuki sonucu batıl olacaktır136. Anonim ortaklıkta 

genel kurul kararının varlığı için gerekli unsurlara, ortaklığın temel niteliklerine ve 

ortaklık alacaklıları ile pay sahiplerinin çıkarlarına ilişkin bulunan hükümler bu 

türdendir. Bunun yanında pay sahiplerinin özel çıkarlarını düzenleyen hükümler 

nisbi emredici hükümlerdir, bunlara aykırı kararlar yok ya da batıl olmayıp iptal 

edilebilir kararlardır137. Mutlak emredici hükümler hakkında anasözleşmede 

düzenleme yapılamaz, esas sözleşmede aksine düzenleme yapılabileceği belirtilmiş 

maddeler nisbi emredici hükümlerdir138.  

Bir görüşe göre, genel kurul ve yönetim kurulu kararları açısından menfaatler 

dengesi ve alınış biçimi yönünden fark bulunmamaktadır. Fakat TTK 381 ile 

yönetim kurulu kararlarına karşı doğrudan iptal davası açma hakkı verilmemiştir. 

Bu nedenle yönetim kurulunun emredici hükümlere aykırı kararları hakkında, genel 

kurul kararları hakkında yapılan mutlak emredici hüküm, nisbi emredici hüküm 

ayrımına gitmek yersizdir. Yönetim kurulunun  kanuna aykırı tüm kararları batıl 

sayılmalı, batıllıkta her zaman ileri sürülebilmelidir139. Bir başka görüşe göre; 

emredici hükümleri mutlak emredici, nisbi emredici diye ayrıma tabi tutmak hukuk 

tekniğine uymaz. Bir hüküm ya emredicidir ya da değildir. Emredici ise ona uymak 

                                                 
135  İMREGÜN; yokluk ile butlanın farklı kavramlar olduğunu, bir hukuki işlemin kurucu şekli 

unsurları bulunmuyorsa o hukuki işlemin butlanından değil yokluğundan bahsedildiğini, 
butlanda ise bir hukuki işlem unsurları yönünden şeklen ve fiilen var olmakla birlikte, 
konusu veya içeriği itibariyle amaçlanan hüküm ve sonuçları daha başlangıçtan itibaren 
meydana getirmediğini, yani mutlak olarak hükümsüz bulunduğunu söylemektedir 
(İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar,  s. 116 vd). 

136  ÇEVİK, AŞ-2, s. 647. 
137  TEKİL, İptal Edilebilirlik, s. 593-595. 
138  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 57-125. 
139  ANSAY, YK Kararlarının İptali, s. 381, 382. 
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zorunluluğu vardır. Bunun yanında doktrinde mutlak emredici hükümlerle nisbi 

emredici hükümleri ayırt edecek tatmin edici bir ayrım da yoktur. Bu nedenle 

emredici hükümlere aykırılık BK 19, 20 kapsamında batıl olarak 

değerlendirilmelidir140. Bir başka görüşe göre; genel olarak hukuk teorisinde 

geçerli olan kanunun emredici hükümlerine aykırılık hallerinin mutlak butlan 

olmasına rağmen, anonim şirketlerde bu genel hüküm değişikliğe uğramıştır. 

TTK’nın 381’nci maddesine göre, emredici kanun hükmüne aykırı hukuki işlemlerin 

iptale tabi olması gerekir, fakat 381’ in teknik yanlışlığı yüzünden genel hükümlere 

gidilmek zorunda kalınmaktadır141. Bir başka  görüşe göre; yönetim kurulu 

kararları emredici hükümlere aykırı ise sadece butlan veya batıllık devreye girecek 

bunun dışında yokluk, nisbi butlan, iptal hükümleri vb. yönetim kurulu kararları 

hakkında uygulanamayacaktır142. 

Hem TTK 381 hem de BK 20/1 kanunların emredici hükümlerine  aykırılık, 

afaki iyiniyet, ahlak ve adaba aykırı kararlara uygulanacak hükümleri 

düzenlemektedir. Ticaret Kanunu Borçlar Kanununa göre daha özeldir ve özel 

kanunun öncelikle uygulanması gerektiği  düşünülebilir. Fakat  iptal hükümlerinin 

belirli bir süre ile sınırlı olarak, sadece kanunda belirtilen kişileri koruması, Ticaret 

Kanununda anonim şirketlerle ilgili  tüm emredici hükümlere salt TTK da ki iptal 

hükümlerinin uygulanması, telafisi güç zararların doğmasına yol açabilecektir. 

Bunun yanında “hukuki işlem güvenliği”nin gereği olarak, ticaretin aktörlerinin 

kararları  uzun süre batıllık tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmamalıdır.  Gerçi genel 

hukukta belirtilen  geçersizlikteki  süre tehdidini, yani hukuki işlem güvenliğinin 

teminini, Yargıtayımız MK 2’de belirtilen hakkın uzunca bir süre sonra kötüye 

kullanılması kurumunu işleterek, sınırlı bazı durumlarda çözmektedir. Fakat bunun 

da her türlü karar için kullanılamayacağı açıktır. Bu kapsamda hem TTK’da ki iptal 

edilebilirlik kurumu, hem de BK’da ki butlan hükümleri ticaret şirketlerinin yapısına  

tam olarak uygun değildir. Bu iki kurum arasında bir denge kurulmalıdır. Bu 

nedenle hukuki işlem güvenliğini sağlamayı ve pay sahipleri ile üçüncü kişileri, 

hakları açıkça gasp edildiği zaman daha uzun süre korumayı birbiriyle 

dengeleyecek  şekilde, belli bir süreye tabi  butlan halinin düzenlenmesi yerinde 

olacaktır. Genel hukuktaki butlan hükümleri ile TTK’da ki iptal hükümlerine 

                                                 
140  İMREGÜN, AŞ. Kanun Yolları, s. 151. 
141  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 122-124 

142  ANSAY, YK Kararlarının İptali, s. 381, 382. 
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uygulanacak hükümsüzlüğün türü bu şekilde tartışma konusu yapılabilirken, 

yönetim kurulu kararları açısından “yokluk” hali bu şekilde sınırlamaya tabi 

tutulmamalıdır. Yokluk, kanunun değil doktrin ve uygulamanın kabul ettiği veya 

yarattığı bir kurumdur. Aksini düşünmek görevi bitmiş eski bir yönetim kurulu 

üyesinin almış olduğu bir kararı dört ay sonra geçerli hale sokmakla aynı anlama 

gelecektir. Yapılacak bir değişiklikle yönetim kurulu kararları açısından hukuki 

işlem güvenliğinin sağlanması açısından, butlan halinin (özel bir iptal türü) süre ile 

sınırlanması, belli koşullarda ıslahının sağlanması yerinde olacaktır.  

Yönetim kurulu kararları, yokluk, mutlak butlan, iptal edilebilirlik yaptırımıyla 

karşılaştığında  geçmişe etkili olarak ortadan kalkarlar. Fakat yönetim kurulunun 

iyiniyetli üçüncü kişilerle yapmış olduğu işlemler geçmişe etkili olarak ortadan 

kalkmazlar. Ticaret Kanunumuza göre tacir gibi davranan kişi yarattığı görünüm 

yüzünden üçüncü kimselere karşı mesul olur143 (TTK md.14/3). Ayrıca üye ticaret 

siciline de kaydedilmişse (bildirici etkiye sahiptir) yönetim kurulunun dış ilişkide 

yapmış olduğu işlemlerle şirket bağlı olacaktır.  

2. Yönetim Kurulu Kararlarının Yokluğu 

Anonim şirketi, yönetim organı idare ve temsil eder. Kural olarak yönetim 

organı, kurul halinde çalışıp kararlarını belli şekli şartlara uyarak alan  bir organdır 

(TTK md. 330).  Bu nedenle kurulun bir veya birkaç üyesi mevzuatta belirtilen 

şartlara aykırılık taşırsa, kurulun almış olduğu kararların yokluğu gündeme 

gelebilir. 

Ticaret Kanunumuzda yönetim kurulu kararlarının yoklukla malul olduğuna 

dair bir düzenleme olmamasına rağmen, yönetim kurulunun hukuki işlemlerinin 

yokluk yaptırımına tabi olabileceğini yukarıda söylemiştik. Hukuki işlemin kurucu 

unsurlarını teşkil eden karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunmaması 

halinde işlem artık varlık kazanamaz ve  hukuki ilişki kurulmuş sayılmaz.  

Yokluk sonuçları itibari ile ağır bir yaptırımdır. Bu nedenle genel kurul 

kararlarındaki sakatlıktan dolayı yokluğa tabi yönetim kurulunun ve yok 

sayılabilecek yönetim kurulu hukuki işlemlerinin itina ile etüt edilmesi 

gerekmektedir. 

                                                 
143  AKIN, s. 359.  
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Kural olarak Yönetim Kurulu kararları alınırken, şekil, usul144 kurallarına 

uyulmamışsa ve yönetim kurulu amaç dışı145 kararlar almışsa  kararın 

yokluğundan bahsedilebilir. 

Kurul, yönetim kurulu vasfı taşımadığı halde, yönetim kurulu gibi hareket 

ederek kararlar aldığında,  bu kararların geçerli sayılması  mümkün değildir, yok 

hükmündedir. Örneğin, denetim organının veya  azınlığın şirketi idare ve temsil 

adına bir karar alarak, üçüncü kişilere bunu tatbik etmesinde olduğu gibi. Bu 

kararlar hiçbir zaman geçerli hale getirilemeyecek, yok kararlar olarak 

kalacaklardır.  

Yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısı yapılmaksızın veya  toplantı 

dışında kullanılmış oylarla veya çağrısız toplanan genel kurul tarafından veya 

hükümet komiserinin bulunmadığı toplantıda seçilmesi halinde yokluk devreye 

girer146 Bu hallerde yönetim kurulunun oluştuğu söylenemez. 

Kural olarak yönetim kurulunun toplantı ve karar nisaplarına uymadan almış 

olduğu kararlar TTK’nın 330’ncu maddesindeki şekli şartlar gerçekleşmediği  için 

yoklukla maluldür147. Yetkisiz ya da organ niteliğini taşımayan kişiler  tarafından 

genel kurulun toplantıya çağrılması halinde yokluk devreye girecektir148.  Örneğin 

dört üyesi geçersiz olan, beş üyeli bir yönetim kurulunda, bir üyenin genel kurulu 

toplantıya çağırmasında olduğu gibi.  Yokluğa dayanan genel kurul kararlarının da, 

yoklukla malul olması gerekmektedir. Fakat Yargıtayımız bazı kararlarında; çağrıyı 

yapan yönetim kurulu işlemini geçersiz olsa bile bunun genel kurul kararlarının 

geçerliliğini etkilememesi gerektiğini söylemektedir149. 

                                                 
144  KIRCA, Hükümsüzlük, s. 496. 
145  ÜLGEN; şirketin iştigal konusu dışında yapacağı işlemler yoklukla maluldür ve bunlara 

sonradan genel kurulun icazet vererek geçerli hale getirmesi de mümkün değildir, der 
(ÜLGEN, s. 1288) MOROĞLU, TTK 137’ye göre gerek iç gerek dış ilişkilerinde ehliyetleri 
işletme mevzuu ile sınırlı olup bunun dışında aldıkları kararlar yoklukla malul olmalıdır 
(MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 122, 123). 

146  KIRCA, Hükümsüzlük, s. 496. 
147  KIRCA, Hükümsüzlük,s.497; MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü,s.73. 
148  TEKİL,Geçersizlik Sorunları, s. 1098. 
149  Yargıtayımız bir kararında; süresi biten yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya 

davete yetkisi vardır, demiştir, Y.11.HD.nin 15.5.1984 gün ve 2678/2831 sayılı kararı 
(MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 73). Yoklukla malul olduğunu 
düşündüğümüz bu karara katılmak mümkün değildir. Yargıtayın 1983 yılında 
kooperatifler hakkında vermiş olduğu bir kararında önceki genel kurula divan başkanı 
olarak seçilen kişinin genel kurulu toplantıya çağırması karşısında genel kurul 
kararlarının yoklukla malul olduğunu söylemiştir. Yargıtayın bu kararı bizim 
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Yargıtayımız bir kararında merasim şartlarına uyulmaması nedeniyle, kurul 

oluşmadan, kararlar  alınması durumunda, hukuki işlemlerin yok sayılacağını150 

söylemiştir. Yargıtayımız son dönem aldığı bazı kararlarında, toplantı nisabı 

sağlanamasa bile karar nisabının sağlanması durumunda “geçici üye ataması, 

genel kurulu toplantıya çağrı” halinde kararların geçerli olacağını söylemiştir151. 

Yargıtayımız ticari işlem güvenliğini  dikkate alarak yokluğa geçerlilik 

kazandırmaya çalışmıştır. Şöyle ki; anonim şirketlerde; organın kurul özelliğini 

yitirmesi,  şirketin varlığı  ve fiil ehliyetinin devam ettirilmesi ile yakından ilgilidir. 

Bu olumsuz duruma çare olmak amacıyla, iki farklı karar türünün alınabilmesi 

amacıyla emredici hükümler bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Fakat Kanunun 

emredici hükümleri  karşısında (TTK md.312,330) Yargıtayın bu kararlarına 

katılmak mümkün değildir. Bu kararlar aslında genel hukuktaki geçersizlik 

yaptırımlarının anonim şirketler bakımından uygulanmasının yaratacağı 

sakıncaların giderilmesi endişesi de taşımaktadır. Yani Yargıtay genel geçersizlik 

hallerini anonim şirketlere uygularken, ticari işlem güvenliğinin daha ağır bastığını 

varsayarak, bazı kararlarını bu doğrultuda vermektedir.  

Yargıtayımızın bir kararına göre; “anasözleşme taraflar arasında yapılmış bir 

sözleşme niteliğinde olup uyulması zorunlu bulunduğundan, ana sözleşmeye aykırı 

kararlar iptali kabil değil yoklukla sakat kararlardır”152.  Fakat doktrinde bazı görüş 

sahiplerine göre; anasözleşmeye aykırı kararlar nedeni ile sadece iptal davası 

açılabileceği savunulmaktadır. Kurucu niteliklerde eksiklik bulunmayan sadece ana 

sözleşmeye aykırı olan yönetim kurulu kararlarının yokluğa tabi olduğunu 

söylemenin TTK md. 381 karşısında yönetim kurulu kararları için de mümkün 

olmadığını düşünüyoruz.  

Bir görüşe göre; azledilmiş, görev süresi sona ermiş, yahut seçimine ilişkin 

karar yok veya batıl sayılmış veyahut TTK md.381 gereği genel kurulca alınan 

seçim kararı iptal edilmiş yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya davet yetkisi 

yoktur. Böyle bir yönetim kurulunca yapılan davet ve davet üzerine toplanıp 

                                                                                                                                                           
görüşümüzü de destekler niteliktedir.Y11.HD.nin 20.2.1983 gün ve 6304/6409 sayılı 
kararı (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 73). 

150  Y.11.HD.26.01.1989 Gün ve 3414/260 sayılı kararı ( YKD. C.XV. S.5. Mayıs 1989, 
s.684 ) diğer Yargıtay kararları için Bkz. “Toplantı ve Karar Nisabı”. 

151  Yargıtay Kararları için bkz. “ Toplantı ve Karar Nisabı”. 
152  11.HD.1.10.2001 gün ve 7442/7269 sayılı kararı, (YKD. CİLT: 28, SAYI: 2, ŞUBAT 

2002,  s. 232). 
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kararlar alan genel kurul kararları yok hükmündedir153. Bir başka görüşe göre; 

yönetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden bitmesine rağmen, bu üyenin karar 

ekseriyetine dahil edilmesi suretiyle yönetim kurulunun kararlar alması halinde154  

yokluk yaptırımından bahsetmek gerekir. 

Yönetim kurulu kararlarının yokluğunun tespiti yenilik doğurucu değil 

açıklayıcı niteliktedir. Yokluğun tespiti herkesi, yokluğun reddi ise sadece tarafları 

bağlar155. Üyenin görevi kendiliğinden veya bir başka sebepten bitmesi halinde 

geçersiz üye ile yapılan tüm toplantıların yok hükmünde sayılması telafisi güç 

zararlara yol açacaktır.  

Genel hükümlerdeki yokluk yaptırımının, kurucu unsurlardaki eksik tüm 

yönetim kurulu kararları için tatbiki mümkün değildir. Özellikle yönetim kurulunun 

üçüncü kişilerle yapmış olduğu hukuki işlemlere ait kararların geçersiz sayılması 

halinde ticaret hayatında telafisi mümkün olmayan zararlar meydana 

gelebilecektir. Bir kere yok hükmünde kararların tahvili mümkün değildir156. Uzun 

süre sonra hakkın kötüye kullanılması defi ileri sürmekte mümkün değildir157. 

Ortada bir hukuki işlem olmadığı için yapılan fiillerin tüm sonuçlarıyla beraber 

geçmişe etkili olarak yok sayılması  gerekecektir. Örneğin üçüncü kişi, yok işlemle 

tesis edildiği halde ticaret siciline kayıtlı bir/birkaç yönetim kurulu üyesi ile yapmış 

olduğu işlem uzunca bir süre sonra yok sayılınca yapılan ve ifa edilen tüm edimler 

iade edilmek zorunda kalınacaktır.  

Yukarıda saydığımız yönetim kurulu üye sayısının toplantı nisabını 

sağlamaması vb. gerekçelerle kararlarının yok hükmünde veya batıl sayılması 

halinde, iyiniyetli üçüncü kişilerle yapılan hukuki işlemler geçmişe yönelik hüküm 

doğurmayacaktır. Çünkü öncelikle bir şirketle işlem yapan kişi yönetim kurulu 

kararının sakat olduğu yönünde bilgi sahibi değildir. Burada üçüncü kişinin iyiniyeti 

hükmün etkileri bakımından ve ticari işlem güvenliği için oldukça önemlidir. Aksine 

bir hüküm ticari hayat için karmaşaya sebep olur. TTK md. 321/4’de belirtildiği 

gibi iyiniyetli üçüncü kişinin, yetkili olduğunu sandığı temsilci ile yaptığı 

                                                 
153  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü,s.73. 
154  Burada sakat olan yönetim kurulu üyesinin sicile tescil edilmesi alınan kararların 

akıbetini etkilemeyecektir zira sicilin sakatlığı giderici (ıslah edici) bir etkisi yoktur 
(ÖZKORKUT, s. 93).  

155  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 125. 
156  TEKİL,Geçersizlik Sorunları, s. 1097. 
157  TEKİL,Geçersizlik Sorunları, s. 1098. 
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muameleden dolayı anonim şirkete başvurabilmesi hakkı da bu düşüncenin 

sonucudur. Geçersiz kararlar ticaret siciline  tescil edilemezler zira sicil memuru 

geçersizliği  resen inceler ve aykırılığı tespit ederse tescilden sarfınazar eder158. 

Fakat memurun hatası sonucu sicile tescil edilen sakat yönetim kurulu üyesinin 

ticaret siciline tescili, sakat işlemin geçerli hale gelmesini sağlamaz, çünkü ticaret 

sicili kayıtları bildirici etkiye sahiptir. Sicildeki bildirici kayda güvenen iyiniyetli 

kişilerin haklarını koruması açısından sicilin dış dünyada “yarattığı görüntü” 

önemlidir. Bu nedenle yokluk ve butlan şirket içi ilişki bakımından geçerli olacak 

fakat iyiniyetli üçüncü kişiler bakımından geçerli olmayacaktır. Genel kurulun yok 

hükmünde kararları için de aynı durum geçerli olacaktır. Bir başka şekilde 

söylemek gerekirse yönetim kurulu kararının veya yönetim kurulunu tesis eden 

genel kurul kararının yokluk veya butlanla malul olması üçüncü kişiye karşı 

geçmişe etkili olarak ileri sürülemeyecektir159. Sakat hukuki işleme dayanan 

edimler  devam ediyorsa (sürekli borç ilişkisi doğuran vekalet sözleşmesi gibi) 

hukuki ilişki geleceğe yönelik olarak ortadan kaldırılabilecektir.  Bunu bir örnekle 

açıklayacak olursak; mevcut olmayan fakat ticaret siciline tescil edilmiş yönetim 

kurulu üyesinin iyiniyetli üçüncü kişi ile bir yıl önce yaptığı satım sözleşmesi 

geçerliliğini koruyacaktır. Fakat azil yetkisi olmadığı halde, yönetim kurulu 

üyelerinden birini azleden ve yerine geçici bir üye  seçen yönetim kurulu kararı 

tespit anından itibaren geçmişe etkili olarak ortadan kalkacak, eski yönetim kurulu 

üyesi görevine dönecek, geçici üyenin seçim işlemi batıl olduğundan geçmişe 

yönelik etkileriyle  son bulacaktır. 

Yönetim kurulu üyesi ticaret siciline tescil edilmemiş de olabilir. Örneğin 

açılan üyelik yerine yönetim kurulu tarafından toplantı ve karar nisabına 

uyulmadan bir üye seçilmişse, bu yok hükmünde bir yönetim kurulu kararıdır. 

Fakat bu seçilen üye tescil olmadan üçüncü kişilere yönetim kurulu üyesi olarak 

tanıtılmış, yönetim kurulu toplantılarına katılmış, şirket merkezinde yönetim kurulu 

üyesi gibi müşteri kabul etmiş,  şirket adına kararlar almış, çek düzenlemiş olabilir. 

Bu şekilde yapılan açıklamalarla zahiri yönetim kurulu üyesinin geçerli bir üye 

olduğu  hissi üçüncü kişiler üstünde yaratılmış olabilir. Böyle bir durumda aslında  

yok hükmünde veya geçersiz yönetim kurulu üyesi dolayısıyla üçüncü kişilerle 

                                                 
158  ÇEVİK, AŞ-2, s. 649.  
159  KIRCA, Hükümsüzlük, s. 499, 500. 
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yapılmış işlemlerde geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmamalıdır. Hükümsüzlük  

sadece iç ilişkide geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmalıdır160. 

3. Yönetim Kurulu Kararlarının Mutlak Butlanla Malul Olması 

TTK’da genel kurul kararlarının sadece iptale tabi olduğu düzenlenmiştir. 

Bunun yanında genel kurul kararları ile yönetim kurulu kararları hakkında genel 

hukuktaki diğer geçersizlik hallerinin uygulama alanı bulup bulmayacağı  

düzenlenmiş değildir. TTK md. 1, 381, 1466, MK md. 5, ve BK md. 20 birlikte 

değerlendirildiğinde  hukuki işlem niteliğinde olan genel kurul kararları ve yönetim 

kurulu kararları hakkında Borçlar Kanunumuzda yer alan genel geçersizlik 

hallerinin uygulanacağı sonucuna varılmaktadır. Doktrinde de; TTK’nın  sadece 

iptal hükümlerini düzenlemekle yetinmesi esas itibariyle Kanunun butlan 

hükümlerine yer vermek istemediği şeklinde değil esas ve kural olarak iptal 

edilebilirliği öngörmüş olduğu şeklinde yorumlanır161. Yargıtayımız da doktrinle 

paralel olarak anonim şirketlerde iptal edilebilirlik hükümleri yanında genel 

hükümlerde ki geçersizlik hallerinin uygulanabileceği yönünde kararlar 

vermiştir162. 

Yönetim kurulu üyesinin batıllığının tespiti için açılan dava  inşai nitelikte 

olmayan bir tespit davasıdır. Mahkemece verilen hüküm  açıklayıcı niteliktedir163. 

Yargıtay içtihatlarında da hukuki yararı bulunan her ilgilinin tespit davası 

açılabilmesi yönünde kararlar mevcuttur164. Aynı zamanda tespit davasının 

açılması için davacının  menfaatinin güncel olması da gereklidir165. Şirketler için 

tespit davası yönetim kurulu, denetim kurulu, pay sahipleri  tarafından açılabilir. 

                                                 
160  KIRCA, Hükümsüzlük, s. 501. 
161  MOROĞLU, Hükümsüzlük, s.140; MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 

s. 24, Karşı görüş, TEKİL; TTK tasarısının hazırlayıcısı HIRŞ ve Schluep’in TTK 381 
hükmü karşısında BK genel hükümlerde belirtilen geçersizlik hallerinin 
uygulanmayacağını savunduklarını söylemektedir (TEKİL, Geçersizlik Sorunları, s. 
1091).  

162  YHGK’nun 6.2.1957 gün ve 50/20 sayılı kararı, Y.11.HD’ nin 28.5.1986 gün ve 
1503/3243 sayılı kararı (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 24). 
Y.11.HD’nin 6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (YKD Cilt 5, sayı 9/1319), 
Y.11.HD’nin 26.6.1978 gün ve 2647/3418 sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s. 648). 

163  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 145. 
164  YHGK’nun 24.101962 gün ve 2/128-54 sayılı kararı, Yargıtayın  5.12.1962 tarihli İBK 

(MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s.145). 
165  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s.146. 
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Denetçinin ibra edilmeden yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda 

mutlak butlan devreye girecektir. Şirket ana sözleşmesine yönetim kurulu 

üyelerinin Yahudi olmasının veya üyenin evlenmesinin görevini sona erdireceği vb. 

şekilde eklenen hükümler de esas sözleşmeyi batıl kılacaktır. Bu hükümler kamu 

düzenine, ahlaka, adaba aykırı, gerçekleşmesi imkansız olduğu için mutlak 

butlanla sakat  kararlardır (BK md. 19,20).  

Mahkemece verilen bir kesin hükme rağmen alınan kararlar da (örneğin iptal 

kararı) batıl olmalıdır166 (Anayasa md.138/4, TTK md.383).  

Bir görüşe göre yönetim kurulu üyeliğine, ölmüş birinin seçilmesi halinde  

genel kurul kararı, konusundaki imkansızlık nedeni ile mutlak butlanla maluldür167. 

Ölü bir kimsenin, genel kurulun vekalet sözleşmesinin kurulması yönünde  icabı 

karşısında kişinin kabul olgusunu kullanmasının mümkün olmadığını 

düşündüğümüz için hukuki işlemin kurucu unsurundaki bu eksikliğin yokluğa 

sebebiyet vermesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Yukarıda yokluğun iyiniyetli üçüncü kişiler hakkında geçmişe etkili olmaması 

hakkında söylemiş olduğumuz hususlar sonuçları bakımından aynı olan batıl 

hukuki işlemler hakkında da geçerli olacaktır. Fakat yokluktan farklı olarak 

batıllığın ileri sürülebilmesi için yönetim kurulu kararı hakkında MK m.2’de 

belirtilen hakkın kötüye kullanılmamış olması  gerekmektedir. Hangi hallerde 

hakkın kötüye kullanıldığının tespiti için genel ilkeler belirlemek güçtür. Yani bir 

kimsenin kararın batıllığını eskiden beri bilmesine rağmen buna menfaati icabı ses 

çıkarmayıp da ancak hesaplayamadığı sonuçlarını gördükten sonra kararın 

butlanının tespitini istemesinde hakkın kötüye kullanılması vardır denebilir168. Bu 

konuda mahkeme, dava önüne geldiğinde her olay için “somut olay adaletini” 

değerlendirerek karar vermelidir. 

Batıl sayılan hukuki işlem dolayısıyla hem pay sahipleri hem de üçüncü kişiler 

çeşitli yönlerden zarar görebilirler. Başlangıçtaki objektif imkansızlık yüzünden 

hukuki işlemin batıl kabul edildiği hallerde taraflar ancak menfi zararlarının 

(örneğin hükümsüz kalan hukuki işlem  gereğince yaptıkları giderlerin, bu hukuki 

işlemin geçerliliğine güvenerek kaçırdıkları sözleşme fırsatlarından doğan kazanç 

kayıplarının) tazminini talep hakkına sahiptir. Müspet zararlarının (diğer bir deyişle 
                                                 
166  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s.140. 
167  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s.140. 
168 MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 152, 153. 
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hukuki işlemin ifa edilmemesinden doğan kazanç kayıplarının yani hukuki işlem  ifa 

edilse idi elde edecekleri menfaatlerin) tazminini isteyemezler169.  

Hukuki işlem  kurulduğu/yapıldığı zaman objektif yönden yerine getirme 

olanaksızlığı (ifa imkansızlığı) varsa borç ilişkisi esasen meydana gelmemiş olup, 

hukuki işlem taraflar için hüküm ifade etmeyeceğinden taraflar birbirlerine 

verdikleri şeyleri sebepsiz  zenginleşme hükümleri  içinde geri alabilirler170 (BK 

md.61 vd). 

Yönetim kurulu üyesini belirleyen genel kurul kararının ya da yönetim 

kurulunun geçici üye seçimi hakkındaki karar hakkında tatbik edilecek mutlak 

butlanın hem süresiz olarak ileri sürülebilmesi, hem de hangi  hallerde batıllığın 

geçerli olacağının  Borçlar Kanununda düzenlenmemiş olması171, ayrıca kararların 

alınmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen ıslah müessesesinin de 

kanunumuzda ve Yargıtay kararlarında  kural olarak kabul edilmemesi, şirket ve 

ticari işlem güvenliği açısından172 telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol 

açabilecektir. Bu nedenle TTK’ da ticari hükümler için, mutlak butlan hükümlerine 

belirli bir süre geçtikten sonra geçerlilik kazandırılabilmesini sağlayan  özel bir 

butlan (geçersizlik) hükmünün düzenlenmesi uygun olacaktır. 

4. Yönetim Kurulu Kararlarının Nispi Butlanla Malul Olması 

Butlan sebebi yalnız bir kısmına ilişkin bulunan yönetim kurulu kararları kural 

olarak kısmen batıl olacaklardır. Eğer bu kısım olmaksızın taraflar böyle bir kararı 

almayacaksa, mutlak butlan geçerli olacaktır. Nisbi butlanın genel kurul kararı ya 

da yönetim kurulunun geçici  üye seçen  kararı hakkında tatbik edilebilmesi için 

alınan kararın hukuki sonuçlarının bölünebilmesi gerekmektedir173. 

Ticaret Kanunumuzda, kanun ve salahiyetli makamların kabul ettiği üst sınırı 

geçen hukuki işlemler hakkında, BK md. 20/2’den ayrı olarak özel bir “nisbi 

butlan” hükmü öngörülmüştür. Bu nedenle yönetim kurulu kararları açısından 

                                                 
169  Y 11. HD. 20.02.1990 gün ve 9411/1087 sayılı kararı (KARAHASAN, Genel Hükümler, 

s. 416). 
170 Y 15. HD. 25.05.1985 gün ve 825/1234 sayılı kararı (KARAHASAN, Genel Hükümler, 

s. 428). 
171 MOROĞLU, Hükümsüzlük, s. 140, 141. 
172  ÖZKORKUT, s. 128. 
173  MOROĞLU; genel kurul kararları için bu tanımı yapmış fakat yönetim kurulu kararları 

da hukuki işlem olarak genel kurul kararlarına benzediğinden aynı sonuca ulaşmak 
gerekir (MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s.143). 
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emredici şartlara rağmen üst sınırı geçen hukuki işlemler nisbi butlana tabi 

tutulacak, kanunun belirlediği  üst sınırdan yapıldığı varsayılacaktır. Örneğin; 

genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yedi kişinin seçildiği toplantıdan üç gün 

evvel üyelerden birinin ölmüş olması halinde  genel kurul kararının tamamı değil 

sadece o üye için nisbi butlan söz konusu olacaktır. Bir diğer örnek yönetim 

kuruluna azledilmemek üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında genel 

kurulun seçim kararının tamamı  batıl sayılmayacak, fakat genel kurulun mutlak 

yetkisini elinden alan “azil kısmı” nisbi butlanla malul olacaktır174. Yönetim 

kuruluna genel kurul tarafından dört yıl için üye seçilmesi halinde nisbi butlan 

devreye girecek, fakat BK 20/2 değil, TTK 1466 uygulanarak genel kurul kararının 

üç yıl için alındığı kabul edilecektir. Böyle bir durumda salt BK 20/2’nci maddesinin 

uygulanması, sonuçları bakımından bölünemeyen yönetim kurulu üyesini seçen 

genel kurul kararının, tamamının geçersiz sayılmasını  gündeme getirebilecektir. 

5. Yönetim Kurulu Kararlarının Askıda Geçersizliği 

Yönetim kurulunu tesis eden hukuki işlemin ya da yönetim kurulunun almış 

olduğu  kararının geçerliliği konusunda kanunda ya da anasözleşmede olumsuz bir 

şart öngörülmüşse, bu şartın gerçekleştiği ana kadar hukuki işlem askıda geçersiz 

sayılacaktır. Askıda geçersizlik175 yönetim kurulu kararları açısından çeşitli 

şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.  

Ticaret Kanununa göre anasözleşme değişikliklerinin  ancak tescil ile geçerlilik 

kazanacağı düzenlenmiştir (TTK md.390). Ana sözleşme değişikliği ile yönetim 

kurulu üye sayısı artırılabilir, eğer bu genel kurul toplantısında artırılan üye sayısı 

kadar yönetim kurulu üyesi de seçilmişse, bu kararın tesciline kadar genel kurul 

kararı askıda geçersiz sayılacaktır. Askıda geçersiz sayılan bu seçim kararı  

mahkemece iptal edildiği taktirde yönetim kurulu üyeleri hiç göreve 

başlayamayacaktır. Eğer  tescilden önce anasözleşme ile seçilen  yönetim kurulu 

üyeleri  hukuki işlemler yapmışsa bu  işlemler geçersiz sayılmalıdır.  

Yönetim kurulu üyesinin göreve başlayabilmek için pay sahibi olması 

gerekecektir. Pay sahibi olmak için beklenen bu sürede hukuki işlem “askıda 

geçersiz” sayılacaktır. Askıda geçersizlik yüzünden göreve başlayamayan üye 

                                                 
174  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 143. 
175  YILMAZ’a göre askıda olan hukuki işlem sakat olarak ortaya çıkmış bulunan, fakat 

sakatlıkları giderilerek geçerli duruma getirilebilen işlemdir (YILMAZ, s. 81). 
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sebebiyle yönetim kurulu teşkil edilmemiş olabilir176. Yönetmeliğe göre üye en geç 

tescile kadar pay sahibi olmalıdır. Bu nedenle askıda geçersizlik en geç tescile 

kadar  devam edecektir177 (Yönetmelik md. 15). 

Kural olarak yönetim kurulu, kanunda belirtilen gerekli şekli şartları yerine 

getirdikten sonra  kararlar almalıdır (TTK md.330/1). Kanunda  yönetim kuruluna  

toplantı yapmadan kararlar alabilme yetkisi de verilmiştir (TTK md 330/2). 

Burada, ilk üye/üyelerin teklifi ile son üyenin teklifi kabul etmesine  kadar geçen 

süre içinde kararın askıda geçersizliğinden bahsetmek mümkündür. Bu aşamada 

üyelerden herhangi birinin teklifi onaylamaması (yazılı muvafakat vermemesi) 

halinde kurul halinde kararlar alınması gerekeceğinden sonraki/son üyenin teklifi 

reddetmesiyle karar hiç doğmayacak, kabul etmesiyle ise, karar geçerlilik 

kazanacaktır. Bu hükmü yokluk ile karıştırmamak gerekir. Örneğin yedi üyeli bir 

yönetim kurulunda üç üyenin toplanıp kararlar alması mümkün değildir. Eğer böyle 

bir karar alınmışsa karar yoklukla malul olacaktır. Fakat diğer dört üye buna yazılı 

muvafakat verirse karar TTK md. 330/2’ye göre geçerli bir karar haline 

dönüşecektir178. Yalnız askıda geçersizlikten bahsedebilmek için  alınacak kararın 

“muayyen olması” ve “tüm üyelerin yazılı muvafakatinin olması” şartı gözden 

kaçırılmamalıdır. Teklife açılan karar tüm üyeler yazılı muvafakat vermeden 

onaylanmışsa ya da üyelerden birinin görevi geçersizse ve  bu dönemde karar 

geçerli hale gelmeden uygulanmışsa hukuki işlem sonuç doğurmamalıdır. Yönetim 

kurulu tarafından henüz bir karar haline gelmemiş askıda geçersiz olan  kararların, 

uygulanması halinde TTK 336 vd. maddelerine göre  belirtilen yönetim kurulunun 

sorumluluğu179 yoluna  gidilmesi mümkündür. 

Yönetim kurulu kararları hakkında iptal hükümlerinin uygulanmasını 

gerektiren bir hukuki işlem  olması halinde ilgili kişi tarafından iptal başvurusu 

yapılana  kadar hukuki işlem askıdadır. Süresi içinde iptal hakkı kullanılmazsa 

hukuki işlem de geçerlilik kazanacaktır. 

                                                 
176 Bu problemin yaşanmaması için ana sözleşmeye, ya üye seçildikten sonra göreve 

başlaması için on beş gün, bir ay gibi bir emredici süre koyulmalı, ya da pay sahibi 
olmak seçilmek için bir şart olarak eklenmelidir. 

177  Bkz. “Pay Sahibi Olma”.  
178  TTK md. 330/2 “…. içlerinden birinin muayyen bir hususa dair…” demek suretiyle sanki 

bir kişinin yaptığı tekliften bahsetmiş görüntüsü verse de , burada birden fazla kişinin 
yaptığı tekliflerde de,  diğer üyelerin tümü tarafından kabul edilmesi  şartıyla maddenin 
işletilebilmesi mümkün olmalıdır.  

179  İMREGÜN, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 290. 
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6. Yönetim Kurulu Kararlarının İptal Edilebilirliği 

Yönetim kurulunun üyelerinden birinin/birkaçının geçersiz sayılması 

durumunda alınan  yönetim kurulu kararlarının iptale tabi olup olmayacağı, 

yönetim kurulunun kanunda ya da anasözleşmede belirtilen bir şartın 

gerçekleşmesi nedeniyle üyeliğin bittiğinin tespiti ve açılan üyelik için yeni bir üye 

seçmesi nedeniyle alınan yönetim kurulu kararlarının iptalinin talep edilip 

edilemeyeceği konusunda kanunumuzda bir açıklık yoktur. Yukarıda belirttiğimiz 

gibi yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılma imkanı sınırlı da olsa bazı 

kanunlarda tanınmıştır (KK. md. 16 ve SPK md. 12).  

Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinden  herhangi birinin görevine son 

veremez. Kanunla azil yetkisi mutlak olarak genel kurula  verildiği için yönetim 

kuruluna azil yetkisi esas sözleşme ile bile verilemez (TTK md.316). Nitekim 

Yargıtayımız da aynı görüştedir180. Yönetim kurulu üyeleri İş Kanunu çerçevesinde 

doktrinde yoğun olarak işveren kabul edilir. Her ne kadar yönetim kurulunun 

yönetim hakkı varsa da, iş hukuku kuralları gereği, işveren olarak şirkete bağlı bir 

üyenin görevine son vermesi mümkün değildir. Yani “yönetim hakkı”181 na 

dayanarak, genel kurula verilmiş bu yetkinin yönetim kurulu tarafından 

kullanılması mümkün değildir. Üyelik esas sözleşmeye  veya kanuna aykırı hale 

gelmişse yönetim kurulu bunu tespit edebilir. Kanunda buna engel bir düzenleme 

yoktur. Bu bir azıl kararı değil, tespit kararıdır. Bu tespit kararı için  genel kurula 

başvurulabileceğini söylemek; hem yönetim kurulunun organ niteliğini şüpheye 

düşürerek işleri karıştıracak, hem de genel kurulun tespit kararına kadar geçersiz 

bir üyenin görevde kalmasına göz yumulmuş olacaktır. Fakat tüm bu 

söylediklerimiz yanında yönetim kurulu tarafından üyeliği sona erdiren tespit 

kararının azil gibi kullanılması yani tespit kararının yolsuz olması mümkündür. Bu 

sakat tespit kararına dayanarak yönetim kurulu tarafından seçilen geçici yönetim 

kurulu üyesi de sakat olacaktır. Gerçi sakat kararları ticaret sicili memuru 

incelemek zorundadır, fakat o da yerindelik denetimi yapamayacaktır. Örneğin 

şirket anasözleşmesine  “üç toplantıya gelmeyen üyenin görevi kendiliğinden sona 

erer” gibi bir sona erme hükmü eklenebilir. Yönetim kurulu, üyelerinin tamamına 

tebligat yapmadan toplantı yapmış ve toplantıya üçüncü kez mazeretsiz gelmediği 

gerekçesiyle, muhalif (sorunlu) üyenin görevinin bittiğine karar vermiş olabilir. 

                                                 
180 Y.11.HD.nin 04.02.2002 gün ve 8423/760 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s. 1793-1794). 
181 UŞAN, Yönetim Hakkı, s. 394-396. 
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Yönetim kurulu  bu geçersiz karara dayanarak açılan üyelik için geçici üye 

atayacaktır (TTK md.315/1). Hem tespit kararı hem de yönetim kurulu üyesi 

ataması kararı hakkında genel kurul tarafından sorumluluk davası açılması veya 

yönetim kurulu üyelerinin anasözleşme ve kanuna aykırı bu kararı hakkında 

sorumluluğu yoluna gidilmesi, istenilen sonucu vermeyecektir. Çünkü üyelik 

bitirilmiş, yönetim kurulunca alınmak istenen kararlara uygun üye seçilmiştir. Her 

şeyden önemlisi geçersiz bu üyelik derhal iptal edilmez veya yürütmesi 

durdurulmaz ise genel kurula kadar, en çok bir yıl için görev yapabilecek  üye,  bu 

dönemde birçok karara imza atabilecektir. Bu nedenle özellikle yönetim kurulu 

üyesinin geçici üye atama  yetkisini kullandığı kararlarına karşı iptal imkanı 

getirilmelidir. Aynı durum kanuna aykırı hale geldiği gerekçesiyle üyeliğin 

açıldığının tespit edildiği kararlar için de geçerli olmalıdır. Böyle bir durumda butlan 

ve yokluğa dayanmak gerektiği düşünülebilir. Fakat yukarıda söylediğimiz gibi 

yönetim kurulunun tüm kararlarında butlan ve yokluğu kural haline getirmek ticari 

işlem güvenliği için çok sakıncalı sonuçlara sebep olabilecektir.  

Yargıtayımız bu konuda vermiş olduğu bir kararında, Yönetim kurulu 

tarafından, yönetim kurulu üyesinin sermaye payı koyma borcunu yerine 

getirmediği gerekçesiyle, hem ortaklıktan hem de yönetim kurulu üyeliğinden  

çıkarılması (azil) ile ilgili kararını, davacının şirkete karşı borcu olmadığının bilirkişi 

raporlarıyla da tespit edilmesi karşısında, iptal edilmesi gerektiğine 

hükmetmiştir182.  

Yargıtayımız bir başka kararında ise; pay sahibinin kısmi ödemelerden 

mahrum edilmesi ve ortaklıktan ihraç edilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı 

karşısında ortağın dava etme hakkı olduğunu zımnen  söylemiştir183. 

Bir görüşe göre daha önce iflas etmiş, kısıtlanmış birinin  yönetim kurulu 

üyeliğine seçilmesi durumunda iptal edilebilir kararlardan bahsedilir184. TTK 315/2 

kamu düzenini ilgilendiren emredici bir hükümdür. Aksi anasözleşme ile bile 

kararlaştırılamaz. Ayrıca TTK 381 hükmüne göre iptal hükümlerinin uygulanması 

                                                 
182  Y.11.HD.nin 23.11.1982 gün ve 4697/4895 sayılı kararı (KARAYALÇIN, Hükümsüzlük 

Davaları, s. 265,266). KARAYALÇIN Yargıtayın bu kararının teknik anlamda bir iptal 
davası olmadığını tespit ya da eda davası olabileceğini söylemiştir (KARAYALÇIN, 
Hükümsüzlük Davaları, s. 266). 

183  Y.11.HD.nin 14.6.1985 gün ve 2205/2894 sayılı kararı (KARAYALÇIN, Hükümsüzlük 
Davaları, s. 267). 

184  ARSLAN, Şirketler Hukuku, s. 252. 
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için karar “kanuna ya da anasözleşmeye” aykırı olmalıdır. Burada iptal 

hükümlerinin kabul edilmesi için öncelikle TTK 315/2’nci maddesinin aynı zamanda 

üyeliğe seçilmeye engel olduğunun da kabul edilmesi gerekecektir. Gerçi 

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce doktrinde bazı görüş sahiplerince TTK 

315/2’nci maddesi aynı zamanda üyeliğe seçilmeye engel hal sayılmaktaydı. 

Yönetmelikle düzenlendiği için değil de maddenin zıt anlamından, bu şartların aynı 

zamanda üyeliğe engel teşkil edebileceğine daha önce değinmiştik.  Aynı şekilde 

yönetim kurulu tarafından Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı birinin geçici üye 

olarak seçilmesi halinde, yönetim kurulu TTK 315’te belirtilen “kanuni şartları 

haiz” birini seçmiş olabilecek midir? Burada “kanuna” (TTK md.315) aykırılık 

değil de BK’da ki  “hukuka” aykırılık gerçekleştiği için butlanın devreye girmesi 

gerektiği düşünülebilir (BK md. 20/1). Bu konuda  iptalin gündeme gelebileceğinin 

söylenmesi için TTK 315/2’nci maddeye “bu şartları taşımayanlar üyeliğe de 

seçilemezler” hükmünün eklenmesi gerekmektedir. Fakat bu hüküm eklenmiş 

olsa bile mutlak emredici bu hükme aykırılık halinde biz yinede mutlak butlanın 

devreye girmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü TTK md.315/2 de yer alan 

şartların iptale tabi olduğunu söylemek şu şekilde de bir sakınca yaratabilir. Genel 

kurul her şeye rağmen bir hırsızı yönetim kurulu üyesi seçmişse askıda geçersizlik 

süresi geçtikten sonra bu hırsız kişi geçerli bir yönetim kurulu üyesi haline 

gelmiştir. Aynı şekilde genel kurul, hata ile seçmişse bile artık bir şey 

yapılamayacaktır.   

İptal kararının  ilamı, genel kurul kararını geriye doğru, yönetim kurulunun 

karar tarihine kadar geçerli olmak üzere ortadan kaldırır. Genel kurul tarafından, 

üyenin şartlara aykırı tesisi halinde mahkemece verilen iptal hükmü, geriye doğru 

genel kurulun almış olduğu karara kadar yürümekte olduğundan, yönetim 

kurulunun bu dönemde almış olduğu kararlar geçersiz sayılacaktır185.  

İptal edilen yönetim kurulu kararlarının neticesi  hakkında, genel kurulun iptal 

edilen kararlarına uygulanan TTK 383’ncü maddenin tatbiki halinde, yönetim 

kurulu kararının iptaline dair kesin hüküm tüm pay sahipleri hakkında hüküm ifade 

edecek şekilde yönetim kurulu kararını geçmişe etkili olarak hükümsüz kılacaktır. 

Zira genel kurul kararlarının iptal edilmesi halinde, davanın geçmişe etkili inşai 

                                                 
185  TEOMAN, YK. Üye Seçimi, s. 433. 
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dava olduğu konusunda öğretide neredeyse görüş birliği vardır186. İptal 

kararlarında, iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları saklı kalacaktır, yani ticaret siciline 

güvenen kişinin işlemi, geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılamayacaktır (TTK md. 

321/I, IV). 

Bir görüşe göre şirketler hakkında verilen iptal kararlarının geçmişe yönelik 

olarak ortadan kaldırılması halinde geçmişte şirketin almış olduğu kararların 

tamamının geçersiz sayılması ticaret hayatı için çok olumsuz ve istenmeyen 

neticelere sebep olacağından, genellikle geçmişe etkili olmazlar187. Örneğin 

yönetim kurulu seçimine dair genel kurul kararı iptal edilirse, yürütmesi 

durdurulmayan yönetim kurulu, dava döneminde genel kurulu toplantıya davet 

edebilir. Aynı şekilde iptal kararından daha önce de yönetim kurulu, genel kurulu 

toplantıya davet etmiş olabilir188. Yönetim kurulu seçim kararı iptal edilince 

geçmişte almış olduğu  tüm kararlar geçersiz sayılmamalıdır. Özellikle de yönetim 

kurulunun genel kurulu toplantıya davet kararının geçerli sayılması, genel kurulda 

alınan kararların geçerliliği ve  hukuk güvenliği açısından oldukça gereklidir. 

7. Yönetim Kurulunun Geçersiz  Kararlarının Islahı 

Kural olarak yokluk ve mutlak butlanla sakatlanmış  kararların  geçerli hale 

getirilmeleri mümkün değildir. Bu geçersiz kararlara dayanarak yapılan hukuki 

işlemlerin de batıl sayılması gerekir. 

Yargıtayımız kararın yokluğa ve mutlak butlana tabi olması gerektiği  bazı 

durumlarda, genel hükümlerden ayrılarak ticaret hukuku hükümlerini de  dikkate 

alarak, kararları ayakta tutmaya çalışmaktadır189.  

                                                 
186  ÖZKORKUT, s. 138,139; İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 146; TEOMAN, YK. Üye 

Seçimi, s. 433. 
187  GÜRAL; klasik nazariyecilerin tüm karar ve işlemlerin geçmişe yönelik geçersiz 

sayılması nazariyesini de bu vesileyle eleştirmektedir (GÜRAL, s. 71,72). 
188  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 75. 
189  Yargıtay 11.HD. vermiş olduğu bir kararında yönetim kurulu yasal nisap oluşmadan 

genel kurulu toplantıya çağırmışsa, sırf bu sebeple genel kurul toplantısının iptal 
edilmesi mümkün değildir, Y.11.HD. 30.05.2002 gün ve 2581/5385 sayılı kararı (YKD. 
CİLT:29,SAYI:2,SUBAT 2002,s.215). Yargıtay 11.HD. Genel kurul toplantısındaki  
karar nisabı hakkında  vermiş olduğu kararında; “oy kullanmaktan mahrum birinin oy 
kullanması sonucunda eğer o pay sahibi toplantıya katılmasaydı bile, karar yine bu 
yönde çıkardı denebiliyorsa” genel kurul kararının yokluk hükmüne tabi olmamalıdır. Bu 
kararın iptalinin de söz konusu olmayacağına hükmetmiştir. Y.11.HD. 16.03.1982 gün 
ve 760/1097 sayılı kararı (YKD. CİLT: VIII, SAYI:6, HAZİRAN 1982, s. 814). 
YİBBGK göre şekli şartlara uymayan kararlar mutlak butlan olarak gösterilmiştir ve 
uzun süre geçtikten sonra da butlanın ileri sürülmesi dürüstlük kuralı (MK md.2) 
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Geçersizliğin ıslah edilemeyeceğini öngören bazı Yargıtay kararlarına göre;  

tarafların geçersizliği bilip bilmemeleri veya sonradan yasak hükümlere rağmen 

sözleşmeyi geçerli saymaları sözleşmeye sıhhat kazandırmaz190. Batıl işlemler 

yapıldığı andan itibaren geçersizdir191. Kurul halinde alınmayan bir karara yönetim 

kurulu kararı denemez. Bunlar yok hükmündedir (örneğin; yönetim kurulunun bir 

üyesinin genel kurulu toplantıya çağırması kararı). Diğer yönetim kurulu üyeleri 

sonradan karara  yazılı muvafakat verse bile, yok hükmünde  kararı geçerli hale 

getiremezler. Fakat şartları varsa bunun için yeni bir yönetim kurulu kararı demek 

mümkün  olabilir192.  

Doktrinde geçersizliğin genel hükümlerden ayrı olarak ayakta tutulması 

gerektiğini savunan bazı görüş sahiplerine göre; kararın alınması tarihinden 

uzunca bir zaman geçtikten sonra (3 yıl gibi) kararların butlanının ileri 

sürülememesi gerekir, bu nedenle hukukumuzda ıslah müessesinin getirilmesi 

gerekmektedir193. Kanunların bir süreyi belirtmesi halinde, bu sürenin 

geçmesinden sonra alınan kararların batıl kabul edilmesinde bir yarar görülmediği 

taktirde, batıllık iddiasında bulunulamaz194. Yokluk sonuçları itibari ile ağır sonuçlar 

meydana getirmeye muktedirdir. Eğer emredici hüküm ortakların çıkarlarını 

korumak içinse ve bu çiğnenmişse, bu durumda iptal hükümlerinin meydana 

gelmesi gerekir. Genel kurulun, toplantıda usul şartlarına uymayarak, üye seçmesi  

halinde sadece iptal davası açılabilir, eğer bu dava zamanında açılmamışsa veya 

reddedilmişse genel kurulun yaptığı seçim geçerlilik kazanacaktır195. Yönetim 

kurulu seçimine dair genel kurul kararı hakkında iptal davası açılırsa, yürütmesi  

                                                                                                                                                           
çerçevesinde haklı görülmemektedir, YİBBGK 30.09.1988 gün ve  2/2 sayılı kararı (RG 
21.12.1988, s.20026 s.25 vd). Aynı yönde HGK 12.05.1965 gün ve E.5/D-4, K.203 ve 
HGK 4.11.1964 , E.953/D-2, K.640 sayılı kararları (ÖZKORKUT, s. 129). 

190  Y.4.HD.nin 25.10.1962 gün ve 12901/10618 sayılı kararı (ARAL, s. 269). 
191  Y.4.HD.nin 15.5.1980 gün ve 3739/6344 sayılı kararı (ARAL, s. 269). Yargıtay 11.HD. 

bir kararına göre batıl kararlar baştan beri hükümsüzdür, sonradan geçerli duruma 
getirilemez Y.11.HD.6.7.1978 gün ve 3158/3661 sayılı kararı (YKD Cilt 5, S. 9. 
s.1319), Yargıtayın bir kararına göre; “yokluk ifade eden kararlar başlangıçtan beri 
hükümsüz olduklarından sonradan geçerli hale getirilemezler” Y.11.HD.15.10.1993 gün 
ve 4885/6256 sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s. 429). 

192  YİBBGK 30.09.1988 gün ve 2/2 sayılı kararı. (RG 21.12.1988, s.20026 s.25 vd.). Bu 
kararda şekil şartlarına aykırı karar yok hükmünde değil de butlan hükmünde sayılıp, 
butlanın dürüstlüğe aykırı biçimde ileri sürülemeyeceğine karar verilmiştir. Aynı yönde 
HGK 12.05.1965 gün ve E.5/D-4, K.203  ve  HGK 4.11.1964 , E.953/D-2, K.640 sayılı 
kararları (ÖZKORKUT, s.129). 

193  MOROĞLU, Hükümsüzlük, s. 141. 
194  ÇEVİK, AŞ-2, s. 650.  
195  TÜZÜN, s. 106.  
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durdurulmayan yönetim kurulunun dava döneminde ya da daha önce  genel kurulu 

toplantıya davet etmesi mümkündür. Böyle bir durumda hukuk güvenliği açısından 

yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya davet kararı geçerli sayılmalıdır196. 

Toplantı nisabına uyulmadığı ya da üye/üyeler usulüne uygun olarak çağrılmadığı 

için yok hükmünde olan bir karara daha sonra bu üyenin yazılı muvafakat 

göstermesi halinde kararın yokluğundan bahsetmek mümkün değildir197.   

Doktrinde, geçersiz sayılan kararlar hakkında ıslah kurumunun mümkün 

olmadığını söyleyen bazı görüş sahiplerine göre; batıl olan kararların sonradan 

geçerli hale getirilmesi mümkün değildir198. Kararların zamanla geçerlilik 

kazanması da mümkün değildir199. Toplantı yetersayısına uyulmadan alınan bir 

yönetim kurulu kararı ile yapılan genel kurul kararı veya hukuki işlemin de 

geçersizliği söz konusu olmalıdır200. 

Islah müessesesini kısmen kabul eden bazı görüş sahiplerine göre; mutlak 

butlanla malul kararların sonradan muteber hale getirilmeleri çoğu zaman 

mümkün değilken, nisbi butlan için bu mümkündür. Mutlak butlan halinde  sebebin 

ortadan kalkması veya  amir hükümler ile kamu düzenine muhalif olma gayesi 

kaybolunca kararın ıslahı mümkün olmalıdır201. İfanın yapılması ya da bir sürenin 

geçmesi, ya da sakat unsurların düzeltilmesi  akde geçerlilik kazandırmaz. Fakat 

                                                 
196  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 75. 
197  ÖZKORKUT, s.92. Karşı görüş;İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 166. ÜLGEN; 

ehliyet dışı ve yok hükmünde bir yönetim kurulu kararı sonradan ortaklığın icazeti ile 
geçerli hale getirilemez (ÜLGEN, s. 1288). 

198  ÇEVİK, AŞ-2, s.650. EREN’ e göre; batıl bir sözleşme, başlangıçtan itibaren geçersiz 
bir hukuki işlem olup, hiçbir zaman geçerlilik kazanamayacağı gibi, hiçbir hukuki sonuç 
da doğuramaz. Bu nedenle butlan zamanla ortadan kalkmaz, tarafların icazet ya da 
teyidi ile veya edimlerin ifasıyla sağlık kazanmaz. Butlan sebebi ileride ortadan kalksa 
bile sonuç değişmez. Örneğin taraflar, ithali yasak bir mal hakkında bir satım 
sözleşmesi yapmışlar ve daha sonra ithal yasağı kalkmış olsa bile sözleşme geçerlilik 
kazanmaz. Taraflar borçlanmış oldukları edimi ifa ettiklerinde de durum değişmez. 
Yapılan yeni sözleşme eskisinden bağımsız tamamen yeni bir sözleşmedir. Fakat uzun 
süreli borç doğuran sözleşmelerde kısmı butlan devreye girmeli ve sözleşme makul 
süreye çekilebilmelidir. Bunun yanında mutlak butlan dürüstlük kuralı çerçevesinde de 
de kullanılamayacaktır. Örneğin işçinin hiçbir kazadan sorumlu olmayacağını söyleyen 
bir işveren dürüstlük kuralına aykırı olarak sözleşmenin tamamının mutlak butlan 
olduğunu ileri süremeyecektir (EREN, s. 301-306). 

199  KILIÇOĞLU, s. 61. 
200  YILDIZ, s. 71. 
201  GÜRAL, s. 46,47.  
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butlanı ileri süren ve uzunca bir süre sonra hakkını kötüye kullanan birisini de 

kanun koyucu korumaz202. 

Geçersiz hukuki işlemlerin geçerli hale getirilmesi bir kanun maddesi ile 

uygun görülmüş olabilir. Örneğin; genel kurul toplantılarına haksız katılan üyenin 

toplantı ve karar nisabını etkilemediği ölçüde genel kurul kararları geçerli olacaktır 

(TTK md. 361/3). Yönetim kurulu kararları içinde bu hükmün kıyasen203 

uygulanması kararların ayakta tutulması ve ticari işlem güvenliğinin sağlanması 

açısından faydalı olacaktır. Örneğin; görev süresi dolmasına veya yönetim 

kuruluna yasak edilen meslek mensubu olmasına  rağmen şirket adına hukuki 

işlemler yapan üyenin aldığı kararlar geçerli olmayacaktır (TTK md. 314/1,315/2). 

Geçersiz hale gelen yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulunun organ vasfını 

etkilemiyorsa, yani onun yokluğunda da yönetim kurulu kararlar alabiliyorsa 

kararın geçerli sayılması, 361/3’ün kıyasen uygulanması suretiyle mümkün olabilir. 

Yönetim kurulu tarafından toplantı nisabına uyulmadığı için yoklukla malul bir 

kararın, uzunca bir süreden sonra diğer üyelerin yazılı muvafakatı alınmak 

suretiyle, geçerli hale getirilmeleri mümkün müdür? (TTK md. 330/2). Maddeye 

göre tüm üyelerin yazılı muvafakatleri ile kurul toplantı yapmaksızın kararlar 

alabilecektir. Kararın şeklen oluşması için gereken sürenin ne kadar olduğunu 

konusunda maddede bir açıklama yoktur. Fakat yazılı muvafakatlerin uzun süre 

sürüncemede bırakılmaması işin icabına uygun düşer. Yapılan bir teklif üzerine 

onaya  açılan karar, henüz tüm üyeler kabul etmeden yani  şeklen oluşumunu 

tamamlamadan uygulanmış ve sonuçlar doğurmuş olabilir. Bu halde üye 

tarafından verilen teklif, son/sonraki  üyelerin yazılı muvafakat vermesi ile geçerli 

hale gelecek, kabul etmemesi ile 204 geçersiz hale gelecektir. Böyle bir durumda 

bir üye  yönetim kurulu toplantısına katılmadığı için  kararın geçersizliğine sebep 

olmuşsa, sonradan bu üyenin yazılı onay vermesi kararı geçerli hale getirmelidir. 

                                                 
202  OĞUZMAN; akdin geçerlilik kazanmasının mümkün olmadığını söylemekle birlikte akdin 

kendisine yakın bir akde çevrilebileceğini  söylemektedir. Örneğin; noterden yapılan bir 
satım akdinin, satım vaadi anlaşmasına çevrilmesi gibi (OĞUZMAN/ÖZ, s. 138). Aynı 
yönde: EREN, s. 301 . 

203  Kıyas, bir kanun hükmünün veya bu hükümde yer alan bir ilkenin, hakkında hiçbir 
hüküm olmayan benzeri olaya uygulanması demektir. Kanunun kıyasen uygulanması 
için her iki eylem, davranış veya ilişkinin az çok birbirine benzer mahiyetteki menfaat 
çatışmasını doğurmuş olması yeterlidir (AKINTÜRK, Medeni Hukuk, s. 74). 

204  ÇEVİK; idare meclisi azalarının oylarını kabul veya ret şeklinde vermeleri gerektiğini 
çekimser şekilde oy vermelerinin yerinde  olmadığını söylemektedir. Bu durumda  
üyelerden biri ret oyu kullandığı taktirde, yönetim kurulu toplantısının yapılması 
gerekecektir (ÇEVİK, AŞ, s. 29). 
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Çünkü aslolan Yargıtayımızın da kararlarında değindiği gibi, hukuki işlemlerinin 

ayakta tutulmasıdır. İptal hükümleri bile öngörülmemiş yönetim kurulu kararları 

hakkında yokluk ve butlanın ısrarla savunulması, hem maddenin lafzı yorumuna  

aykırı düşer hem de yönetim kurulunun çalışmalarını sekteye uğratır. Gerçi fıkra 

hakkında amaçsal yorum yapıldığı taktirde aynı sonuca ulaşmak mümkün 

olamayabilir. Fakat maddenin ikinci fıkrasının, bu şekilde yorumlanmasında  

sakınca olmadığını düşünüyoruz 

Yargıtayımızın yönetim kurulunun; özellikle “genel kurulun toplantıya 

çağrılması” ve “geçici üye seçilmesi” hakkında “karar nisabını uygun bulan 

görüşleri” aslında hem yokluğun ayakta tutulması hem de ticari işlemlerin 

sekteye uğramaması kaygısı taşımaktadır. Gerçi Yargıtayımız bu kararları verirken 

başka gerekçelere dayandığını beyan etmiştir205. Fakat Yargıtay’ımızın yaklaşımı 

genel olarak incelendiğinde, hem genel hükümlerdeki yokluk ve butlanın hem de 

genel kurul kararları için uygun görülen iptalin, yönetim kurulu kararlarına uygun 

bulunmadığı, bu konuda somut olaya göre farklı kararlar verildiği görülmektedir. 

Yönetim kurulu, hakkında iptal davası açılmış bir kararın hilafına yeniden 

karar verebilir, buna “doğrulama” denir. Kanunda “doğrulamanın” mümkün 

olmadığı yönünde bir  hüküm mevcut değildir206. Yönetim kurulu daha önce vermiş 

olduğu bir kararını değiştirebilir. Fakat bunun kullanılması “kazanılmış haklarla 

sınırlı” olmalıdır207. Yeni karar ile davacının kararın iptal edilmesinde  hukuki yararı 

kalmayacağı için iptal davasının da  reddedilmesi gerekecektir. Butlan ile malul bir 

kararın, iptal kararının aksine “doğrulanması” da söz konusu değildir. Bir dava 

açılmamış dahi olsa yokluğu saptanan bir kararın yerine kendiliğinden genel 

kurulca yeni bir karar alınırsa bu “doğrulama” olmayıp başlı başına yeni bir karar 

niteliğinde olacaktır208. 

Yabancı bazı hukuk sistemlerinde de ıslah kurumu vardır. Örneğin Alman 

hukukunda genel kurul kararlarının ticaret siciline tescil edilip aleniyet kazanması 

halinde, tescilin üzerinden uzunca bir süre geçmiş olması durumunda  batıllığın 

ıslah edilmiş olacağı kabul edilmektedir209. 

                                                 
205  İlgili Yargıtay kararları ve sonuçları için bkz. “Toplantı Nisabı”. 
206  Y.11.HD. 14.3.1986 gün ve 694/1427  sayılı kararı (ÇEVİK, AŞ-2, s. 659). 
207  Y.11.HD. 24.06.1983 gün ve 2915/3307 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1, s. 1821). 
208  ÇEVİK, AŞ-2, s. 659.  
209   MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 154. 
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Bizim hukukumuzda da TTK’nın 299/2’nci maddesinde, 1995 yılında 

yürürlükten kalkmadan önce şirketin tescili ile batıl olan muamelelerin geçerli hale 

geleceği düzenlenmekteydi.  

Kanaatimize göre üyelik bir şekilde geçersiz hale geldiğinde bunun 

belirlenmesi için  “tespit” (yönetim kurulu ya da mahkemece tespit davası) 

yapmak yeterli olacaktır. Üyenin bu tespit kararından itibaren yönetim kurulu 

toplantılarında almış olduğu kararlar geçersiz sayılacaktır. Fakat tespit kararı 

verilmemişse TTK md. 361/3’üncü maddesinin yönetim kurulu kararları için de 

kıyasen uygulanması suretiyle geçmişte alınan kararların da geçerli birer hukuki 

işlem sayılması, ticaret şirketlerinin özel durumuna daha uygun düşecektir. 

II. Genel  Kurul  Tarafından  Üyelik  Şartlarına   Haiz Olmayan  Birinin 

 Seçilmesinin  Yönetim Kurulu Tarafından Takibinin Zorunluluğu 

Genel kurulun yönetim kurulu üyesini seçen geçersiz kararlarını uygulamak, 

yani bu geçersizliğe rağmen üyenin kurula katılıp yönetim ve temsil adına işlemler 

yapılmasına müsaade etmek, yönetim kurulunun sorumluluğunu doğurabilir mi? 

Ticaret Kanununa göre;  genel kurul tarafından verilen kararların, sebepsiz olarak 

yerine getirilmemesi durumunda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu yoluna 

gidilebilir (TTK md. 336/4). Kararın geçersiz olması acaba uygulanmaması için bir 

sebep oluşturabilir mi? 

Borçlar kanunumuzda düzenlenen vekalet akdine göre; vekil müvekkilin 

hukuka veya ahlaka aykırı talimatlarına uymak zorunda değildir. Bu talimatlar 

hukuken geçersizdir. Bu nedenle vekil müvekkilin kararlarını dikkatlice incelemeli 

bunların amacına uygun olmadığını veya faydasız olduğunu görünce, sadakat 

yükümü gereği müvekkilinin dikkatini çekmeli, onu uyarmalıdır. Vekil iki halde 

müvekkilin talimatından ayrılırsa sorumluluktan kurtulabilir. Birincisi müvekkile 

ulaşma imkanı olmaması yani gecikmesinde sakınca bulunması, ikincisi ise 

müvekkile sorulsaydı bile bu şekilde karar vereceğinin öngörülmesi halinde 

müvekkilin talimatından ayrılabilir. Bu durumda vekil sorumlu olmayacaktır210 (BK 

md. 389/2). 

Sorumluluk doğacağını söyleyen fakat konuyu sadece iptale tabi kararlar 

bakımından ele alan bir kısım görüş sahiplerine göre; yönetim kurulu, genel 

kurulda alınan iptale tabi kararları tespit ettiğinde kararı uygulamak yerine iptal 

                                                 
210  ARAL, s. 426. 
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davası açmalıdır. Mahkemece uygulamanın geri bırakılmasına karar verilmemişse, 

yönetim kurulu bu kararı uygulamak mecburiyetindedir211. Kurul bu şekilde 

sorumluluktan kurtulacaktır. Sorumluluğun doğacağını söyleyen bir başka görüşe 

göre; yönetim kurulunun genel kurul kararlarını uygulama zorunluluğu sıhhatli 

kararlar için geçerlidir. Hukuka uygun olmayan kararların yönetim kurulu 

tarafından uygulanması sorumluluğunu gerektirir. Yönetim kurulunun hem kararın 

hukuka uygun olup olmadığını denetlemesi, hem de sorumluluk gerektirebilecek 

bir kararsa mahkemeden iptalini talep etmesi gerekir.212.  

Sorumlu olmayacağını söyleyen bir görüşe göre; genel kurulun batıl olan 

kararlarını uygulayan yönetim kurulunu TTK md. 336/4 e göre sorumlu tutmak 

mümkün değildir. Aksi taktirde idarede zaruri olan istikrar ve emniyet kalmaz. 

Açıkça batıl olduğu görülen kararları uygulayan yönetim kuruluda TTK md. 336/4 

den değil de 381’nci maddenin vermiş olduğu vazifeyi yapmamaktan dolayı 

sorumlu tutulmalıdır213.  

Geçersiz kararları uygulayan yönetim kurulunun sorumlu olacağını söyleyen 

bir görüşe göre; hükümsüz olan kararları uygulayan yönetim kurulunun 

sorumluluğu yoluna gidilmelidir. Zira Kanunun  381/1-3’nci maddesi  bunu zımnen 

söylemiştir. Ayrıca yönetim kurulunun  şirkete karşı işlerini  özen ve sadakat içinde 

yürütmesi gerekir. Bu nedenle yönetim kurulunun bu geçersiz kararları uygulaması 

sorumluluğuna yol açmalıdır214.  

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararındaki aykırılığı baştan beri bildikleri 

halde geçersiz olan genel kurul kararlarını uyguladıkları için sorumlulukları215 

yoluna gidilebilir. Yönetim kurulu, geçersiz karara rağmen yönetim kurulu üyesinin 

temsil ve yönetim yetkisini kullanmasına kasıt ya da ihmalle göz yumarsa  bu 

onun sorumluluğunu doğuracaktır. Çünkü bu ona kanunla verilmiş bir görevdir 

(TTK md. 336, 381 vd. BK md. 19,20,528,390/1,321).  

                                                 
211  ÇEVİK, AŞ-2, s. 658.  

212  ARSLAN, Sorumluluk Davasında Temsil, s.123. 
213  ARSLANLI, s.180.  
214  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 155,156. 
215  ARSLAN’ a göre sorumluluğun doğmasında doktrine göre  üç sebep vardır. İlki yönetim 

kurulu üyesi ile şirket arasında vekalet veya hizmet akdinin olması nedeniyle bu akde 
aykırılık dolayısıyla sorumluluk yoluna gidilebilir. İkincisi kanuna aykırılık, üçüncüsü 
haksiz fiildir. Fakat sorumluluk davasının asıl sebebi olarak sözleşmeye aykırılığın esas 
alınması daha doğru olacaktır (ARSLAN, Sorumluluk Davasında Temsil, s. 121). 
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Yönetim kurulu  üyeleri,  genel kurulun üyeyi seçmiş olduğu kararlarını, iyi 

etüt etmeli; emredici hükümlere, şekil ve usul şartlarına, kanuna, esas 

sözleşmeye, afaki iyi niyet kurallarına aykırı buldukları, yokluk, butlan veya iptal 

edilebilir kararlara rastladıklarında, genel kurul kararı hakkında 381’nci maddeye 

göre iptal davası veya geçersizliğin tespiti yönünde dava açmalıdır.  Burada ikili bir 

ayrım yapacak olursak; yönetim kurulunu belirleyen,  genel kurul kararlarının 

hükümsüzlüğü ya da iptal edilebilirliği gündeme gelecektir. Eğer genel kurulun 

yönetim kurulunu üyesini belirleyen kararı geçersiz bir kararsa; yani yok 

hükmünde216 ya da mutlak butlanla sakatsa, yönetim kurulu bu kararı kesinlikle 

uygulamamalıdır. Yönetim kurulu geçersizliği  bilmediğini ileri süremez. Bu görevin 

gerekli sadakatle ve özenle yerine getirilmemesinin zorunlu bir sonucudur. Fakat 

yönetim kurulunun genel kurulun kararını, yoklukla/mutlak butlanla malul 

olduğunu tespit ettirmek gibi bir zorunluluğu yoktur217. Sadece kararı 

uygulamaması, yani seçilen yönetim kurulu üyesini, yönetim kurulu üyesi olarak 

kabul etmeyerek ona göre işlem yapması  sorumluluktan kurtulması için yeterlidir.  

Bu yönetim kuruluna TTK md. 336/4 ile yüklenmiş bir görevdir. Yönetim 

kurulunun, geçersiz bir genel kurul kararına binaen, geçerli olmayan bir yönetim 

kurulu ile çalışması neticesinde TTK md. 341’e göre sorumluluğu yoluna 

gidilebilmesi de mümkündür. İkinci olarak; yönetim kurulu, yönetim kurulunu 

seçen genel kurul kararının, iptal hükümlerine tabi olduğunu tetkik etmişse,  

üzerine düşen özen ve sadakat borcunun sonucu olarak, TTK md. 381’e göre bu 

karar hakkında iptal davası açmalı ve  icranın geriye bırakılmasını talep etmelidir.  

Yönetim kurulunun, genel kurulun yönetim kurulu üyesini belirleyen geçersiz 

bir kararı ile karşılaşması durumunda, üyeliğin açılmasında yaptığı gibi bir tespit 

kararı vererek geçici üye ataması mümkün değildir. Bu genel kurul kararı hakkında 

hukuka aykırılığın niteliğine göre iptal ya da tespit davası açması, mahkemeden 

alacağı  karara göre hareket etmesi gerekir. 

III.  Şartları  Taşımayan  Üye   ile   Oluşturulan   Yönetim   Kurulunun  

    Geçmişte Almış Olduğu Kararlar Açısından Sonuçlar 

Şartları taşımayan bir üyenin, görevinin bittiğinin tespit edilmesinden önce bu 

üyenin geçmişte yapmış olduğu tüm hukuki işlemler kural olarak geçmişe etkili 

olduğundan, tüm sonuçlarıyla beraber ortadan kalkacaktır. Fakat ticaret 

                                                 
216  ÇAMOĞLU, s. 53-54.  
217  HELVACI, Hukuki Sorumluluk, s. 62. 
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şirketlerinin özelliklerinden dolayı her türlü iptal ve tespit kararının tam olarak 

geçmişe etkili olacak şekilde  uygulanması mümkün değildir218. 

 

 

A. Toplantı  veya   Karar   Nisabının,  Şarta  Aykırı   Üyeye  Rağmen   

    Sağlanabilmesi 

Yönetim kurulu, sıhhatli gibi görünen kararlar almış ve bunları da tatbik 

etmişse,  üyenin görevinin bittiğinin tespit edilmesi halinde,  acaba bu geçersizlik 

geçmişte yapılan tüm hukuki işlemler için etkili olabilecek midir?  Öncelikle şunu 

söylemek isteriz ki, Yönetim kurulu kararının geçmişe etkili sonuç doğurması, iç 

ilişki bakımındandır. Yani pay sahipleri ve diğer yönetim kurulu üyeleri 

bakımındandır. Yoksa iyiniyetli üçüncü kişilerle yapılan hukuki işlemler geçmişe 

etkili olarak değil, geleceğe etkili olarak ortadan kalkarlar.  

Şartları taşımayan bu üye kararlarda oy kullanmış olmasına rağmen sonuç 

yine de değişmeyecekse, bu kararların geçerli sayılması mümkün olabilir mi? 

Örneğin; beş kişiden oluşan bir yönetim kurulunda üyeliği kendiliğinden bitmiş bir 

yönetim kurulu üyesinin katılımıyla yapılan bir toplantıda, oybirliği ile bir karar 

alınması halinde, bu kararın geçerli olduğunu söylemek mümkün müdür? Üyeliği 

biten kişi toplantıya katılmasaydı kurul toplantı nisabı olan dört kişi ile toplanıp, 

karar nisabı olan üç kişinin üzerinde bir sayıyla kararı alabilecekti denebilir. 

Öncelikle; üyeliği bittiği halde TTK’nın emredici hükmüne rağmen üyenin göreve 

devam etmesi mümkün değildir. Eğer tespit kararına  rağmen göreve devam 

ederse, kural olarak yönetim kurulu  üyesinin üyeliği ve buna bağlı olarak yaptığı 

hukuki işlemler batıl sayılmalıdır (BK md. 19, 20 ve TTK md. 315,330,381,383). 

Üyeliği geçersiz olan YK üyesi toplantı veya karar nisaplarını etkilemiyorsa, 

özellikle karar uzunca bir süre uygulanmışsa, hukuk güvenliği açısından kararın 

ayakta tutulmasında fayda vardır. Yargıtayımızın vermiş olduğu kararları da bu 

doğrultudadır219. Ayrıca mutlak butlanın uzunca bir müddet sonra ileri sürülmesini  

dürüstlük kuralına aykırı görmektedir220. 

                                                 
218  Bkz. “Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği”. 
219 Yargıtay 11.HD. vermiş olduğu bir kararında yönetim kurulu yasal nisap oluşmadan 

genel kurulu toplantıya çağırmışsa, sırf bu sebeple genel kurul toplantısının iptal 
edilmesi mümkün değildir. Y.11.HD. 30.05.2002 gün ve 2581/5385 sayılı kararı (YKD. 
CİLT:29,SAYI:2,SUBAT 2002,s.215). Yargıtay 11.HD. Genel kurul toplantısındaki  
“karar nisabı” hakkında vermiş olduğu bir kararında; “oy kullanmaktan mahrum birinin 
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Ticaret Kanununun 361/3’ncü maddesine göre; genel kurul toplantısında oy 

hakkı olmadığı halde, kullanan kişinin, kararın alınmasına tesirinin olmadığının 

şirketçe ispatlanması şartıyla genel kurul kararı hakkında açılan iptal davasının 

reddolunacağı düzenlenmiştir. Fakat yönetim kurulu toplantıları için kanunda böyle 

bir düzenleme mevcut değildir. Bizde yönetim kurulu toplantısına iştirak etmemesi 

gerekirken, iştirak eden üyenin katılımı ile toplantı veya karar nisabı onun 

yokluğunda da oluştuğu ispat edilebiliyorsa, bu kararın geçersizliğinin ileri 

sürülemeyeceği kanaatini taşıyoruz. Bu şekilde yönetim kurulunun geçmişte almış 

olduğu birçok kararın şirket içi bakımından geçmişe etkili olarak sonuç doğurması 

engellenebilecektir. 

B. Toplantıya Haksız İştirak Eden Üyenin  Yokluğunda Toplantı veya  

 Karar Nisabının Sağlanamaması 

Üyeliği kendiliğinden sona eren  ya da mahkeme kararı ile iptal edilen ya da 

tespit edilen birinin katılımı, geçmişte alınan kararlar hakkında toplantı ve karar 

nisabını etkiliyorsa yani o üye katılmasaydı, yönetim kurulu kararı alamayacaksa, 

alınan kararların kural olarak yok hükmünde sayılması gerekecektir. Böyle bir 

yönetim kurulu kararının,  iyiniyetli üçüncü kişiler dışında geçerlilik kazanması 

mümkün değildir.  

Yargıtayımız son yıllarda verdiği kararlarda; TTK 315/1’nci maddede yer alan 

yönetim kurulunun geçici üye ataması yetkisinin ve genel kurulu toplantıya 

çağırma yetkisinin  kullanabilmesi için “karar yetersayısı221”nı kafi görmektedir. 

Bu şekilde hareket ederek yönetim kurulunun organsız kalmasını önlemek 

istemiştir. Kurul  “karar yetersayısı” da sağlanamıyorsa ortaklık artık organsız 

                                                                                                                                                           
oy kullanması sonucunda eğer o pay sahibi toplantıya katılmasaydı bile, karar yine bu 
yönde çıkardı denebiliyorsa” genel kurul kararı yokluk hükmüne tabi olmamalıdır. Bu 
kararın iptalinin de söz konusu olmamalıdır. Y.11.HD. 16.03.1982 gün ve 760/1097 
sayılı kararı (YKD. CİLT:VIII,SAYI:6, HAZİRAN 1982 s.814). Yargıtay 11. HD. Bir 
kararı, genel kurulda  kendi ibrasına katılan bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul 
kararında sonuca etkili olmadığını, sadece bu gerekçeyle iptal hükümlerinin 
işletilemeyeceği yönündedir. Y.11.HD. 14.10,1982 gün ve 3556/3887 sayılı kararı 
(YKD.C: IX, S. 1, OCAK 1983, s. 69). Yukarıdaki üç Yargıtay kararı görüşümüzü 
destekler niteliktedir. Karşı görüş: YILDIZ: Yönetim kurulu kararları geçersizse, 
bunlara dayanan genel kurul kararları  ya da hukuki işlemlerin de geçersizliği söz 
konusu olacaktır (YILDIZ, s. 70, 71). 

220 YİBBGK göre, şekli şartlara uymayan kararlar, mutlak butlanla maluldür. Uzun süre 
geçtikten sonra da butlanın ileri sürülmesi dürüstlük kuralı (MK md. 2) çerçevesinde 
haklı görülmemektedir YİBBGK 30.09.1988 gün ve  2/2 (RG 21.12.1988, s.25).  

221  Yargıtay Kararları için bkz. “Yönetim Kurulu Zorunlu Üye Sayısı, Toplantı ve Karar 
Nisabı”. 
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kalmıştır. Buna uygun tedbirlerin alınması gerekecektir (TTK md. 435/1). Organsız 

kalınmışsa ve bu eksiklik mahkemenin verdiği süre içinde giderilememişse 

mahkemeden bir kayyım tayin edilmesi gündeme gelebilir222 (MK md.427/4). 

Ayrıca murakıplar, genel kurulu olağanüstü toplantıya davet ederek, yeni üye 

seçilmesini talep edebilirler (TTK md.355).  

§ 10. Anonim Şirket Açısından Sonuçları 

Görevi kendiliğinden biten ya da iptal edilen veya tespit kararı ile son bulan 

yönetim kurulu üyesinin, daha önceden hem tek başına hem de kurul halinde 

yapmış olduğu hukuki işlemlerin şirketi bağlayıp bağlamayacağı konusunda TTK da 

açık bir hüküm yoktur. Medeni Kanunumuza göre kural olarak yönetim kurulunun 

yapmış olduğu tüm işlemlerden dolayı şirket sorumlu olacaktır (MK md. 50/1). 

İyiniyetli üçüncü kişilerle yapılan hukuki işlemler  yönünden şirket bağlı 

olacaktır. Üçüncü kişilerin bu sakatlık nedeniyle şirkete müracaat etmeleri 

engellenemez (TTK md.37,38, 321/4). Yönetim kurulu üyeleri ticaret siciline 

kaydolunmak zorundadır. Burada üçüncü kişilerle yapılan batıl işlemlerin 

geçerliğini ticaret sicilinin sakatlığı giderici etkisi değil, ticaret hukukunun kamuya 

açıklama yapan kişinin işlemleri ile bağlı kalması ilkesi sağlamaktadır223.   

Şirketle yönetim kurulu üyesi arasındaki ilişkinin vekalet sözleşmesi 

sayıldığını söylemiştik. Bu hükümlerine göre şirket müvekkil, yönetim kurulu  üyesi 

ise vekil durumundadır224. Kural olarak yönetim kurulu üyesi vekalet ilişkisi 

bittikten sonra, yani yönetim görevi bittikten sonra ortaklık adına işlem yapamaz. 

TTK md. 138’in göndermesi ile; “….şeriklerden biri idare hakkına haiz 

olmadığı halde şirket hesabına hareket eder, yahut şirketi idare eden şerik 

salahiyetini tecavüz eylerse vekaleti olmadan başkası namına tasarruf edenler 

hakkındaki hükümler tatbik olunur” (BK md. 530).   

Doktrinde yönetim kurulu üyesinin görevi bir şekilde bittikten sonra iç ilişkide 

vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması gerektiği, dış ilişkide ise (üçüncü 

                                                 
222  ÇEVİK, AŞ-2, s. 415.  
223  MOROĞLU, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, s. 74,75,151. Aynı yönde: 

KIRCA, Hükümsüzlük, s. 501. 
224 İZMİRLİ, s. 87.  
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kişilerle yapılan hukuki işlemlerde) vekaletin devam ettiği yönündeki fikirler 

hakimdir225. 

Yargıtayımızın bu konuda vermiş olduğu bazı kararlara göre; görev süresi 

biten yönetim kurulu, organ vasfı bittiği için, şirket adına işlem yapamaz226, şayet 

yaparsa bu hukuki işlemler ortaklığı bağlamaz227. Geçersiz üye ile yapılan işlemler 

hakkında “yetkisiz temsil”e ilişkin hükümler uygulanmalıdır, bu nedenle onay 

verilmeyen hukuki işlemler temsil olunanı yani şirketi  bağlamayacaktır228. Fakat 

                                                 
225  İZMİRLİ’ ye göre; organ niteliği sona ermiş yönetim kurulu üyelerinin yapmış oldukları 

hukuki işlemler hakkında bazı durumlarda BK 397/2 de yer alan şartlar oluştuğu için 
vekalet sözleşmesinin devam ettiği kabul edilmelidir. Vekil böyle bir durumda  yönetim 
ve temsile ait tüm işlemleri değil yapılmadığı taktirde ortaklığın zarara uğrayacağı 
olağanüstü işlemleri yerine getirebilir. Vekalete geçici devam için: 1. Vekaletin son 
bulması müvekkilin menfaatlerini tehlikeye koymalıdır. 2. Vekaletin devam etmesi 
mümkün ve caiz olmalıdır. Yazar bu  hükmün uygulanabilmesi için yönetim kururunun 
organ vasfını hangi sebeple kaybettiğini dikkate alarak her sona erme durumunu ayrı 
inceleme konusu yapmaktadır. BK 397/2 hükmü üç yıllık azami süreyi doldurma ve üye 
sayısının üçün altına düşmesi nedeniyle organ vasfının yitirilmesi dışında diğer sona 
erme hallerinde uygulanmasına sakınca yoktur. Ayrıca organ niteliğini kaybeden 
yönetim kurulunun yapmış olduğu işlemlere BK 39 vd. düzenlenen temsil hükümlerinin 
değil, 396 vd. yer alan vekalet akdine muhalefet veya vekaletsiz iş görme hükümlerine 
göre hareket edilmesi gerekir. Fakat tüm bunlara rağmen, vekaletin devamı mümkün 
görülmezse , görevi son bulduğu halde hukuki işlemler yapan yönetim kurulu için, 
şirketle yönetim kurulu üyesi arasında (iç ilişkide) vekaletsiz iş görme hükümleri 
uygulanabilir. Şirketle üçüncü kişi arasında ise; her sona erme sebebi ayrı ayrı 
incelenerek karar verilmelidir. Fakat çoğunlukla vekaletsiz iş görme hükümlerinin tatbik 
edilebilmesi gerektiği görülecektir. Ayrıca bu hükme göre genel kurulun geçersiz 
yönetim kurulunun bu işlemlerine icazet verebilmesi, icazet verilmesinden itibaren 
vekaletsiz iş görmenin, vekalet akdi hükümlerine dönmesi ve şirketi bağlayıcı hale 
gelmesi mümkündür (İZMİRLİ, s.87-98, 105-123). ERİŞ’e göre; Yönetim Kurulu 
üyesinin görev süresinin son bulması sebebiyle üyeliği kendiliğinden son bulmuşsa, 
kural olarak bu andan itibaren ortaklık adına işlemler yapamaz. Fakat yönetim kurulu 
bu esnada yönetim faaliyetini yerine getirmişse, şirketle yönetim kurulu arasında 
vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması gerekir (ERİŞ, AŞ, s.205). ŞENER’ e 
göre; kural olarak şartları taşımayan bir yönetim kurulu üyesinin göreve başlaması ve  
ortaklığı bağlayıcı işlemler yapması mümkün değildir. Fakat bu kişi aykırılığa rağmen 
her nasılsa, yönetim kurulu üyesi olarak sicile tescil olunmuşsa, yaptığı işlemler dış 
ilişkide tamamen geçerli olacak, yani üçüncü kişiler açısından yapılan işlemler ortaklığı 
bağlayacaktır. Örneğin; pay sahibi olmadığı halde sicile tescil edilip göreve başlayan 
üyenin yaptığı işlemlerin ortaklığı bağlamasında olduğu gibi (ŞENER, s.109). 

DOMANİÇ’e göre; Kanunda belirtilen üç yıllık süre dolduktan sonra, yönetim 
kurulunun bu andan itibaren gerçekleştirdiği hukuki işlemler açısından, iç ilişkide, 
vekaletsiz iş görme hükümleri  gündeme gelecektir. Fakat   dış ilişkide yani iyiniyetli 
üçüncü kişilerle vekalet devam ediyormuş gibi  şirket bağlı olacaktır, Aktaran: 
İZMİRLİ, s. 93. 

226  Y.I9.HD.7.11.1996 gün ve 3017/9768 sayılı kararı (YKD. Nisan 1997, Sayı 4). 
227  Y.11.HD.24.6.1983 gün ve 2702/3285 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s. 206). 
228  Bir kimse temsil yetkisi olmadığı halde, başka bir kişi adına bir hukuksal işlem veya 

sözleşme yaparsa, yetkisiz temsil söz konusu olur. Yine bir kimse üçüncü bir kişi ile 
başkası adına bir hukuksal işlem yaptığı zaman temsil yetkisine haiz değilse, yapılan 
işlemin hüküm ve sonuçları hiçbir şekilde temsil olunanın hukuksal alanında meydana 
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geçersiz üye için sicilden terkin yapılmamışsa şirket üçüncü kişiler bakımından bu 

hukuki işlemlerle bağlı olacaktır229. Yönetim kurulu üyesinin görevine ilişkin, iç 

ilişkide yapılan sınırlandırmalar üçüncü kişilerin şirketten haklarını istemesine 

engel olmayacaktır230. Yani şirket üçüncü kişiyle  yapılan hukuki işlemler yönünden 

bağlı olacaktır.  

Yargıtay bir kararında; pay sahibi olmadan yönetim kurulu üyeliği görevini 

yürütmüş birinin, geçersiz bu üyelik dolayısıyla, şirketten almış olduğu ücretin 

istirdadı için fabrika müdürü tarafından açılan davayı ehliyet yokluğundan 

reddetmiştir231. Dava ehliyetli biri tarafından açılmış olsa bile ücretlerin geri 

alınmaması gerekir. Çünkü iş görme sözleşmeleri devamlı sözleşmelerdir. Bu 

nedenle bu sözleşmelerin batıl sayılması halinde bile sözleşme geçmişe etkili 

olarak sonuç doğurmamalıdır. Nitekim YHGK’ nun 1958 yılında iş akdinin batıl 

sayılması yönünde vermiş olduğu bir İçtihadı Birleştirme Kararı da bu 

doğrultudadır232.  

Yönetim kurulu üyesinin yetkisiz olarak yapmış olduğu işlemler nedeni ile  iyi 

niyetli  üçüncü kişilerin hakları  korunur233. Üyeliğin bitmesi durumunda da bu 

                                                                                                                                                           
gelmez. Temsil yetkisi olmadan başkası adına hukuksal bir işlem yapan kimseye 
yetkisiz mümessil denir. O halde yetkisiz temsil ilişkisinde mümessilin yaptığı işlem , 
temsil olunanı bağlamaz, onun leh ve aleyhinde bir borç veya alacak doğurmaz ve onun 
aleyhine bir tazminatta doğurmaz. Zira yetkisiz mümessilin yaptığı işlemin tarafı 
kendisine yetki vermediği için temsil olunan değildir Y.13.HD.sinin 4.2.2002 gün ve 
414/1200 sayılı kararı (YKD. CİLT: 28, SAYI: 8, AĞUSTOS 2002, s. 1164).  

229  Yerel mahkemenin vermiş olduğu bir kararda yönetim kurulu başkanlığından payını 
sattığı için ayrılan bir üyenin ayrılma tarihinden bir yıl sonra yapmış olduğu bir hukuki 
işlemde (tahliye taahhüdünde) yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu üyeliği biten 
birinin  sicile  tescili yapılmadığı için iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının korunacağını 
söylemiştir. Fakat Yargıtay temsil yetkisinin kapsamının anonim ortaklığın ana 
sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğundan ana sözleşmede aksine 
hüküm bulunmuyorsa, ortaklığı temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası yoksa, o işlem 
ortaklık açısından geçerli olamaz. Bu iki imzadan birinin de yönetim kurulu üyesine ait 
olması gerekir. Ayrıca genel hükümlere göre tahliye taahhütnamesi yapmak vekilin özel 
yetkilere haiz olduğundan, müvekkil olan ortaklık için önem arz edip etmediğinin 
incelenmesi de gerekir. Düşüncesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştur. Y.13.HD. 
4.2.2002 gün ve 414/1200 sayılı kararı (YKD. CİLT: 28, SAYI: 8, AĞUSTOS 2002, s. 
1161). 

230  Banka teminat mektupları hakkında şube için verilen miktar kısıtlamasının iç ilişkiye ait 
olduğu, üçüncü kişileri etkilemeyeceği ve organ olan müdürün işlemi nedeni ile işlemin  
banka anonim ortaklığını bağladığı vurgulanmıştır YHGK 26.10.1966 gün ve 464/264 
sayılı kararı (ÖZTAN, Organ Kavramı, s. 74). 

231  YTD. 21.12.1962 gün ve 1762/4483 Sayılı Kararı (ÇEVİK, AŞ, s. 36). 

232  1958 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ( UŞAN, İş Hukuku, s.69) 
233 Bkz.Yukarıda “ Anonim Şirket ile Yönetim Kurulu Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği” 



 175

durumun sicile  tescil ve ilan edilmesi gerekir234. Bu nedenle tescil edilmemiş bu 

işlemler nedeniyle görevi sona ermiş olan bir yönetim kurulu üyesinin üçüncü kişi 

ile yapmış olduğu hukuki işlemler şirketi bağlar.  

Genel kurul, pay sahiplerinden oluşan ve pay sahiplerinin kendi kişisel 

çıkarları doğrultusunda oy kullandıkları organdır. Bu sebeple Kanuna, esas 

sözleşmeye aykırı şekilde  yönetim kurulu üyesi seçmekten  dolayı sorumluluğu 

yoluna gidilemez. Fakat hatalı bu kararı uygulayan yönetim kurulunun 

sorumluluğu yoluna gidilebilir235. Aynı şekilde bu tescili veya terkini yapması 

gerektiği halde yapmayan, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu yoluna gidilmesi 

de mümkündür (TTK md.336/5). 

Yönetim kurulu üyesinin kendisinin azledildiğini öğrenmeden önceki işlemleri, 

sanki vekalet devam ediyormuş gibi şirketi bağlayacaktır (BK md. 398, 37/1). 

Fakat üçüncü kişi, temsilci öğrenmeden önce, azli öğrenmiş ve kötü niyetle işlem 

yapmışsa  bu hüküm uygulanmayacaktır (BK md.398,37/1). Aynı yönde azil kararı  

sicilden terkin ve ilan edilmişse, ortaklık bu andan sonra yapılacak işlemlerle bağlı 

olmayacaktır (TTK md. 38, 39, 323). 

§ 11. Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları 

Yönetim kurulu üyesi seçilme şartlarına aykırı olduğu ya da yönetim kurulu 

üyeliği kendiliğinden bittiği halde ortaklık adına üçüncü kişilerle hukuki ilişkide 

bulunan yönetim kurulunun işlemleri dolayısıyla kural olarak şirket bağlı 

olmayacaktır. Fakat kanunda ve esas sözleşmede belirtilen yukarıdaki şartlara 

aykırı üye seçilmesi halinde, üye ticaret siciline tescil edilmişse  iyiniyetli236 üçüncü 

kişilerin haklarının  korunması gerekir237. 

Genel kurulun ya da yönetim kurulunun batıl olan kararları gerek pay 

sahipleri gerekse de üçüncü kişiler açısından bir hak ve borç doğurmaz. Fakat 

geçersiz bir kararı uygulayan yönetim kurulu karşısında, üçüncü kişilerin iyi niyetli 

olması, kararın hükümsüz olduğunu bilebilecek durumda olmaması, bu kişilerin 

                                                 
234  BAHTİYAR, s.182. 
235  Bkz.Yukarıda “ Genel Kurul Tarafından Üyelik Şartlarına Haiz Olmayan Birinin 

Seçilmesinin Yönetim Kurulu Tarafından Takibinin Zorunluluğu 
236  AKINTÜRK;İyiniyet, bir hakkın geçerli surette kazanılmasını önleyen herhangi bir 

hususun hakkı kazanacak olan kimse tarafından bilinmemesidir( AKINTÜRK, Medeni 
Hukuk,s.81). 

237  ANSAY, AŞ s.97.  
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kazandıkları hakların saklı kalmasını gerektirecektir. Böyle bir durumda şirket 

işlemle bağlı olacak fakat yönetim kurulunun sorumluluğu yoluna gidebilecektir. 

İptal hükümleri uygulandığında, kararlar kural olarak kararın alındığı tarihe 

kadar geriye yürüyerek  ortadan kalkarlar (TTK md. 383). Fakat bu iptal edilen 

karar, yürürlükte olduğu dönemde normal bir karar gibi üçüncü kişilerle ilişki 

kurulup uygulanmışsa, bu karara dayanarak iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin şirketle 

yapmış oldukları işlemlerden doğan hakları korunur238. Bu nedenle yönetim kurulu 

üyesinin temsil yetkisinin kaldırılması, ticaret siciline tescil edilmedikçe üçüncü 

kişilere karşı hüküm ifa etmez. Fakat alacaklı; pay sahibi, ortak veya şirketin 

ilgilisi  ise üçüncü kişinin iyiniyetli sayılması mümkün değildir239. Bunun yanında 

kararların tescili kurucu nitelik taşımaz, bildirici niteliktedir240. Şirket 

temsilciliğinden ayrılan kişinin ticaret sicili gazetesinde ilanına kadar, iyi niyetli 

üçüncü kişiler yönünden temsilciliği devam edecek şirkette yapılan işlemlerle bağlı 

olacaktır241.  

Danıştay 3’ncü Dairesinin yönetim kurulu üyesinin sicilden terkini ile ilgili 

vermiş olduğu bir kararı konuya açıklık getirmektedir; yönetim kurulu üyeleriyle 

şirketi temsile yetkili kimselerin ticaret siciline tescil edileceği (TTK md. 300) tescil 

edilmiş hususlarda ortaya çıkan her türlü değişikliğinde tescil edileceği (TTK md. 

33), ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kişiler hakkında gazetede ilan edildiği günü 

takip eden iş gününden itibaren hüküm ifade edeceği kurala bağlanmıştır (TTK md. 

38). Tescil ve ilan edilmiş hususlardaki değişikliklerin de tescil ve ilan edilmesi 

kuralı, bu işlemlerin geçerlilik şartı olarak değil, iyi niyetli üçüncü kişilerin 

korunması amacıyla öngörülmüştür. Bu nedenle, yönetim kurulu üyeliği herhangi 

bir nedenle sona eren kişinin, üyelikten ayrılışı ticaret siciline tescil ve ilan 

edilmezse, kişinin şirket borçlarına karşı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu devam 

eder. Ancak, yönetim kurulundan fiilen ayrılmakla, şirketin vergi ödevlerinin yerine 

getirilmesi konusunda yetkisi kalmayan üyenin şirketten alınamayan vergi ve buna 

                                                 
238  ÇEVİK, AŞ-2, s. 660. Aynı yönde: KENDİGELEN; bu düzenlemenin “Avrupa Birliği 

Konseyinin Şirketler Hukukuna İlişkin 9 Mart 1968 Tarihli Birinci Yönergesi”nin ikinci 
bölüm 8’nci maddesi ile uyumlu olduğunu söylemektedir (KENDİGELEN, s. 522). 
Y.11.HD. 21.9.1993 Gün ve 7255/5743 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s.198-199). 

239 Y.12.HD. 10.09.1993 gün ve 8967/140047 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1 s. 1867) 
240  Y.12.HD. 16.12.1993 gün ve 1877/8363 sayılı kararı (ERİŞ, AŞ, s.198-199). 
241 Y.12.HD. 26.02.2002  gün ve 3171/3973 sayılı kararı (ERİŞ, TTK-1 s. 1868). 
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bağlı alacaklardan sorumlu tutulması ise hukuken olanaksızdır242 (Vergi Usul 

Yasası md. 10).  

Genel kurul tarafından yapılan yönetim kurulu üyesinin seçimi işleminin  

geçersiz  olması durumunda, geçersizliğin  tespitinden sonra bu üyenin üçüncü 

kişilerle yapmış olduğu hukuki işlemler de butlanla beraber geçersiz 

sayılamayacaktır. Zira iyiniyetli üçüncü kişi bu geçersizliği önceden kestiremez ve 

ticaret siciline güven esastır. Bunun aksine geçersizlik, şirket içi ilişkide geçmişe 

etkili olarak ortadan kalkacaktır. 

                                                 
242  Danıştay 3’ncü Dairesinin 19.03.1998 gün ve E.1997/150-1998/999 sayılı kararı 

(KUMKALE, s. 376). 
 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmayla ulaşılan sonuçları ve önerileri aşağıdaki biçimde özetlemek 

mümkündür:  

1. Yönetim kurulu üyesi olmak için aranan şartlar çoğunlukla Yönetmelikle 

düzenlenmiştir. Bu şartlar; müflis olmamak, fiil ehliyetine sahip olmak, gerçek kişi 

olmak, belli suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak, pay sahibi 

olmak, bazı meslek gruplarına mensup olmamak ve anasözleşmede belirtilen 

niteliklere aykırılık taşımamaktır. Bu hükümlere aykırı bir kişinin yönetim kurulu 

üyeliğine seçilmesi halinde kural olarak şu sonuçlar meydana gelir: Müflis olan, fiil 

ehliyeti bulunmayan veya gerçek kişi olmayan birisi yönetim kurulu üyeliğine 

seçilmişse, bu genel kurul kararı ile geçersiz kişilerin katılımı ile alınan yönetim 

kurulu kararları mutlak butlanla malul olacaktır. Eğer yönetim kurulu üyeliğine 

seçilen bir kimse daha önceden ağır cezalık bir suçtan, hırsızlıktan, sahtekarlıktan, 

emniyeti suiistimalden veya dolandırıcılıktan hüküm giymişse, hem bu üyeyi seçen 

genel kurul kararı hem de geçersiz olan üyenin yapmış olduğu hukuki işlemler 

mutlak butlanla malul olacaktır. Seçilen üye Yönetmelikte belirtilenlerin dışında bir 

suç işlemişse, hakkında kısıtlama kararı olmadığı sürece yönetim kurulu üyeliğine 

seçilmesinde bir sakınca olmayacaktır. Pay sahibi olmayan bir üyenin, yönetim 

kurulu üyesi seçilmesi mümkün iken göreve başlaması mümkün değildir. Üye pay 

sahibi olma şartını sağlamadan göreve başlarsa, mutlak butlan hükümleri 

uygulanacaktır. Belli bir meslek grubuna üye olan ve ticaretle uğraşması kendi 

mevzuatına göre yasaklanmış bir kimse yönetim kurulu üyeliğine seçilmişse ikili 

bir ayrıma gitmek gerekir. Eğer yasaklayıcı hüküm nisbi bir düzeni korumak için 

konulmuşsa ilgili kanundaki yaptırım uygulanacaktır. Diğer mevzuattaki hüküm 

mutlak emredici bir düzenleme ise mutlak butlan devreye girecektir. Devlet 

memurunun, öğretim üyesinin vb. yönetim kuruluna seçilmesi halinde üyelik 

geçerli olacak fakat ilgili mevzuatta düzenlenmiş olan yaptırım uygulanacaktır. 

Hakim, SPK üyesi vb. kişiler yönetim kurulu üyeliğine seçildiğinde ise,  hem ilgili 

kanundaki yaptırım,  hem de mutlak butlan hükümleri devreye girecektir. Seçilen 

üye esas sözleşmede belirtilen şartlara aykırılık taşıyorsa, iptal hükümleri tatbik 

edilecek, iptal davası için öngörülen süre geçmişse üyelik geçerli hale gelecektir. 

Yukarıda belirtilen şartlara aykırı üye, yönetim kurulu tarafından atanan geçici bir 

üye ise; bu kişinin mevzuatta belirtilen şartların tamamını taşıması gerekmektedir 
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Belirtilen bu şartlara aykırı üye seçimi halinde ise mutlak butlan devreye girecektir 

(TTK md.315, BK md. 20/1, Yönetmelik md.15). 

2. Yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepler çoğunlukla TTK’da 

düzenlenmiştir. Bu sebepler; müflis duruma düşmek, hacir altına alınmak, payı 

devretmek, bazı suçlardan hüküm giymek, bazı meslek gruplarında görev almak, 

görev süresini tamamlamak, tüzel kişiliğin sona ermesi, azil, istifa, ölüm ve  

anasözleşmede belirtilen niteliklerin kaybıdır. Yönetim kurulu üyesinin belirtilen 

şartlardan birine aykırı hale gelmesi halinde kural olarak şu sonuçlar meydana 

gelir: Görevini ifa ederken müflis duruma düşen, hacir altına alınan, payını 

devreden yönetim kurulu üyesinin görevi kendiliğinden son bulur. Bu andan 

itibaren üyenin şirket adına hukuki işlemler gerçekleştirmesi mümkün değildir. 

Buna rağmen hukuki işlemlerde bulunursa, bu işlemler mutlak butlanla malul 

olacaktır. Yönetim kurulu üyesi TTK da belirtilen ağır cezalık bir suçtan, 

hırsızlıktan, sahtekarlıktan, emniyeti suiistimalden veya dolandırıcılıktan hüküm 

giymişse, üyeliği mahkumiyet hükmünün verilmesi ile kendiliğinden son bulacaktır. 

Cezanın kesinleşmesinden sonra üye hukuki işlemlerde bulunamaz, şayet 

bulunursa hukuki işlemler mutlak butlanla malul olacaktır. Bu suçların dışında ağır 

cezalık olmayan adli  bir suç işlenmesi halinde cezanın miktarına göre TCK’daki 

hak yoksunlukları ve MK’da düzenlenen hacir altına alınma hükümleri devreye 

girecektir (TCK md.53, MK. md. 407). Yönetim kurulu üyesi, başka mevzuatlarda 

yasaklanmış bulunan bir mesleğe girmiş ise ilgili mevzuattaki yasaklayıcı hükmün 

nisbi ya da mutlak emredici olup olmamasına göre  farklı sonuçlar meydana 

gelecektir. Eğer yasaklayıcı düzenleme nisbi emredici bir hükümse, yönetim kurulu 

üyesi görevine  devam edecek fakat ilgili mevzuattaki yaptırıma tabi tutulacaktır. 

Şayet diğer mevzuattaki düzenleme mutlak emredici bir hükümse üyelik mutlak 

butlanla geçersiz olacak, aynı zamanda ilgili mevzuattaki yaptırım da tatbik 

edilecektir. Yönetim kurulu üyesinin üç yıllık görev süresini tamamladıktan sonra 

yönetim adına hukuki işlemler yapması mümkün değildir. Şayet hukuki işlemlerde 

bulunmuşsa, bunlar mutlak butlanla malul olacaktır. Bunun yanında esas 

sözleşmede belirtilen görev süresi  dolmuşsa, yönetim kurulu tarafından süre aşımı  

bir kararla tespit edilecek, açılan üyelik için de geçici üye ataması yapılabilecektir. 

Görevdeki yönetim kurulu üyesi anasözleşmede belirtilen şartlara aykırı hale 

gelmişse ve  anasözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, üyelik kendiliğinden 

sona ermeyecektir. Yönetim kurulu bunu bir kararla tespit ettikten sonra, geçici 
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üye ataması yapacaktır. Görevinin sona erdiği tespit edilen üye, yönetim 

kurulunun bu kararına karşı süresi içinde iptal davası açabilir. Üye görevini devam 

ettirirken ölürse, azledilirse, istifa ederse veya tüzel kişilik bir şekilde sona ererse, 

üyenin görevi  kendiliğinden sona erecektir. 

3. Yönetim kurulu üyesinin görevi yoklukla ve  mutlak butlanla malul olduğu 

için hakkında tespit kararı verilmesi veya üyeliği mahkemece iptal edilmesinden 

dolayı bu geçersizlik hallerinin geçmişe etkili olarak uygulanması şirket içi ilişki 

bakımındandır. Ticaret sicilinin bildirici etkisine güvenerek işlemler yapmış iyiniyetli 

üçüncü kişiler açısından kararlar geçmişe yönelik ortadan kaldırılamayacaktır.  

4. Yönetim kurulu üyesinin geçersizliğe rağmen yönetim kurulunda 

toplantılarına katılarak hukuki işlemler gerçekleştirmesi halinde, geçersiz üyenin 

katıldığı toplantıların tümünün geçersiz sayılması hakkaniyete uygun düşmez. Bu 

nedenle TTK md. 361/3’ de genel kurul kararları için öngörülen, hükmün  yönetim 

kurulu kararları için de kıyasen uygulanmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  Bir başka açıdan söylemek gerekirse  toplantıya 

katılmaması gerekirken katılan üyenin yokluğunda da yönetim kurulu toplanıp 

kararlar alabilecekse, geçmişte alınan bu kararların geçerli sayılması uygun 

olacaktır. 

5. Kurul halinde çalışmak zorunda olan yönetim kurulunun herhangi bir 

nedenle açılan üyelik nedeni ile organ vasfını kaybetmesi halinde “geçici üye 

ataması” özellikle üç üyeli yönetim kurullarında sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu 

nedenle şirketin anasözleşmesine yedek üye seçilmesi yönünde kayıtlar 

eklenmesi; kurulun organ vasfını yitirmesine, buna bağlı olarak organın fiil 

ehliyetini yitirmesine ve nihayetinde şirketin feshine karar verilmesine engel 

olacaktır.   

6. Yönetim kurulu üyeliğinin açılması  ile  kurulun organ vasfını kaybetmesini 

önlemek için kanunumuzca çeşitli tedbirler öngörülmüştür. Bunlardan en önemlisi 

yönetim kurulunun  geçici üye atamasıdır. Geçici üye atama yetkisi yönetim 

kuruluna; organsızlığın önlenmesi yani fiil ehliyetinin her şart altında devam 

etmesi ve bu şekilde şirketin varlığını koruması amacıyla verilmiştir. Bunun 

yanında bu yetki; sadece geçerli şekilde göreve başlamış üyenin görevinin son 

bulması halinde kullanılabilmektedir. Geçerli olmayan bir genel kurul kararıyla 

göreve başlayan üyenin görevinin açılması durumunda bu yetki 

kullanılamamaktadır. Bu nedenle yetkinin sadece “üyeliğin açılmasında” değil 
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yönetim kurulunun vaki “tüm boşalmalarında” kullanılır hale getirilmesi maddenin 

amacına uygun olacaktır. Bunun yanında yönetim kuruluna verilen geçici üye 

atama yetkisi her durumda işletilememektedir. Bu durum Ticaret Kanunumuzun 

bazı emredici maddelerinin birbiri ile uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. 

Yönetim kurulu toplantılarında aranan çoğunluk (TTK md.330/1) yönetim 

kurulunun en az üç kişiden oluşabilmesi (md. 312/1) hükümleri birlikte 

değerlendirildiğinde, “geçici üye atama” yetkisi (md.315/1) özellikle üç kişiden 

oluşan yönetim kurullarında tesirsiz kalmaktadır.  Yargıtayımız; son dönemde 

vermiş olduğu kararlarda “karar nisabını” geçici üye atamak için yeterli 

görmektedir. Yargıtay vermiş olduğu bu kararlarla, belirtilen üç maddenin uyumlu 

hale getirilmesi amacıyla, kanun koyucu gibi hareket etmektedir. Yargıtayın 

amacının doğru, usulünün yanlış olduğunu düşünüyoruz. Zira açık kanun maddesi 

varken amaçsal yorum her zaman doğru sonuçlara ulaştırmayabilir. Maddelerin 

birbiriyle uyumlu hale getirilmesi; hem Yargıtay kararlarındaki hem de doktrinde 

oluşan fikir ayrılıklarını giderecektir. 

7. TTK 315/2’nci maddede yer alan üyeliği kendiliğinden sona erdiren 

şartların, aynı zamanda YK üyeliğine seçilmeye engel teşkil ettiğini düzenleyen 

Yönetmelik hükmüyle paralel hale getirilmesi gerekmektedir. Kanuni dayanak 

olmadan “hak yoksunluğu cezası” getirilmesi “kanunsuz ceza olmaz” ilkesi 

doğrultusunda çelişkilere neden olabilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartların bir 

kısmının kanuni dayanağı, amaçsal yorum yaparak çıkarılabilmekte, bir kısmı için 

ise bunu söylemek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle belirtilen şartların aynı 

zamanda “üyeliğe seçilmeye engel olduğu”, memur olmanın ise hem üyeliği sona 

erdirdiği hem de üyeliğe seçilmeye engel olduğu yönünde bir hükmün TTK’ya 

eklenmesi  uygulamada  yaşanan  karışıklıkları giderecektir.  

8. Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye engel olan aynı zamanda üyeliği 

kendiliğinden bitiren “ağır hapis cezasına mahkum olmak” hükmünün 5237 sayılı 

TCK ile uyumlu hale getirilmesi uygulamada yaşanan karışıklıkları giderecektir 

(TCKYUŞHK md. 6, TCK md.53, TTK md. 315/2). Bu kapsamda  hüküm maddeden 

çıkarılarak, üyeliği bitirmesi istenen suçların “sayma” usulüyle maddeye eklenmesi 

yerinde olacaktır. Zira yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren suçlar halinde MK md. 

407 ve TCK md. 53 birlikte değerlendirileceği için bu konuda bir sorun yaşanması 

da mümkün olmayacaktır.  
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9. Yönetim kurulu üyeliğine engel olması istenen suçların sayma “tahdidi” 

biçimde TTK da gösterilerek, özellikle ticari hayatın gerekleri ile bağdaşmayan 

suçların (hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtekarlık, dolandırıcılık 

gibi) belli bir müddet sonra adli sicilden silinecek olması, anılan şahısların sicilin 

terkininden sonra  yönetim kurulu üyesi olmasına engel olmayacaktır. Bu nedenle 

adli sicildeki bu suçların, silinmemek üzere ticaret siciline işlenmesi ticari hayatın 

güvenliğini de artıracaktır.  

10. Yönetim kurulu üyesine haksız azil nedeniyle tazminat isteyebilme hakkı 

tanınması, hem vekalet  sözleşmenin gereklerine uygun olacak,  hem de üyeye 

getirilen ağır sorumlulukla denge kurulmuş olacaktır. Yönetim kurulu üyesinin 

genel kurul tarafından sebepsiz azledilebilmesi bile başlı başına önemli bir 

yaptırımdır. Bunun yanında yönetim kurulu üyesini tazminattan yoksun bırakmak,  

yönetim kurulu üyesini, genel kurula bağımlı kişilik haline getirecek, genel kurulun 

üst organ olduğu  savını güçlendirecektir.  

11. Toplantı nisabı için öngörülen “yarıdan bir fazla çoğunluk” hükmünün, 

“mutlak çoğunluk” şeklinde değiştirilmesi özellikle tek sayıdan oluşan yönetim 

kurullarında, doktrin ve Yargıtay kararlarında oluşan  istikrarsızlığı önleyecektir. 

12. Yönetim kurulu kararları hakkında iptal davası açılabilmesi kanunda 

açıkça düzenlenmemiştir. Bu durum doktrin ve Yargıtay kararlarında farklı 

anlaşılmalara neden olmaktadır. İptal davasına gerek yok diyenler ile açılmasının 

uygun olacağını savunan görüş sahipleri arasında denge kuracak şekilde, yeni 

düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Çünkü iptal davası açılmasın diyenlerin bir 

çoğu genel hükümlere gidilmesine yani yokluk ve butlana karar verilmesine 

sakınca olmadığını da söylemektedir. Fakat tüm emredici hükümlere aykırılık 

halinde genel hükümlere gitmek, iptali kabul etmemekten daha ağır sonuçlara 

sebep olacaktır. İptal davası açılsın demekte yeterli değildir. Bu seferde yönetim 

kurulunun çalışamaz hale gelmesi ve ticari işlem güvenliğinin temelden sarsılması 

söz konusu olacaktır. Bu nedenle pay sahiplerinin hakkını gasp eden kararlar ile 

yönetim kurulunun geçici üye ataması hakkındaki  kararlarına karşı sınırlı şekilde 

iptal davası açılması imkanı getirilmesinin uygulamadaki karışıklıkları çözeceği 

kanaatindeyiz. 
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