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ÖZET 
 

Hukukumuzda Şirketler Topluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 

düzenlenmiştir.  Bu hükümlerde hakim şirketin, hakimiyetini bağlı şirketi zarara 

uğratacak şekilde kullanılması engellenmiştir. Hakimiyetin kullanılması 

sonucunda bağlı şirket bir kayba uğrar ise, bu kaybın TTK. m. 202/1-a gereğince 

süresi içerisinde fiilen denkleştirilmesi veya bağlı şirkete denk değerde bir istem 

hakkı tanınması gerekmektedir. Aksi takdirde hakim şirketin bağlı şirkete karşı 

sorumluluğu söz konusu olur.  
 
Anahtar Kelimeler: Şirketler topluluğu, hakim şirket, bağlı şirket, tazminat 

davası. 
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HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI 

DURUMUNDA TAZMİNAT DAVASI 

 

Giriş 

 

Şirketler topluluğunda esas olan hakimiyetin bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde 

kullanılmamasıdır. Aksi halde hukuka aykırı davranış söz konusu olur ve bu 

davranış yaptırıma tabi tutulur. Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması ve 

sonuçları TTK.’nın 202. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına düzenlenmiştir. Buna göre 

hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmasından doğan sorumluluğun kaynağı 2 

başlıkta toplanabilir; 

 Hakimiyetin yönetim kurulunun görev alanına giren iş ve 

işlemlerde hukuka aykırı kullanılması (m. 202/1) ve 

 Hakimiyetin genel kurulun görev alanına giren iş ve işlemlerde 

hukuka aykırı kullanılması (m. 202/2). 

Hakimiyetin kullanılması sonucunda bağlı şirket bir kayba uğrar ise, bu kaybın 

TTK. m. 202/1-a gereğince süresi içerisinde fiilen denkleştirilmesi veya bağlı 

şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınması gerekmektedir. Aksi takdirde bağlı 

şirket zararlarının tazmini için dava açılabilir. Çalışmamızın konusunu, hakim 

şirketin bağlı şirketin yönetimine müdahale ederek onu bir kayba uğratması ve bu 

kaybın denkleştirilmemesi sonucunda uğranılan zarar dolayısıyla 202. maddenin 

1. fıkrası gereğince açılacak olan tazminat davası, bu davanın şartları, tarafları, 

talep konusunun içeriği, yetkili mahkeme ile zamanaşımı gibi hususlar 

oluşturmaktadır.  
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I. Bağlı Şirketin Zararlarının Tazmini Davası 

 

TTK. m. 202/1-b gereğince hakimiyetin kullanılması sonucunda bağlı şirket bir 

kayba uğramış ve bu kayıp süresi içerisinde fiilen denkleştirilmemiş veya denk bir 

talep hakkı tanınmamış ise, bağlı şirketin her pay sahibi, hakim şirketten ve onun 

kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerinden şirketin zararını tazmin etmelerini 

isteyebilir. Görüldüğü üzere hakim şirket ve onun kayba sebebiyet veren yönetim 

kurulu üyeleri, denkleştirmenin yapılmaması nedeniyle kesinleşen hukuka 

aykırılıktan dolayı bağlı şirkete ve onun pay sahiplerine karşı şirketin zararlarını 

tazmin ile sorumlu tutulmuşlardır.  

 

A- Sorumluluğun Niteliği 

 

Hakim şirketin bağlı şirkete karşı hakimiyetin kullanılması sebebiyle vermiş 

olduğu kayıp ile denkleştirmenin yapılmadığı hallerde uğranılan zarar nedeniyle 

doğan sorumluluğunun niteliği tartışmalıdır. Hakimiyetin, bir hakimiyet 

sözleşmesi ile tesis edildiği hallerde sorumluluğun bu sözleşmesel ilişkiden 

kaynaklandığı açıktır1. Ancak fiili hakimiyet halinde sorumluluğun niteliği ile 

ilgili doktrinde farklı görüşler yer almaktadır. TEKİNALP’e göre fiili hakimiyet 

halinde taraflar arasında bir hukuki ilişki kurulmamakta olup, taraflar birbirlerine 

karşı üçüncü kişi konumundadırlar. Bu fiili hakimiyet ilişkisi içerisinde taraflar 

arasında birbirlerinin kişiliklerine ve malvarlıklarına zarar vermemeleri 

konusunda yazılı olmayan bir hukuk kuralı vardır. Dolayısıyla fiili hakimiyetin 

hukuka aykırı kullanılması nedeniyle doğan sorumluluk haksız fiil hükümlerine 

tabi olacaktır. Yazar, 202. maddenin 1. fıkrasının d hükmünde vurgulanan 

dürüstlük kuralına aykırılık halinin bir haksız fiil olmasının da bu görüşü 

                                                             
1 Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku -  Anonim ve Limited Ortaklıklar, Tek 
Kişi Ortaklığı, Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, 3. Bası, İstanbul 2013, 
s.580. 
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desteklediği görüşündedir2. OKUTAN NILSSON ise, hakim şirket ile bağlı şirket 

arasında özel bir hukuki ilişki olduğunu ileri sürerek bu görüşünü bağlı şirketin 

her yıl bağlılık raporu düzenleme yükümü altında olması, hakim şirketin bağlı 

şirkete kayıp verdirmeme borcunun varlığı ve konsolidasyon gereğince hakim 

şirket ile bağlı şirketin bir bütün olarak değerlendirilmesine dayandırmaktadır. Bu 

özel hukuki ilişki gereğince hakim şirketin bağlı şirketle arasında, tarafların 

birbirlerine karşı herhangi bir üçüncü kişi konumunda olmadığı ve aralarındaki 

özel yakınlık ve işlemsel temas nedeniyle birbirlerine karşı daha yoğun bir özen 

göstermelerinin beklendiği bir alan olan “edimden bağımsız borç ilişkisi” 

kurulduğunu, bu borç ilişkisinin ise sözleşmesel sorumluluk ile haksız fiil 

sorumluluğu arasında bir alanda kaldığını, uygun düştüğü ölçüde kıyasen 

sözleşmesel sorumluluk hükümlerinin uygulanmasına öncelik verilmesi 

gerektiğini savunmaktadır3. 

Kanaatimizce de, hakim şirket ile bağlı şirket arasında yukarıda açıklanan işlemsel 

temasın yoğunluğu sebebiyle kanundan kaynaklanan özel bir hukuki ilişkinin var 

olduğunun kabulü daha uygun olacaktır. TTK. m. 195 gereğince hakimiyetin 

kurulması ile birlikte taraflar arasında bu özel hukuki ilişki doğmaktadır4. Bu özel 

hukuki ilişki çerçevesinde tarafların, bağlılık raporu hazırlanması, gerekli bilgi ve 

belgelerin taraflar arasında paylaşılması, bir bütün olarak mali tabloların 

hazırlanması, bağlı şirketin menfaatlerinin gözetilmesi gibi yükümlülükleri söz 

konusu olmaktadır. Bu kapsamda taraflar arasındaki bu hukuki ilişkinin, sözleşme 

görüşmelerine veya sosyal temasa geçen kişilerin birbirlerine karşı özen 

göstermek, gerekli bilgiyi vermek, birbirlerinin mal ve şahıs varlıklarına zarar 

vermeme yükümlülüğü altında olduğu, kaynağını MK. m. 2’de düzenlenen 

dürüstlük kuralından alan “edimden bağımsız borç ilişkisi” olduğunun kabulü 

                                                             
2 Tekinalp, s. 580-581. 
3 Okutan Nilsson, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, 1. 
Baskı, İstanbul 2009, s. 322-326. Yazar, açıklamalarını yaparken Alman Hukuku’nda yer alan 
görüşleri de değerlendirmektedir. 
4 Haksız fiil sorumluluğunda ise tam tersi taraflar arasında önceden var olan bir hukuksal bağ 
bulunmamakta, genel davranış kurallarına aykırılık nedeniyle sorumluluk doğmaktadır. Karahasan, 
Mustafa Reşit, Sözleşmeden Doğan Sorumluluk, 6. Bası, İstanbul 2003, s. 64. 
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daha uygun olacaktır5. Bu borç ilişkisine ise, sözleşmesel borca uygulanan 

sorumluluk kurallarının uygulanması daha uygun olacaktır. Nitekim 202. 

maddede, hakim şirketin bağlı şirket üzerinde hakimiyetinin bağlı şirketin 

menfaati ile sınırlandırılması, hakim şirketin belirli sınırlar dahilinde anonim 

şirket yönetim kurulu gibi bağlı şirkete karşı özen ve sadakat borcu altına girdiğini 

göstermektedir6. Bu halde yönetim kurulunun ortaklığa karşı sorumluluğu için 

kabul edilen sözleşmesel sorumluluk düzenlemeleri7, hakim şirketin bağlı şirkete 

karşı hakimiyetini hukuka aykırı kullanması nedeniyle doğan sorumluluğunun 

niteliğine de uygulanması gerektiği görüşündeyiz. Zira 202. maddede düzenlenen 

sorumluluk davasına ilişkin olan teselsül, zamanaşımı, yetkili mahkeme gibi 

hükümler bakımından, atıf yoluyla yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin 

kuralların uygulanacağı da ayrıca belirtilmiştir8. 

 

B- Sorumluluğun Şartları 
 

Hakim şirketin TTK. m. 202 gereğince bağlı şirkete karşı tazminat davası ile 

sorumlu tutulabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir; 

 Hakim ve bağlı şirket ilişkisinin bulunması, 

 Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması, 

 Bağlı şirketin zarara uğramış olması ve 

 Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması ile zarar arasında 

nedensellik bağı bulunması.  

 

                                                             
5 Eren, Fikret, Boçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara 2014, s. 43. 
6 Okutan Nilsson, s. 326. 
7 Yönetim kurulu üyesi ile şirket arasındaki hukuki ilişki, genel kurulda seçilen yönetim kurulu 
üyesi ile şirket arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşur. Akdağ Güney, Nejla, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 1. Bası, İstanbul 2012, s. 
174. Poroy – Tekinalp – Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2005, s. 
331. 
8 Kusurun ispatı hususunda ise TTK.’da açık bir düzenleme bulunmamakta olup, bu husus aşağıda 
“Davalılar – Hakim Şirket” başlığı altında incelenecektir. 
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1. Hakim ve Bağlı Şirket İlişkisi 
 

TTK. m. 202/1 gereğince bir ticaret şirketinin veya teşebbüsün diğer bir şirkete 

karşı sorumlu tutulabilmesi için ortada biri hakim diğerleri buna doğrudan veya 

dolaylı olarak bağlı konumda olan en az üç ticaret şirketinden oluşan bir şirketler 

topluluğu söz konusu olmalıdır9. Bu kapsamda tazminat talep edecek olan şirket 

diğer şirket karşısında bağlı şirket konumunda bulunmalıdır10.  

 

2. Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması 

 

a) Bağlı Şirketin Kayba Uğraması 
 

TTK. m. 202/1-a bendinde kayba sebebiyet verebilecek yönetim kurulunun yetki 

alanına giren iş ve işlemler sayılmış olup, madde gerekçesinden de anlaşılacağı 

üzere bunlar sayılanlarla sınırlı değildir11. Buna göre borç, alacak, personel, iş, 

varlık ve fon devri, kefalet, garanti ve aval gibi sorumluluklar altına girme, 

faaliyetini ilgilendiren kararlar veya önlemler almaya ilişkin iş ve işlemlerde 

hakim şirketin sorumluluğunun doğup doğmayacağı hakimiyetin kullanılma şekli 

ve bu nedenle ortaya çıkan sonuç bakımından belirlenecektir. TTK. 202/1-a 

bendinin ilk cümlesi gereğince “Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba 

uğratacak şekilde kullanamaz.” Görüldüğü üzere hakim şirketin sorumluluğunun 

doğması için, kullanılan hakimiyet ile bağlı şirketin yönetimsel kararlarına 

müdahale edilmesi ve bağlı şirketin malvarlığının bağlı şirket menfaati dışında bir 

menfaat için kullanılarak bağlı şirketin kayba uğratılması gerekmektedir. 

                                                             
9 Şirketler topluluğu tanımı için bkz. 27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105. 
10 Tekinalp, s. 581. Okutan Nilsson, s. 67 vd. 
11 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
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Bağlı şirketin malvarlığını veya karlılığını azaltan veya riske sokan her türlü iş 

veya işlem kayıp doğurucu iş veya işlem olarak tanımlanmaktadır12. TTK. m. 

202/1-a bendinde sayılan örnekler de bu tanımı karşılamaktadır. Belirtmek gerekir 

ki, kaybın varlığı için bağlı şirketin malvarlığında somut bir azalmanın olması şart 

değildir. Bu kapsamda bağlı şirketin yararlanacağı bir olanaktan yoksun 

bırakılması, bir gelir elde etmek şansını yitirmesi veya gelişmesinin önlenmesi de 

kayıp kavramına dahildir. Madde gerekçesinde de örneklendiği üzere, bir ihaleye 

girmemek veya ihale şartlarını gerçekleştirmekten bilinçli olarak kaçınmak iş 

olanağının yitirilmesi olacağından, somut bir azalma olmasa da şirketin 

malvarlığının artmasını önleyici bir kayıp olarak değerlendirilecektir13.  

Yapılan iş veya işlemin şirket bakımından yarattığı kayıp miktarı, anılan iş veya 

işlem şirketle bağlantısı olmayan bağımsız bir kişiyle yapılsaydı şirket açısından 

sonucunun ne olacağına göre belirlenecektir14. Kaybın tespitinde esas alınacak 

olan bağımsız şirket davranışı, ileride inceleneceği üzere m. 202/1-d bendi 

gereğince, aynı ve benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına 

uygun olarak gözeten ve tedbirli yöneticinin özeniyle hareket eden bağımsız bir 

şirketin yönetim kurulu üyelerinin tutumudur. Kaybın büyüklüğünün rakamsal 

olarak ölçülemediği hallerde ise, ortada bir kaybın bulunmadığı söylenemez. Daha 

sonra açıklanacağı üzere kaybın büyüklüğünün rakamsal olarak ölçülememesi, 

hakim şirket tarafından denkleştirilebilmesini imkansız hale getirmesinden dolayı 

doğrudan hakim şirketin sorumluluğunu doğuracaktır15.  

 

 

 

                                                             
12 Okutan Nilsson, s. 228. Tekinalp, s. 573. Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 2. 
Bası, Ankara 2013, s. 174. 
13 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. Alman Kanununun İngilizce çevirisinde Almanca “Nachteil” 
olarak tanımlanan kayıp kavramı,  yarar yitimi, dezavantaj, kayıp, mahzur anlamına gelen 
“disadvantage” kelimesi ile karşılanmıştır. 
14 Okutan Nilsson, s. 253.  
15 Okutan Nilsson, s. 258. 



8 
 

b) Kayba Sebebiyet Veren İş ve İşlemin Hakim Şirketin 

Yönlendirmesiyle Yapılması 

 

ba) Yönlendirme Kavramı 

 

TTK. m. 202/1-a bendi gereğince hakim şirketin sorumlu tutulabilmesi için, kayba 

sebebiyet veren iş veya işlemin hakim şirketin yönlendirmesi ile gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda hakim şirketin bağlı şirketin kaybına sebebiyet 

veren her iş ve işlemle ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. Hakim şirketin bağlı 

şirket üzerindeki hakimiyeti dolayısıyla bağlı şirketi anılan iş ve işlemi yapmaya 

(veya yapmaktan kaçınmaya) yöneltilmiş olması gerekmektedir. Bu noktada 

nedensellik bağı da önem taşımaktadır. Eğer hakim şirketin etkisi olsun veya 

olmasın bağlı şirket o iş veya işlemi yapacak idiyse, o takdirde hakim şirketin 

sorumluluğu doğmayacaktır16.   

Yöneltme kavramından ne anlaşılması gerektiği sorusuna madde gerekçesi cevap 

vermektedir. Gerekçeye göre; hükümdeki “yöneltecek” ibaresi bilinçle seçilmiş 

olup, birinci fıkrada öngörülen işlem ve olguların tasarlanması, planlanması veya 

gerçekleştirilebilmesi için hakim şirket, yönetim kurulu kararlarının alınmasında 

oy gücü ile etkili olabileceği gibi, çeşitli baskı uygulamalarına da girişebilecektir. 

“Yöneltecek” ibaresi bütün bu pratikleri kapsamaktadır17. Dolayısıyla yöneltme, 

hakim şirketin aktif bir eylemini gerektirir18. Hakim şirket, çeşitli şekillerde bağlı 

şirket üzerinde etki kullanabilir. Bu kapsamda yöneltmenin yapılması herhangi bir 

şekle bağlı değildir. Önemi olan bağlı şirket yöneticilerin yönlendirmeye uygun 

davranmak durumunda oldukları inancını taşımalarıdır19. Ancak yukarıda da 

bahsetmiş olduğumuz üzere hakim şirketin yöneltme konusunda mutlaka aktif bir 

eylemi olmalıdır. Kanaatimizce, bağlı şirketin almış olduğu kayba sebebiyet verici 
                                                             
16 Okutan Nilsson, s. 270-271. 
17 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
18 Okutan Nilsson, s. 271. 
19 Okutan Nilsson, s. 272. 
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nitelikteki herhangi bir kararın hakim şirket tarafından sessiz kalınmak suretiyle 

engellenmemesi hakim şirketin bu kayıp nedeniyle sorumluluğunu doğurmaz. 

Zira hakim şirketin bağlı şirkete karşı belirli kurallar dahilinde menfaatlerini 

gözetim yükümü bulunması haricinde,  onu yönetme, destekleme gibi bir 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bazı hallerde somut olaydaki koşullar, 

süregelen hakimiyet ilişkisi içerisinde sessiz kalmanın bağlı şirket tarafından irade 

beyanı olarak yorumlanmasına neden olabilir. Eğer bağlı şirket dürüstlük kuralı 

gereği sessiz kalmayı bir beyan olarak görmekte haklı sayılabiliyor ise20, o 

takdirde hakim şirket yönlendirmesinin varlığının kabulü daha uygun olacaktır.  

Birlikte hakimiyet veya birden fazla hakimin bulunması halinde de bağlı şirketin 

yönlendirilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda bağlı şirket hakim şirketlerin 

herhangi birinden gelen bir yönlendirmenin koordineli hareket eden hakimlerin 

ortak planlamasına dahil olduğu inancıyla bu yönde hareket edecektir21. Kademeli 

hakimiyet halinde ise bağlı şirket ara kademeden gelen bir yönlendirmenin en 

üstte yer alan hakim şirketten geldiğini veya onun iradesini yansıttığı inancında 

olacaktır. Bu halde hakim şirketin ara kademeden gelen bu yönlendirme nedeniyle 

sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ancak bazı hallerde ara kademeden gelen bir 

yönlendirme hakim şirketin bilgisi dışında olabileceği gibi, ara kademedeki şirket 

kendi sektör ve pazarı ile ilgili kararları kendisi de veriyor olabilir.  Bu halde bağlı 

şirkete karşı yapılan yönlendirme, ara kademedeki şirketin kendi yönetim ve 

taktdir alanı içerisinde kalacağından uğranılan zarardan bu şirketin sorumlu 

tutulması daha uygun olacaktır22.  

 

 

 

 

                                                             
20 OĞUZMAN – ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İstanbul 2005, s. 60. 
21 Okutan Nilsson, s. 272. 
22 Okutan Nilsson, s. 273. 
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bb) Yönlendirmenin İspatı 

 

TTK. m. 202/1 gereğince bağlı şirketin zararlarının tazmini için, bağlı şirketi 

kayba uğratıcı nitelikteki iş ve işlemlerin hakim şirketin yönlendirmesi ile 

yapıldığının ispat edilmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, 

yönlendirme fiili herhangi bir şekle bağlı olmayıp, şirket üzerinde baskı 

kurulmasına imkan veren herhangi bir yol veya yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu 

yönlendirmenin ispatı, iç mekanizmaları bilen grup içi pay sahipleri açısından 

sorun yaratmamakla birlikte, ileride inceleneceği üzere hakim şirkete karşı dava 

açma hakkı bulunan grup dışı pay sahipleri ve alacaklılar bakımından sorun teşkil 

etmektedir. Bu nedenle hakim görüş, yöneltme fiilinin ispatının kolaylaştırılması 

yönündedir23.  

Yönlendirmenin ispatı bakımından uygulanacak olan ispat türü, emarelere dayalı 

bir dolaylı ispat türü olan fiili karine veya ilk görünüş ispatıdır24. Bu ispat türünde, 

ispatlanması gereken olay ispat edilememekle birlikte, o olaya emare teşkil eden 

komşu olayların ispatlanması yoluyla asıl olay konusunda bir kanaate ulaşılmaya 

çalışılmaktadır. Bu halde hayatın olağan akışına göre, belirli bir olgular zinciri 

belirli bir sonuca yol açmaktadır25. Bağlı şirketin kayba sebebiyet veren bir iş 

veya işlemin yapılmasında hakim şirket tarafından yönlendirildiğini ispatla 

yükümlü olan taraf, bu iş veya işlemin hakim şirket veya diğer bir bağlı şirket 

veya grup menfaatine yapıldığını ortaya koyabiliyorsa o takdirde hayatın olağan 

akışı gereğince kayıp doğurucu iş veya işlemin hakim şirket yönlendirmesi ile 

yapıldığının kabulü gerekmektedir. Aksini ispat konusunda hakim şirket 

serbesttir. Bu kapsamda hakim şirket olayların hayatın olağan akışından saptığını 

ispat edecektir26. 

 
                                                             
23 Okutan Nilsson, s. 274 ve dipnot 760’da atıf yapılan yazarlar. 
24 Fiili karine ile ilk görünüş ispatı hemen hemen eş değer kabul edilmektedir. Pekcanıtez – Atalay 
– Özekes, Medeni Usul Hukuku, 12. Bası, Ankara 2011, s. 460. 
25 Pekcanıtez- Atalay – Özekes, s. 459. 
26 Okutan Nilsson, s. 278-279. 



11 
 

c) Kayba Sebebiyet Veren Davranışın Yönetim Kurulunun 

Özen Borcuna Aykırı Olması  

 

TTK. 202/1-d bendinde hakim şirketin sorumluluğu sınırlandırılmıştır. Buna göre; 

“Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket 

menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin 

özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da 

yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı hâlinde tazminata 

hükmedilemez.” 

Sorumluluğun bu şekilde sınırlandırılması ile şirketler topluluğunun yönetiminde 

hareket sahası tanımak istenmiştir. Nitekim madde gerekçesinde, bu 

düzenlemenin “adaletin gereği” olduğu vurgulanarak, kayba sebebiyet veren iş 

ve işlemlerin hakimiyet ilişkisinden doğmayıp da basiretli hareketin gereği olarak 

ortaya çıkması halinde maddenin uygulanmasına imkan bulunmadığı 

belirtilmiştir27. Her ne kadar metinde tazminata hükmedilemeyeceği belirtilse de, 

yöneticilerin özen borcuna uygun bir işlemi gerçekleştirmeleri halinde tazminata 

neden olan sorumluluk doğmayacağından bunun denkleştirmenin de 

yapılamayacağı şeklinde anlaşılması gerekmektedir28.  

Şirketler topluluğundaki bu düzenleme, anonim şirkette yönetim kurulunun özen 

borcunu düzenleyen 369. Madde hükmü ile lafzen aynıdır. TTK. m. 202/1-a 

bendinde yer alan bağlı şirketi kayba uğratan iş veya işlemler hakim şirketin 

yönlendirmesi ile yapılsa dahi, eğer anılan bu iş veya işlem o gün bilinen koşullar 

dahilinde yöneticinin özen borcuna uygunluk teşkil ediyorsa hakim şirketin 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır29. 

Şirket işlerinin yönetimi bakımından tek bir davranış biçimi söz konusu 

olmayabilir. Şirket menfaatlerini dürüstlük kuralı gereğince gözeten ve tedbirli bir 

                                                             
27 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
28 Okutan Nilsson, s. 261. 
29 Okutan Nilsson, s. 328. Tekinalp, s. 585. 
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yöneticinin özeni ile hareket eden bir yöneticinin takdir hakkı bulunduğu gözden 

kaçmamalıdır. Nitekim yönetim kurulu şirketi yönetim ve temsili hususunda geniş 

bir takdir yetkisi mevcuttur. İlgili yöneticiler işletmeyle ilgili kararlarını 

çoğunlukla doğabilecek risk ve fırsatların değerlendirilmesi neticesinde geleceğe 

yönelik tahmin ve beklentiler çerçevesinde almaktadırlar. Bu kapsamda zaman 

içerisinde olayların tahmin edilenden farklı gerçekleşmesi nedeniyle şirkete zarar 

verici bir sonuç doğması yöneticilerin sorumluluğunu gerektirmemelidir30. 

Önemli olan tedbirli yönetim kapsamında karar ve eylemelerde objektif 

davranılmasıdır. Gerekçede de “Tedbirli yönetici ölçüsü, yönetim kurulu üyesinin 

kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak "işadamı kararı" (business judgement 

rule) verilebileceğini kabul eder ve riskin bundan doğduğu hallerde üyenin 

sorumlu tutulmaması esasına dayanır. Genel kabul gören kural uyarınca, duruma 

uygun araştırmalar yapılıp, ilgililerden bilgiler alınıp yönetim kurulunda karar 

verilmişse, gelişmeler tamamen aksi yönde olup şirket zarar etmiş olsa bile 

özensizlikten söz edilemez. Bu kurallar 553 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer 

alan hukuk kuralı ile somuta bağlanmıştır. Özen borcunun sözleşme ile 

ağırlaştırılabileceği şüphesizdir” denilmek suretiyle tedbirli yönetici ölçüsünde iş 

adamı kararı – business judgment rule ilkesinin de dikkate alındığı belirtilmiştir31.  

 

d) Kaybın Hiç veya Gereği Gibi Denkleştirilmemiş Olması 

 

Kural olarak hakimiyetin bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanılması 

yasaktır. Aksi halde bu davranış nedeniyle yaptırım söz konusu olur. Ancak bir 

halde hakimiyetin kullanılmasına getirilen bu sınırlamaya aykırılık hukuka 

aykırılık teşkil etmemektedir. TTK. m. 202/1- a bendi gereğince kayıp, o faaliyet 

yılı içinde fiilen denkleştirilir ya da kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği 

belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde 

                                                             
30 Akdağ Güney, Nejla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2012, s. 130. Tekinalp, s. 241. 
31 Bkz. TTK. m. 369 madde gerekçesi. 
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bir istem hakkı tanınır ise, hakimiyetin kullanılması kayba sebebiyet verse dahi 

bağlı şirketin sorumluluğu doğmaz.  

Kanun koyucu, bağlı şirketin uğramış olduğu kaybın denkleştirme ile 

giderilmesine imkan tanıyarak şirketler topluluğunun idaresini kolaylaştırmıştır32. 

Denkleştirmenin en geç o faaliyet yılı sonuna kadar yapılabileceğinin 

düzenlenmesi de bu amacı açıkça ortaya koymaktadır33. 

Denkleştirme ile hedeflenen amaç bağlı şirketin anılan iş ve işlem nedeniyle 

uğramış olduğu kaybın giderilmesidir. Denkleştirme fiilen yapılabileceği gibi 

bağlı şirkete istem hakkı tanınmak suretiyle de gerçekleştirilebilir34. Bu kapsamda 

kayıp kavramı ile denkleştirilecek miktarın tespiti bakımından daha önce yapılan 

açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz35. 

Hakim şirketin yönlendirmesi ile yapılan iş veya işlem neticesinde uğranılan 

kaybın süresi içerisinde gereği gibi denkleştirilmesi, hakim şirketin fiilini hukuka 

uygun hale getirir. Ancak bazı hallerde hakim şirketin fiilinin hukuka aykırı 

niteliği, denkleştirme ile ortadan kalkmaz. Daha önce de bahsedildiği üzere, 

kaybın ölçülebilir olmaması nedeniyle denkleştirmenin yapılamaması veya kaybın 

şirketler topluluğu dışında bir menfaat için verdirilmiş olması halinde 

denkleştirme yapılsa dahi hakim şirketin fiil hukuka uygun hale gelmez36. 

 

3. Bağlı Şirketin Zarara Uğramış Olması 

 

Hakim şirketin m. 202/1-b gereğince tazminat sorumluluğu doğması için diğer bir 

şart, yukarıda bahsi geçen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle şirketin bir zarara 

                                                             
32 Gerekçede bu husus; “hüküm, hakim şirketin veya ortakların makro politikalarının 
uygulanabilmesine olanak sağlayan, esnek bir kurala yer vermektedir” şeklinde açıklanmıştır. 
Bkz. TTK. m. 202 Gerekçesi. 
33 Okutan Nilsson, s. 329. 
34 Tekinalp, s. 377. 
35 Bkz. yukarıdaki  II. B. 2.a) “Bağlı Şirketin Kayba Uğraması”. 
36 Okutan Nilsson, s. 283-284. 
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uğramış olmasıdır. TTK. m.202/1-a bendinde hakimiyetin hukuka aykırı 

kullanılması nedeniyle bağlı şirketin kayba uğramasından bahsedilirken, b 

bendinde kaybın fiilen denkleştirilmemesi veya denk bir talep hakkının 

tanınmaması halinde bağlı şirketin zararının tazmin edileceği düzenlenmiştir. Her 

iki bentte bahsedilen kayıp ve zarar kavramı birbirinden farklıdır37.  

Kayıp, iş veya işlemin yapıldığı tarihte doğabileceği gibi sonradan da ortaya 

çıkabilir. Bu kapsamda kayıp tespit edilirken geleceğe dönük bir bakış ile hareket 

edilir. Denkleştirmeye tabi kayıp, iş veya işlem anında öngörülebilenler ile 

sınırlıdır. TTK. m. 202/1- b bendinde bahsi geçen zarar ise, kaybın gereğince 

denkleştirilmemesi ile doğmakta ve tazminata hükmedildiği tarih ile iş veya 

işlemin yapıldığı tarihe kadar olan zaman dilimi içinde ortaya çıkan ve ilgili iş 

veya işlemle nedensellik bağı kurulabilen tüm gelişmeler dikkate alınarak tespit 

edilmektedir. Zarar tespiti geriye dönük bir şekilde yapılmakta olup, bunun işlem 

anında öngörülüp öngörülemediği önem taşımamaktadır38. 

 

4. Hakimiyetin hukuka Aykırı Kullanılması ile Zarar 

Arasında Nedensellik Bağı Bulunması 

 

Hakim şirket ve onun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundan 

bahsedilebilmesi için zarar ile hukuka aykırı davranış arasında illiyet bağı 

bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda bağlı şirketin uğramış olduğu kayıp, 

hakimiyetin kullanılması sonucu olarak ortaya çıkmalıdır39. Hakimiyetin 

kullanılması ile bağlı şirketin bir iş veya işleme yönlendirilmesinden sonra, kayba 

sebebiyet veren başka bir nedenin ortaya çıkması halinde kayıp ile hukuka aykırı 

fiil arasındaki nedensellik bağı kesilmiş kabul edilir ve hakim şirket kendi 

                                                             
37 TTK. m. 202 gerekçesinde kayıp kavramının, Borçlar Hukuku anlamında “zarar”dan farklı ve 
onu da kapsayacak genişlikte olduğu belirtilmiştir. Tekinalp, s. 573. 
38 Okutan Nilsson, s. 233.  
39 Tekinalp, s. 582. Okutan Nilsson, s. 329. 
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davranışının meydana getirdiği zarar neticesinde doğan zarardan sorumlu olmaz40. 

Nedensellik bağının bulunduğunu ispat yükü davacıya aittir. 

 

C- Kusur 

 

Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle hakim şirketin veya onun 

kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerinin bağlı şirketin zararlarının 

tazmininden sorumlu olacağını düzenleyen TTK. m. 202/1’de, sorumluluğun 

oluşabilmesi için kusurun aranıp aranmayacağı düzenlenmemiştir. TBK. m. 49 

gereğince hukuka aykırı bir fiilden dolayı sorumluluğun doğması için kusur 

bulunması gerekmektedir41. TTK. m. 202/1-a gereğince hakimiyetin bağlı şirketi 

kayba sebebiyet verici iş ve işlemlere yöneltilmesi şeklinde kullanılması 

sonucunda bağlı şirketin kayba uğraması ve bu kaybın gereğince 

denkleştirilmemesi halinde hakim şirketin sorumluluğu doğar. Bu kapsamda 

hakim şirketin sorumluluğunun doğuran hukuka aykırı davranış, denkleştirmenin 

yapılmaması değil, hakimiyetin bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde 

kullanılmasıdır42. Dolayısıyla hakim şirketin veya kayba sebep olan 

yöneticilerinin sorumluluğunda kusurun aranıp aranmayacağı hususunda 

hakimiyetin kayba sebebiyet veren şekilde kullanılması hukuka aykırı fiilinin 

unsurları bakımından inceleme yapılmalıdır43. 

 

 

 

                                                             
40 Akdağ Güney, s. 200. 
41 Eren, s. 569. 
42 Okutan Nilsson, s. 330. Yazar, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde denkleştirme 
süresi dolana kadar bu hukuka aykırılığın “askıda hukuka aykırılık” niteliğinde olduğunu ileri 
sürerek, denkleştirmenin yapılmaması veya bu süre içerisinde yapılmasının mümkün olmadığı 
halde hukuka aykırılığın kesinleşeceği ve buna bağlanan sonuçların doğacağını belirtmektedir. 
Bkz. s. 330 dipnot 934 ve 935’de atıf yapılan yazarlar. 
43 Okutan Nilsson, s. 331. 
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1. Hakim Şirketin Yönlendirmesi Açısından Kusur 

 

Yukarıda bahsedildiği üzere, hakim şirketin sorumluluğunun doğması için bağlı 

şirketin kayba sebebiyet veren işlem bakımından hakimiyetin kullanılması ile 

ilgili iş ve işleme yönlendirilmiş olması gerekmektedir44. Yönlendirme fiili 

açısından kusur araştırmasında hakim şirket yöneticilerinin bağlı şirket ile olan 

ilişkilerinde, bağlı şirketi belirli bir davranışa yönlendirdiklerini bilerek hareket 

edip etmedikleri araştırılacaktır. Hakim olan görüş, bağlı şirket üzerinde 

hakimiyet sahibi olan hakim şirket yöneticilerinin davranışlarının yöneltme teşkil 

edip etmeyecekleri konusunda bilinçli hareket etmeleri değil, bağlı şirket 

yöneticileri tarafından dürüstlük kuralı gereğince bu davranışın yöneltme olarak 

algılanmasıdır45. Kanımızca da, hakim şirket ile bağlı şirket arasında süregelen 

hakimiyet ilişkisi dolayısıyla bağlı şirket dürüstlük kuralı gereğince hakim şirketin 

davranışını o iş veya işlemin yapılmasında yöneltme olarak algılıyorsa o taktirde, 

hakim şirket ve yöneticilerinin sorumluluğu söz konusu olur. Bu kapsamda hakim 

şirket, davranışının yöneltme sonucunu doğurmasında kusurunun bulunmadığını 

ileri sürmesi söz konusu olamayacaktır46.  

TTK. 202/1- b bendinde sorumluluğun kayba sebep olan hakim şirket yönetim 

kurulu üyelerine de yöneltilebileceği ifade edilmiştir. OKUTAN NILSSON 

tarafından da ifade edildiği gibi, buradaki “kayba sebep olan” ifadesi “bağlı şirketi 

kayba sebep olan işlemleri yapmaya yönlendiren” olarak anlaşılması daha yerinde 

olacaktır. Nitekim, kayba sebebiyet veren davranış hakim şirket yönetim kurulu 

üyeleri tarafından değil, onların yöneltmesi ile bağlı şirket yöneticileri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kayba sebebiyet veren yöneltme fiili 

sebebiyle hakim şirketin tüm yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulması söz 

konusu değildir. Eğer ilgili yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri yöneltme 

fiiline iştirak etmemiş ise o taktirde kayba sebebiyet veren yöneltme fiilinden 
                                                             
44 Bkz. yukarıdaki II.B.2. b) “Kayba Sebebiyet Veren İş ve İşlemin Hakim Şirketin 
Yönlendirmesiyle Yapılması”. 
45 Okutan Nilsson, s. 332.  
46 Tekinalp. s. 584. 
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sorumlu tutulmayacaklardır47. Nitekim TTK. 202/1-e bendinin atfı ile 

uygulanacak olan TTK.’nın 553. maddesi de bu hususu açıkça ortaya 

koymaktadır. Buna göre, yönetim kurulu üyeleri, kanundan veya esas 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem 

şirkete hem de pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri 

zarardan sorumludurlar. 

 

2. Hakim Şirketin Yönlendirdiği İş ve İşlemler Açısından 

Kusur 

 

Hakim şirketin, bağlı şirketi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya sevkettiği iş 

veya işlemin sonucunun kayba sebebiyet vermesi konusunda kusurun aranıp 

aranmayacağı TTK. m. 202/1-d bendine göre belirlenecektir. Daha önce de 

belirtildiği gibi anılan bu madde bağlı şirket yöneticilerinin özen ölçüsünü 

düzenlemektedir. Buna göre, adı geçen kişilerin sorumlu oldukları iddia edilen iş 

ve işlemlerde kusurlarının bulunup bulunmadığı, özen yükümlülüğü esas alınarak 

tespit edilecektir48. Kayba sebebiyet veren işlem, aynı veya benzer koşullar 

altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun gözeten ve tedbirli bir 

yöneticinin özeniyle hareket eden bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri 

tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı halinde 

tazminata hükmedilmez. Anılan bu madde yönetim kurulu üyelerinin özen 

yükümünü düzenleyen TTK. m. 369 ile aynı olup, madde gerekçesinde de 

belirtildiği üzere bu madde kusurun ölçüsünde rol oynamaktadır49.  

TTK. 202/1-e bendinde hakim şirket ve onun yöneticilerine karşı açılacak olan 

sorumluluk davasına, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda kusur karinesini 

düzenleyen 553. Maddenin kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir. Bu hüküm anılan 
                                                             
47 Okutan Nilsson, s. 333. Akdağ Güney, s. 209. Poroy – Tekinalp – Çamoğlu, s. 335. 
48 KIRCA – ŞEHİRALİ ÇELİK – MANAVGAT, Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Ankara 2013, 
s. 657. 
49 Bkz. TTK. m. 369 gerekçesi. 
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bu davanın kusur esasına dayandığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla bağlı 

şirket yönetim kurulu üyeleri için uygulanan bu kural, hakim şirket yönetim 

kurulu üyeleri için de geçerli olacaktır. Bu kapsamda hakim şirket yöneticileri, 

bağlı şirketi sevkettikleri davranışın, anılan bu özen ölçüsünden sapan bir davranış 

olduğunu ve bağlı şirket bakımından kayba sebebiyet verebileceğini bilmeleri 

veya en azından gereken özeni gösterselerdi bilebilecek durumda olmaları halinde 

sorumlu tutulabileceklerdir.50 

TTK. m. 202/1-d bendinde yer alan kusur bakımından ölçü ise objektif olup51, 

yönetim kurulunun sübjektif davranışı değil, benzer işletmelerde yönetim kurulu 

üyelerinden beklenebilen işin gerektirdiği davranış şekli kusurun ölçüsü 

bakımından önem taşımaktadır. Bu aşamada tekrardan kaçınmak amacıyla hakim 

şirketin bağlı şirketi sevkettiği iş ve işlem bakımından özen borcunun kapsamı ve 

tedbirli yönetici davranışı ile ilgili olarak daha önce yapmış olduğumuz 

açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz52.  

 

D- Davacılar 

 

TTK. 202/1-b bendinde hakim şirkete karşı sorumluluk davasının her pay sahibi 

tarafından açılabileceği düzenlenirken, devam eden c bedinde alacaklılara da 

şirket zararını tazmin davası açma imkanı tanınmıştır. Madde gereğince hakim 

şirkete karşı açılacak olan bağlı şirketin zararlarını tazmin davasında bağlı şirket 

pay sahibi veya alacaklılar davacı sıfatına haiz olabileceklerdir. 

 

 

                                                             
50 Okutan Nilsson, s. 337. Bilgili, Fatih – Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Bası, Bursa 2013 
s. 130. 
51 Bkz. TTK. m. 369 gerekçesi. 
52 Bkz. yukarıdaki II.B.2 c) “Kayba Sebebiyet Veren Davranışın Yönetim Kurulunun Özen 
Borcuna Aykırı Olması”  
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1. Pay sahipleri 

 

Hakim şirketin hakimiyetini hukuka aykırı kullanması nedeniyle bağlı şirketin bir 

zarara uğraması halinde kanun koyucu her bir pay sahibine şirket zararını tazmin 

için dava açma hakkı tanımıştır. Bu madde kapsamında açılacak olan davada 

tazmin edilecek olan pay sahibinin zararı değil, şirketin uğramış olduğu zarardır. 

Bağlı şirketin gördüğü zararın pay sahibine yansıması ile pay sahibi de zarara 

uğramakta olduğundan anılan bu davanın temeli “dolaylı zarara” dayanmaktadır53.  

Pay sahibinin açılacak olan bu davadaki hukuki yararı, şirkete verilen zarar 

nedeniyle kar kaybı, hisse değer düşüklüğü gibi kendi malvarlığından meydana 

gelen yansıma zararların şirkete verilen zararın tazmini ile giderileceğidir. 

Nitekim bağlı şirketin malvarlığındaki eksilme giderilirse dolayısıyla zarar gören 

pay sahibinin malvarlığında meydana gelen eksilme de ortadan kalkar. Bu 

bakımından pay sahibi davanın açıldığı sırada ve dava süresince pay sahibi 

sıfatına sahip olmalıdır54.  

Yukarıda bahsedildiği üzere pay sahibi tarafından açılabilecek olan bu davada 

şirket zararları tazmin edilmektedir. Kanun koyucu, pay sahibinin dava giderleri 

ile avukatlık ücreti nedeniyle bu davayı açmaktan vazgeçmesinin önüne geçmek 

için, dava giderleri ve avukatlık ücreti bakımından da özel bir kural getirmiştir. 

TTK. m. 202/1-e bendinin 555. Maddeye yaptığı atıfla uygulanacak olan bu 

kurala göre, pay sahibinin açtığı davayı hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği 

takdirde mahkeme, dava giderleriyle avukatlık ücretini bu giderler davalıya 

yükletilemediği hallerde, davacı pay sahibi ile şirket arasında hakkaniyete göre 

paylaştıracaktır. Bu şekilde bağlı şirkette küçük bir paya sahip olan pay sahibinin, 

hakkaniyete aykırı olarak tüm yargılama giderleri ve avukatlık ücretinden sorumlu 

kılınması engellenmiş olacaktır.  

                                                             
53 Okutan Nilsson, s. 342. Akdağ Güney, s. 189. Helvacı, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim 
Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2001, s. 128-129. Poroy – Tekinalp – 
Çamoğlu, s. 339. BİLGİLİ - DEMİRKAPI, s. 597. 
54 Okutan Nilsson, s. 342-343. Helvacı, s. 219. 



20 
 

Bazı hallerde kayba sebebiyet veren hakim şirket yönlendirmesi ile yapılan bir 

işlemden bağlı şirket pay sahiplerinin de doğrudan zarara uğraması söz konusu 

olabilir. Bu halde zarara uğrayan pay sahibi hakim şirketten uğramış olduğu 

zararları talep edebilecek midir?  

Daha önce de belirtildiği üzere hakim şirket ile bağlı şirket arasında özel bir 

hukuki ilişki bulunmakta olup, hakim şirket bağlı şirket üzerindeki hakimiyetini 

kullanırken bağlı şirketin menfaatini gözetme ve belirli sınırlar dahilinde özen 

borcu altındadır. Daha sonra açıklanacağı üzere, hakim şirketin hakimiyetini 

kullanırken yalnızca hakim şirkete değil grup dışı pay sahiplerine verebileceği 

zararlar göz önünde bulundurularak, 202/1-b bendinde tazminat yerine bağlı şirket 

pay sahiplerinin paylarının satın alınmasına veya duruma uygun düşen kabul 

edilebilir diğer çözüm yollarının benimsenmesi konusunda hakime taktir hakkı 

verilmiştir. Dolayısıyla hakim şirketin hakimiyetini kullanırken bağlı şirkete karşı 

olan belirli sınırlara tabi özen borcu, grup dışı pay sahiplerini de kapsamaktadır. 

Bu kapsamda her ne kadar TTK. m. 202/1’de pay sahiplerinin malvarlığında 

meydana gelen doğrudan zararlarını talep hakkını düzenleyen açık bir hüküm 

bulunmasa da, pay sahipleri, hakim şirketten veya onun yönetim kurulu 

üyelerinden yönetim kurulunun sorumluluğunu düzenleyen 553. Madde 

kapsamında uğradıkları zararların tazminini talep edebilecektirler55.  

Pay sahibinin doğrudan zararını talep için açacağı bu dava için zararın bu pay 

sahipliği sıfatının bir sonucu olarak doğmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu 

davanın açılabilmesi için önemli olan zararın doğduğu esnada pay sahibi 

olmasıdır. Zarara uğrayan pay sahibi daha sonra bu payları elinden çıkarmış olsa 

dahi uğranılan bu zarar sebebiyle dava açma hakkına sahip olacaktır56. 

 

 

 
                                                             
55 Okutan Nilsson, 351. 
56 Akdağ Güney, s. 223-224. Okutan Nilsson, s. 353. 
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2. Bağlı Şirket 
 

Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle doğrudan zarar bağlı şirket 

malvarlığı üzerinde gerçekleşirken, hükümde bağlı şirketin dava açma hakkından 

bahsedilmemiştir. Madde gerekçesinde bu husus; hukuki gerçeklik nedeniyle bağlı 

şirkete bu imkanın tanınmadığı, şirketin bu davayı açarak hakim şirkete karşı 

samimiyetle yürütmesi şüphesinin varlığı ve hakim şirket yönetim kurulu ile bağlı 

şirket yönetim kurulunun karşı karşıya getirilmesinin doğru bir hukuk politikası 

olmadığı inancı ile açıklanmıştır57. Gerekçenin bu görüşüne biz de katılmaktayız. 

Gerçekten de özellikle bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin hakim şirket 

tarafından göreve getirildiği düşünüldüğünde, bağlı şirket yönetim kurulu 

üyelerinin kendisini göreve getiren hakim şirket ile karşı karşıya getirmek ve bu 

davanın gereğince yürütülmesini beklemek uygulamada işlerliğe sahip 

olmayacaktır. Kimi zaman bağlı şirketin denkleştirme yapılmamasına rağmen 

dava açmaktan kaçınması da söz konusu olabilir. Bu nedenle şirkete açıkça madde 

içerisinde dava hakkı verilmemiş olması ile, TEKİNALP’in de belirttiği gibi, 

yönetim kurulunun bu davayı açmamalarından ötürü özen borcuna aykırılık 

nedeniyle sorumlu tutulmalarının önüne geçmek istenmiştir. Kaldı ki, TTK.’da 

açık bir hüküm bulunmasa da bağlı şirket bu davayı açabilecektir58. Nitekim 

davanın amacı, bağlı şirketin zararlarının tazmini olduğundan, dava hakkının asıl 

sahibi doğrudan doğruya zarar gören bağlı şirketin kendisidir59. 

 

3. Alacaklılar 

 

TTK. m. 202/1-c bendi gereğince alacaklılara da hakimiyetin kullanılması 

nedeniyle bağlı şirkette oluşan zararı şirket iflas etmemiş olsa bile hakim şirketten 

                                                             
57 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
58 Tekinalp, davayı açma yetkisinin TBK. m. 49’dan doğduğunu ifade etmektedir. s. 584. Okutan 
Nilsson, s. 356. 
59 Okutan Nilsson, s. 356. Akdağ Güney, s. 189. 
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talep etme hakkı tanınmıştır. Alacaklıların m. 202/1-c gereğince açacakları 

sorumluluk davasına, pay sahibinin anonim şirket yönetim kurulu aleyhine 

açacağı sorumluluk davasını düzenleyen m. 555 kıyasen uygulanacaktır. Şirketin 

iflası halinde ise, TTK. m. 202/1-e bendinde yapılan atıf nedeniyle 556. Madde 

söz konusu olacaktır. Anılan bu madde iflas halinde de pay sahipleri ile 

alacaklılara dava açma hakkı vermekle birlikte, tazminat isteminin öncelikle iflas 

idaresince ileri sürüleceğini düzenlemektedir. İflas masasınca bu dava açılmaz ise, 

elde edilen tazminat İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre önce dava açan 

alacaklının alacaklarının ödenmesine tahsis olunacaktır. Geriye kalan miktar 

payları oranında pay sahiplerine ödenir ve kalan kısım son olarak iflas masasına 

verilir. 

Hakimiyetin kullanılması nedeniyle alacaklıların doğrudan uğramış oldukları 

zararları hakim şirketten talep edip edemeyecekleri konusunda, yukarıda 

bahsedilen hakim şirket ile bağlı şirket arasındaki özel hukuki ilişkiden yola 

çıkmak mümkün değildir. Nitekim bağlı şirket alacaklısı ile hakim şirket arasında 

böyle bir hukuki ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte, hakimiyetin hukuka 

aykırı kullanılması ve denkleştirmenin yapılmaması, bağlı şirket alacaklısının 

malvarlığında doğrudan doğruya bir zarar meydana getirmişse, alacaklı hakim 

şirkete, TBK. m. 49 gereğince sorumluluk davası açarak zararlarının giderilmesini 

talep edebilir60. 

  

E- Davalılar 

 

TTK. m. 202/1-b bendi gereğince bağlı şirketin uğramış olduğu zarar hakim şirket 

ve onun kayba sebebiyet olan yönetim kurulu üyelerinden talep edilebilir. 

 

                                                             
60 Eren, s. 591-592.  BİLGİLİ – DEMİRKAPI, s. 597. Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 680. 
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1. Hakim Şirket 

 

TTK. m. 202/1’den anlaşılacağı üzere, bağlı şirketin zararlarını tazmin 

bakımından asıl sorumluluk hakim şirkete aittir. Tek bir hakimin bulunması 

halinde sorumluluğun bu hakim şirkete yöneltileceği açıktır. Ancak çoklu 

hakimiyet veya kademeli hakimiyet hallerinde sorumluluğun kime yöneltileceği 

konusunda, hukuka aykırı fiili gerçekleştiren yani bağlı şirketi hakimiyet 

kullanmak suretiyle kayba sebebiyet veren iş ve işleme yönelten hakimin tespit 

edilmesi gerekecektir. Gerek çoklu hakimiyet gerekse kademeli hakimiyet 

hallerinde eğer bu yöneltme fiili hakimlerce ortak gerçekleştirilmiş ise, bu taktirde 

bağlı şirketin uğradığı zarardan TTK. m. 557 gereğince müteselsilen sorumlu 

olacaklardır. 

Kanun, sorumluluğun kusur esasına dayandığını kabul etmekle birlikte, kusurun 

ispatı konusunda açık bir düzenlemeye yer vermemiştir. Bu kapsamda sorumlular 

arasındaki ispat yükünün dağılımı konusunda genel hükümlere gidilecektir. 

Sorumluluğun kaynağı sözleşme ise, TBK m. 112 gereğince hakimlerden 

herhangi biri yöneltme fiilini gerçekleştirme bakımından kusurunun 

bulunmadığını ispat eder ise, o takdirde sorumluluktan kurtulacaktır. Şayet 

sorumluluğun haksız fiile dayanan bir hal olması halinde ise, TBK m. 50 

gereğince ispat yükü davacıda olacaktır61. 

Bu noktada kayba sebebiyet veren davranışa yöneltme fiilinin hangi hakim şirket 

tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce de 

açıklandığı üzere, hakim görüş davacı tarafta bulunan grup dışı pay sahipleri ile 

alacaklıların iç ilişkiyi bilmemelerinden dolayı onlara ispat kolaylığı tanınması 

yönündedir. Bu kapsamda burada tekrardan kaçınmak amacıyla çoklu ve kademeli 

                                                             
61 ÇAMOĞLU Ersin; Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, 3. Bası, 
İstanbul 2010, s. 19. 
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hakimiyet hallerinde yönlendirmenin hangi ispat türü ile nasıl belirleneceği 

hususunda daha önceki açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz62.  

Özellikle kademeli hakimiyet halinde şirketler topluluğunun tepesinde sermaye 

şirketi olmayan herhangi bir özel veya kamu tüzel kişisi, gerçek kişi veya ticari 

işletme niteliğinde bir hakim teşebbüs bulunabilir. Bu halde 202. Madde 

gereğince bu hakim teşebbüse karşı da zarar talebinde bulunulması, 195. 

maddenin 5. fıkrası gereğince mümkün olacaktır63. Bu maddeye göre, şirketler 

topluluğunun hakiminin,  merkezi yurtiçinde veya dışında bulunan bir teşebbüs 

olması halinde 195 ila 209. maddeler ile bu kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin 

hükümler uygulanacaktır. Dolayısıyla şirketler topluluğunun başında bulunan bir 

hakim teşebbüse karşı da, bağlı şirketin uğramış olduğu zararlar nedeniyle 

tazminat davası açılabilecektir. 

Yeni kanun, eski kanundan farklı olarak sorumluların her birinin kusur 

derecelerinden bağımsız olarak zararın tamamından sorumlu tutulduğu mutlak 

teselsül64 anlayışını terk ederek, 557. Maddede farklılaştırılmış teselsül kuralı 

kabul edilmiştir. Buna göre, aynı zararı tazminle yükümlü olan birden fazla hakim 

şirket var ise bunlardan her biri, “kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar 

şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde” bu zarardan diğerleriyle birlikte 

müteselsilen sorumlu olacaktır. Bu kapsamda, sorumlulardan her birinin kusuru 

ayrı ayrı belirlenecek olup, sorumluluk miktarı, zarar verinin tek başına zarar 

vermesi halinde sorumlu olacağı miktarla sınırlı olacaktır. Farklılaştırılmış 

teselsül kuralı uyarınca sorumlu tutulan hakim şirketlerden her biri, TBK m. 51 ve 

52’de yer alan bireysel indirim sebeplerini de dış ilişkide ileri sürebileceklerdir65. 

Hakim şirketlerin TTK m. 553/3 gereğince özen ölçüsü çerçevesinde belirlenecek 

olan kusur durumlarında farklılık olması halinde, örneğin bağlı şirketin kayba 

sebebiyet veren işleme bir hakim şirket tarafından bilerek ve isteyerek, diğer 
                                                             
62 Bkz. yukarıdaki II.B.2.b. bb) “Yönlendirmenin İspatı”. 
63 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
64 Mutlak teselsülde, zarar veren sorumlular zararın tamamından alacaklıya karşı sorumlu olup, 
kusurun derecesi iç ilişkide dikkate alınmaktadır. Akdağ Güney, s. 255. 
65 Akdağ Güney, s. 253-254. Okutan Nilsson, s. 376. Pulaşlı, Hasan, Anonim Şirket Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Müteselsil Sorumluluğu, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, 
Yıl:2013, s. 17. 
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hakim şirket tarafından ise ihmal ile yönlendirilmesi halinde, bağlı şirketin 

zararını tazmin yükü hakim şirketler arasındaki kusurun derecesine göre 

paylaştırılacaktır. Bu kapsamda ihmal ile hareket eden hakim şirketin bu indirim 

sebebi dış ilişkide dikkate alınacaktır66. 

 

2. Hakim Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

TTK. m. 202/1-b gereğince hakim şirketin yönetim kurulu üyeleri de, bağlı 

şirketin kaybına yol açan iş ve işlemin yapılması nedeniyle bağlı şirketin 

zararlarını tazminden sorumlu tutulmuşlardır. Maddede “kayba sebep olan” 

ifadesi kullanıldığından, kayba sebep olan yöneltme fiiline iştirak etmemiş olan 

yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulacaklardır. Yukarıda bahsedildiği 

üzere genel hükümlerden yola çıkarak sorumluluğun kaynağı sözleşme ise, 

kusursuzluğunu iddia eden yönetim kurulu üyesi bu hususu ispatla mükellef 

olacaktır. 

Hakim şirketin sorumluluğu, daha önce de açıklandığı üzere, 202/1-d bendinde 

yer alan özen yükümlülüğüne aykırılık halini kapsamaktadır. Bu çerçevede hakim 

şirket yönetim kurulu üyelerinin kayba sebebiyet veren nitelikteki yöneltme 

eyleminin aynı şartlarda bulunun bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyesinin 

davranışından sapması gerekmektedir. Ancak bu noktada hakim şirket 

yöneticilerinin özen ölçüsü bakımından kusurun dikkate alınması gerektiği 

unutulmamalıdır. Hakim şirket yöneticilerinin, bağlı şirketi yönelttikleri iş ve 

işlemin onun kaybına sebep olacağını bilmeleri ya da en azından gerekli 

araştırmayı yapsalardı bilebilecek durumda olmaları gerekmektedir67. 

Kayba sebebiyet veren birden fazla yönetim kurulu üyesinin bulunması durumda, 

zarardan sorumluluk açısından bu yönetim kurulu üyeleri arasındaki ilişki TTK. 

                                                             
66 Okutan Nilsson, s. 378. 
67 Bkz. yukarıdaki II.C. “Davacılar”. 
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m. 557 gereğince farklılaştırılmış teselsül çerçevesinde ele alınacak olup, her biri 

kusurlu davranışı ile vermiş olduğu zarar çerçevesinde davacıya karşı sorumlu 

olacaklardır. Kusurun derecesi de, TBK. m. 51 ve 52’de yer alan indirim 

sebeplerinin ileri sürülmesi bakımından dikkate alınacaktır.  

 

3. Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

Bağlı Şirket yönetim kurulu üyeleri, bir yandan bağlı şirkete karşı özen yükümü 

ile menfaatlerini dürüstlük kuralı gereğince gözetmek borcu altındayken, diğer 

yandan topluluğun menfaatini de göz edemezler. Bu iki menfaat çatışması 

halinde, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin nasıl davranmaları gerektiği tam 

hakimiyet halinde düzenlenmiştir. Tam hakimiyet halinde hakim şirket belirli 

sınırlamalar dahilinde bağlı şirkete talimat verme yetkisine sahiptir. Bu 

sınırlamalar, 203. maddede topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği 

dışında kalan ve 204. maddede bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, tehlikeye 

düşürebilecek veya önemli varlıklarını kaybetmesine yol açacak talimatların 

verilmemesidir. Bu sınırlamalar, bağlı şirketin kaybına sebep olacak talimatları da 

kapsamaktadır68. 

Kısmi hakimiyet haline baktığımızda, hakim şirketin bağlı şirkete karşı böyle bir 

talimat verme yetkisi ve bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin bu talimata uyma 

yükümlülüğü bulunmadığını görüyoruz. Ancak daha önce de bahsettiğimiz üzere, 

hakim şirkete tanınan denkleştirme imkanı, bu alanda ona hakimiyetini kullanma 

serbesti tanımaktadır. Her ne kadar bu zararın denkleştirilemeyeceğinin söz 

konusu olması halinde bağlı şirketin anılan talimata uymama ya da denkleştirme 

süresini beklemeden tazminat davası açma hakkı bulunsa da, uygulamada hakim 

şirket karşısında güçsüz konumda olan bağlı şirket yöneticilerinin bu kaybın 

denkleştirileceği düşüncesi ile talimata uymaması söz konusu olamamaktadır. Bu 

                                                             
68 Okutan Nilsson, s. 367. 
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halde hakimiyetin kullanılması sebebiyle yapılan ve kayba sebebiyet verilen 

işlemlerden denkleştirilmenin yapılmadığı hallerde doğan zarardan bağlı şirket 

yöneticileri sorumlu tutulabilecek midir? 

OKUTAN NILSSON’a göre, gerekçede verilen açıklamalar ve Tasarının gelişimi, 

bağlı şirket yöneticisinin hakimiyetin kullanılması ile gerçekleştirilen işlemlerden 

sorumlu tutulmasının hakkaniyete uymadığı düşüncesinin Tasarıya hakim olduğu 

yönündedir69. Kanatimizce de, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin, hakim 

şirketin bağlı şirketi kayba uğratan davranışı nedeniyle sorumlu tutulmamalarının 

kabulü hakkaniyete daha uygun olacaktır. Her ne kadar hakim şirkete kaybı 

denkleştirme imkanı verilerek topluluğun yönetimi açısından bir esneklik 

sağlanmış olsa da, bağlı şirket yöneticileri menfaat çatışması halinde bağlı şirketin 

menfaatini gözetmekle yükümlüdürler. Eğer bağlı şirket yöneticileri 

denkleştirilmeyen zarar nedeniyle sorumlu tutulur ise, bu halde bağlı şirket 

yöneticilerinin hakim şirketten gelen her yönlendirme bakımından hakim şirket 

yönlendirmelerinin denetim makamı gibi faaliyet göstermesi beklenecektir. Böyle 

bir beklenti, hakim ve bağlı şirket arasında gerçekçi olmayacaktır. 

Bu noktada üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise, bağlı şirket 

yöneticilerinin görevlerini yerine getirirken uymakla yükümlü oldukları özen 

borcudur. Özen borcu, hakimiyetin kullanılması ile bağlı şirketin kaybına sebep 

olan bir iş ve işleme yönlendirilmesinde bağlı şirket yöneticilerinin 

denkleştirmenin yapılıp yapılamayacağı hususunda değerlendirmede 

bulunmalarını gerektirir. Bu kapsamda bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri, işlem 

tarihinde dürüstlük kuralı gereğince şirketin menfaatlerini gözeten tedbirli bir 

yönetici özeni ile yapılan değerlendirme ışığında ilgili kaybın süresi içerisinde 

denkleştirilebileceğini varsaymakta haklı görülebiliyorlarsa zarardan sorumlu 

olmayacaklardır. Aksi halde bağlı şirket yöneticileri, hakim şirket ve onun 

yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır70.  

                                                             
69 Okutan Nilsson, s. 368. 
70 Okutan Nilsson, s. 372.  
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Bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin hakimiyetin kullanılması nedeniyle 

gerçekleşen zarardan sorumlu tutulabilme ihtimalleri nedeniyle kanun koyucu, 

202. maddenin 5. fıkrasında bağlı şirket yönetim kurulu üyelerine anılan bu 

zararın hakim teşebbüs tarafından üstlenilmesine ilişkin bir sözleşme yapma 

imkanı tanımıştır. Bu halde bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri, bağlı şirket 

alacaklıları veya pay sahipleri tarafından hakimiyetin hukuka aykırı 

kullanılmasından doğan zarardan ötürü sorumlu tutuldukları takdirde, bu 

sorumluluğun tüm hukuki sonuçlarını hakim teşebbüsten talep edilebilecektir71. 

Fıkrada hakim teşebbüs ibaresi kullanılmış olup, bunun amacı hakim şirket 

ibaresinin kullanılması halinde, asıl hakimiyeti kullanan şirketler topluluğunun 

tepesinde bulunan hakim teşebbüsün bu kapsamda sorumluluğunun bertaraf 

edilmesinin önüne geçilmek istenmesidir72. 

TTK. m. 202/5, hakim teşebbüse bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri ile böyle bir 

sözleşme yapma zorunluluğu getirmektedir. Nitekim bu hususun bir zorunluluk 

teşkil ettiği gerekçede, “yönetim kurulu üyesi, kendisine düşebilecek 

sorumluluğun hakim şirket tarafından karşılanması için hakim şirketle sözleşme 

yapmalıdır” denilmek suretiyle açıkça ortaya konmuştur73. Hakim teşebbüsün 

böyle bir sözleşmeyi yapmaya yanaşmaması halinde ise, bağlı şirket yönetim 

kurulu üyelerinin sözleşme yapılmaması nedeniyle uğramış oldukları zarar, bağlı 

şirket yöneticilerinin hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle karşı 

karşıya kaldıkları tazminat sorumluluğu ile aynı olacağından, her halde maruz 

kalınan bu tazminat yükü 202/5 çerçevesinde hakim teşebbüse rücu 

edilebilecektir74. 

 

 

 

                                                             
71 Okutan Nilsson, s. 373. Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 176. 
72 Bkz. TTK. m. 195 gerekçesi. 
73 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
74 Okutan Nilsson, s. 374. 
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F- Talep 

 

1. Bağlı Şirketin Zararlarının Tazmini 

 

Bağlı şirket, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması ile gerçekleştirilen kayba 

neden olan iş ve işlemin süresi içerisinde denkleştirilmemesi veya 

denkleştirilmesinin imkansız olması halinde zarara uğramaktadır. Bu zarar, bağlı 

şirketinin malvarlığı ile kayba sebebiyet veren kayıp doğurucu işlem 

gerçekleştirilmeseydi şirketin malvarlığının içinde bulunacağı durum arasındaki 

farktır75. TTK. m.202/1 çerçevesinde açılacak olan sorumluluk davasında bu 

zararın giderilmesi talep edilecektir. Zararın eski hale iade şeklinde aynen mi 

yoksa nakden mi giderileceği konusunda TBK. m. 51 gereğince hakime taktir 

yetkisi tanınmıştır. Buna göre hakim, tazminatın kapsamı ve ödenme biçimini, 

durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyecektir.  

Daha önce de açıkladığımız üzere, zarar, sorumluluğun doğduğu yani fiilin 

hukuka aykırı hale geldiği tarihten itibaren geriye dönük olarak sonradan ortaya 

çıkan ve kayba sebebiyet veren iş ve işlemlerle nedensellik bağı bulunan tüm 

gelişmeler göz önünde bulundurularak belirlenir76. Sorumluluk davasında zarar 

miktarını belirleyecek olan hakim, zararın aynen77 mi yoksa para olarak mı 

giderileceği konusunda alacaklının çıkarına göre bir çözüm yolu 

benimsemelidir78. Bağlı şirketin hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle 

uğramış olduğu zarar miktarının hesaplanmasındaki güçlük göz önüne 

alındığında, zararın aynen, eski hale getirme suretiyle giderimi alacaklı 

konumundaki bağlı şirketin menfaatine bir çözüm olacaktır. Aynen giderimin 

mümkün olmadığı ve zararın da tam olarak belirlenemediği hallerde hakim, TBK. 

                                                             
75 Okutan Nilsson, s. 380. 
76 Bkz. yukarıdaki II.B.3. “Bağlı Şirketin Zarara Uğraması”. 
77 Örneğin hakimiyetin hukuka aykırı kullanımı nedeniyle elden çıkarılan taşınmazın geri alınması 
gibi. 
78 Karahasan, s. 312. 
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m. 51/2 gereğince olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz 

önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyet uygun olarak belirleyecektir. 

 

2. Payların Satın Alınması 

 

TTK. m. 202/1-b bendinde, şirket zararlarının tazmini dışında, hakimin istem 

üzerine veya re’sen somut olayda hakkaniyete uygun düşmesi halinde, davacı pay 

sahiplerinin paylarının hakim şirket tarafından satın alınmasına karar 

verilebileceği düzenlenmiştir. Hükümden de anlaşılacağı üzere payların satın 

alınması yoluyla zararın giderimi yalnızca hakim şirkete yüklenebilmektedir. 

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu çözüm yolunun her halde 

başvurulabilecek bir yol olmadığıdır79. Sorumluluk davasında asıl olan bağlı 

şirket zararlarının tazmini olduğundan, eğer somut olayda hakkaniyete uygun 

düşecek ise pay sahiplerinin paylarının satın alınmasına karar verilebilecektir. 

Gerekçede bu hükmün getiriliş amacı, bazı hallerde somut olayın taşıdığı 

özelliklerin tazminat yerine davacı pay sahiplerinin paylarını gerçek değeriyle 

satın alınmasının topluluk dışında kalan pay sahipleri açısından daha adil bir 

çözüm yolu olabileceği şeklinde açıklanmıştır80. Bu şekilde grup dışında kalan 

pay sahiplerinin, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle bağlı şirketin 

uğramış olduğu zarardan etkilenmemeleri veya daha az etkilenmeleri sağlanmış 

olacaktır81. 

Hakim şirket tarafından payların satın alınması, ancak somut olayda hakkaniyete 

uygun düştüğü ölçüde kabul edilebilir bir çözüm yolu olduğundan, hangi hallerin 

hakkaniyete uygun düşüp düşmediğinin ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Kayba 

sebebiyet veren iş veya işlemin niteliği gereği zararın hesaplanmasının ve 

denkleştirmenin sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde bu çözüm hakkaniyet 

                                                             
79 BİLGİLİ – DEMİRKAPI, s. 131. 
80 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
81 Okutan Nilsson, s. 383. Tekinalp, s. 583. 
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uygun kabul edilecektir82. TBK. m. 51 gereğince zararının gerçek tutarının 

belirlenebilme olanağı bulunup bulunmadığını hakim taktir edecektir83. Bu 

kapsamda mahkemeye geniş bir takdir yetkisi tanınmış bulunmaktadır84. 

Payların satın alınmasına ilişkin kurallar, satın alınma değeri ve teminat gibi 

hususlar 202. maddenin 2. fıkrasına ilişkin bir incelemenin konusunu 

oluşturduğundan, burada yukarıdaki açıklamaları yapmakla yetiniyoruz. 

 

3. Uygun Görülebilecek Diğer Bir Çözüm 
 

202. madde gereğince hakim, tazminata hükmetmek yerine somut duruma uygun 

düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme de karar verebilir. Gerekçede ek kar 

payı dağıtılması, şirket esas sözleşmesinde topluluk dışında kalan pay sahiplerini 

koruyucu önlem ve mekanizmalara yer veren değişiklik yapılması somut duruma 

uygun düşen çözümlere örnek olarak verilmiştir85. Görüldüğü üzere sorumluluk 

davasında hakim, somut duruma uygun düşmesi halinde zararın giderilmesi için 

gerekçede sayılan örneklere benzer bir çözüm yoluna başvurma konusunda takdir 

hakkına sahiptir. 

Ancak şu unutulmamalıdır ki, gerek payların satın alınması gerekse somut duruma 

uygun düşen bir çözüm yolu seçeneğinin benimsenmesi halinde, taraflar 

arasındaki menfaat dengesi mutlaka gözetilmelidir. Bu kapsamda hakim şirkete 

veya onun yöneticilerine yükletilecek olan yaptırımın ağırlığı ile bağlı şirkete 

veya onun pay sahiplerine sağlanacak fayda arasında bir denge olmalıdır. Nitekim 

maddede yer alan “hakkaniyete uygun düşme” ve “çözümün kabul edilebilir 

olması” ifadeleri bu dengenin gözetilmesine işaret etmektedir86.  

 
                                                             
82 Okutan Nilsson, s. 383. 
83 Karahasan, s. 299. 
84 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
85 Bkz. TTK. m. 202 gerekçesi. 
86 Okutan Nilsson, s. 386. 
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G- Sorumluluktan Kurtulma 

 

Daha önce açıklandığı üzere hakim şirket veya onun yönetim kurulu üyeleri, özen 

ölçüsünü ve ispatını düzenleyen TTK. m. 202/1-d bendinde yer alan şartların 

sağlandığını ispat etmeleri halinde fiil hukuka aykırı olma niteliğini 

kaybedeceğinden, zararı tazminle sorumlu olan kişiler sorumluktan 

kurtulacaklardır. TTK. m. 202/1- d bendi bu anlamda davalılara bir kurtuluş kanıtı 

öngörmüştür87. 

Yine “Sorumluluğun Şartları” adlı başlık altında incelemiş olduğumuz sorumluluk 

şartlarından herhangi birinin gerçekleşmemiş olması halinde de hakim şirket ve 

onun yöneticilerinin sorumluluğu doğmayacaktır. 

Sorumluluktan kurtulma anlamında burada ele alınması gereken diğer bir husus 

ise, bağlı şirketin kendi yöneticileri hakkında almış oldukları ibra kararının 

sorumluluktan kurtulma bakımından bir etkisi olup olmayacağıdır. İbrayı 

düzenleyen TTK. m. 558/2 gereğince; “Şirket genel kurulunun, sorumluluktan 

ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak, 

şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan 

pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer pay sahiplerinin dava hakları ibra 

tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer.” Bu kapsamda ibra kararı, ibranın 

kapsadığı açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak şirketin dava hakkını bertaraf 

etmekte, ancak ibraya olumlu oy vermemiş pay sahiplerinin maddede belirtilen 

hak düşürücü süre içerisinde dava açma hakları varlığını korumaktadır. OKUTAN 

NILSSON’a göre, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle açılacak olan 

sorumluluk davasına da anılan bu hükmün uygulanması gerekmektedir. Yazara 

göre, bağlı şirket, kendi yöneticileri hakkında ibra kararı vererek onların 

sorumluluğunu gerektiren bir durum olmadığı yönünde irade beyan ederse, bu 

yöneticilerin ilgili işlemleri yapmalarına sebep olmuş kişiler bakımından da 

sorumluluğu gerektiren bir durum olmadığını kabul etmiş sayılmalı ve hakim 

                                                             
87 Tekinalp, s. 585. 
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şirkete ve onu yöneticilerine karşı dava hakkını yitirmelidir88. Bu görüş yerinde 

olmakla birlikte, hakimiyetin grup dışı bir şirkete menfaat sağlanması amacıyla 

kötüye kullanılması halinde bu durum doğrudan doğruya hakimiyetin hukuka 

aykırı kullanılması olarak kabul edileceğinden, bu halde ibra kararının hakim 

şirket ve onun yöneticilerinin sorumluluğu bakımından etki doğurmamasının daha 

uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

H- Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme 

 

TTK. m. 202/1 gereğince açılacak olan davalarda zamanaşımı ve yetkili mahkeme 

bakımından e bendinin yapmış olduğu atıfla 560 ve 561. Maddelerin uygulanacağı 

düzenlenmiştir. Zamanaşımını düzenleyen 560. Madde gereğince, Sorumlu 

olanlara karşı tazminat istemek hakkı, “davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği 

tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden 

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

gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tabi 

bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır.” 

Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle açılacak olan sorumluluk 

davasında yetkili mahkeme ise 561. madde gereğince belirlenecektir. Buna göre, 

sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesinde dava açılabilecektir. Burada kastedilen şirket, hakim şirket olup, 

dava hakim şirketin bulunduğu yer mahkemesinde görülecektir. Anılan bu madde 

tek başına bir yetki kuralı getirmemekte olup, HMK. gereğince belirlenebilecek 

olan yetkili mahkeme yanında, hakim şirketin merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesini de yetkili kılmaktadır. Hüküm mutlak bir düzenleme değildir. 

Taraflar dilerlerse tahkim yolunu seçebilir ya da yetki sözleşmesi ile başka bir yer 

mahkemesini yetkili kılabilirler89. Yetki sözleşmesinin taraflarına bakıldığında, 

                                                             
88 Okutan Nilsson, s. 388. 
89 Bkz. TTK. m. 561 gerekçesi. 
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bağlı şirket pay sahibi ya da alacaklısı açısından hakim şirket ile böyle bir 

sözleşme yapma imkanının bulunmasının uygulamada bir işlerliğe sahip 

olmayacağı görüşündeyiz. 

Hakimin yurtdışında bulunması halinde yetkili mahkemenin belirlenmesi 

hususunda TTK. m. 202/1-e bendi özel bir düzenleme yapmıştır. Buna göre hâkim 

teşebbüsün merkezinin yurt dışında bulunması hâlinde tazminat davası bağlı 

şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılabilecektir. Bu 

şekilde kanun koyucu, bağlı şirket pay sahipleri ve alacaklıların dava açmasının 

önündeki fiili engeli kaldırmayı amaçlamıştır90. Anılan bentte hakim teşebbüs 

ibaresinin kullanılmasının amacı daha önce de belirttiğimiz üzere, sermaye şirketi 

niteliğinde olmayan şirketler topluluğunun tepesindeki teşebbüse de sorumluluğun 

yöneltilmesini sağlamaktır.  

Taraflar arasında hukuk seçimi yapılmadığı hallerde MÖHUK. m. 24 gereğince 

sözleşmeden doğan borç ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlığa karakteristik edim 

borçlusunun yerleşim yeri hukuku uygulanmaktadır. TTK. m. 202/1-e bendinde 

merkezi yurt dışında olan bir hakim teşebbüse karşı açılacak olan davada yetki 

kuralı düzenlenmeseydi, o taktirde MÖHUK. 24 gereğince bağlı şirket veya onun 

pay sahipleri ya da alacaklıları hakim teşebbüsün bulunduğu ülke mahkemesinde 

dava açmak durumunda kalacaklardı. O takdirde Türk Hukukuna göre şirketler 

topluluğu olarak tanımlanan bu ilişkinin, anılan o ülkede şirketler topluluğuna 

ilişkin düzenleme bulunmaması nedeniyle farklı hükümlere tabi olması ve 

alacaklıların hak kaybına uğrama riski söz konusu olabilecektir. İşte TTK. m. 

202/1-e bendinde kanun koyucu, yerinde olarak bu riski göz önünde bulundurmuş 

ve hakim teşebbüse karşı açılacak olan davada açıkça yetki belirlemesi yapmıştır.  

 

 

 

                                                             
90 BİLGİLİ – DEMİRKAPI, s. 130. 
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II. Sonuç 

 

Çalışmamızda hakimiyetin yönetim kurulunun görev alanına giren iş ve işlemler 

dolayısıyla kötüye kullanılmasının TTK m. 202/1 kapsamında sonuçları 

incelenmiştir. Hakim şirketin hakimiyetini hukuka aykırı kullanarak bağlı şirketi 

kayba uğratması, bağlı şirket pay sahibi ile alacaklılarının dolaylı olarak zarara 

uğramalarına neden olmaktadır. Kanun koyucu TTK m. 202/1’de hakim şirketin 

ve onun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu düzenleyerek bağlı şirketinin 

malvarlığını, dolayısı ile bağlı şirket pay sahibi ve alacaklısının menfaatini 

korumayı amaçlamıştır. 

Hakim şirketin sorumluluğunun doğması için, kullanılan hakimiyet ile bağlı 

şirketin TTK m. 202/1-a anlamında yönetimsel kararlarına müdahale edilmesi ve 

bağlı şirketin malvarlığının bağlı şirket menfaati dışında bir menfaat için 

kullanılarak bağlı şirketin kayba uğratılması gerekmektedir. Ancak bağlı şirketin 

kayba uğratılması her zaman hakim şirketin sorumluluğunu doğurmaz. TTK. m. 

202/1- a bendi gereğince kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilir ya da 

kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet 

yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınır ise, 

hakimiyetin kullanılması kayba sebebiyet verse dahi bağlı şirketin sorumluluğu 

doğmaz. Yine TTK m. 202/1-d gereğince, ilgili iş veya işlem yöneticinin özen 

ölçüsü alanında kalıyor ise, o takdirde de hakim şirketin sorumluluğu 

doğmayacaktır. Sorumluluğun bu şekilde sınırlandırılması ile kanun koyucu 

şirketler topluluğunun yönetiminde hakim şirkete hareket sahası tanımak 

istemiştir. 

Hakim şirketin sorumluluğun doğması için gerekli şartlar sağlandığında, bağlı 

şirketin zararlarını tazmin için dava açılabilecektir. Hakim şirkete ve onun 

yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak olan bağlı şirketin zararlarını tazmin 

davasında bağlı şirket pay sahibi veya alacaklılar veya bağlı şirketin doğrudan 

kendisi davacı sıfatına haiz olabileceklerdir. Dolayısı ile zarar gören pay sahibi 
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anonim şirketin sorumluluğunu düzenleyen 553. Madde ile alacaklılar ise genel 

hükümler çerçevesinde doğrudan malvarlığında meydana gelen zararları da talep 

edebileceklerdir. 

TTK. m. 202/1-b bendinde ayrıca, şirket zararlarının tazmini dışında, hakimin 

istem üzerine veya re’sen somut olayda hakkaniyete uygun düşmesi halinde, 

davacı pay sahiplerinin paylarının hakim şirket tarafından satın alınmasına veya 

duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme karar verilebileceği 

düzenlenmiştir. 
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