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YENİ BİR KURUM: ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Yavuz AKBULAK*

1) Giriş
Birden çok sermaye şirketinin, hakimiyet veya kontrol altında tutma 

ilişkileri bağlamında, önceden belirlenmiş ve somut politikalara göre yö-
netilmesi için oluşturulan şirketler topluluğu Türk ekonomi hukukunda ilk 
olarak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile düzenlenmiş 
olup, yeni düzenlemeyle önemli bir yasal boşluk doldurulmuş ve ticari ya-
şamımızda bu konudaki gereksinimler karşılanmaya çalışılmıştır. Esasen, 
sermaye şirketleri özellikle de anonim şirketler hukuku, uzun yıllardır eko-
nomik yaşam gerçeğine yabancı bir hukuki varsayımda ısrar etmektedir. 
Bu varsayım, bir şirketler topluluğu içinde yer alsa, bağlı şirket konumun-
da bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şirketinin bağımsız 
olduğudur. Bir şirket başka bir şirketin hakimiyeti altında bulunsa, onun 
belirlediği politikalar kendi çıkarlarına uymasa da uygulamak zorunda kal-
sa, hakim şirketin talimatlarını aynen yerine getirmeye fiilen zorunlu olsa, 
bu talimatların yerine getirilmesi kendisine kayıp verse bile bağımsızdır, 
serbest iradesini kullanır demek gerçeği görmezlikten gelmektir. Bu ne-
denle anılan varsayım, yöneticilere, azınlık paylara ve küçük pay sahiple-
rine haksızlıklar yapılması demektir. Mevcut kanunlar, şirketler topluluğu 
olgusunu dikkate almaksızın, yönetim kurulu üyelerinin özen borcunu is-
tisnasız düzenlemiş, hakim şirketin talimatlarına uyan yöneticileri sorumlu 
tutmuş, yargı onları da onları tazminata mahkum etmiştir. Haklılıktan uzak 
bu yaklaşıma göre, bağlı şirketin yönetim kurulunun, bu şirketin menfaa-
tini gözeterek karar alması gerekir, aksi halde sorumlu olur. Oysa, yavru 
şirketin yönetim kurulu, talimat altında çalışan, çıkar çatışması doğduğun-
da, daima hakim şirketin ve topluluğun menfaatlerini ön planda tutmak 
zorunda bulunan ve kendi ortaklığının kaybı sonucunu doğuran kararlar 
veren bir organ durumunda olup, bundan dolayı hukuki konumu “bağlı yö-
netim kurulu” ibaresiyle ifade edilmektedir. Bağlı şirketin topluluk dışında 

* SPK Başkanlık Danışmanı
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kalan pay sahipleri de aynı konumdadır. Almanya, “bağlı işletmeler huku-
ku” başlığıyla bu kurumu düzenleyen ilk ülke olup, onu Avusturya, İsveç 
ve Hollanda, Brezilya, Portekiz, Tayvan, Hırvatistan ve Slovenya izlemiş-
tir. Alman hukukunda “konzern” diye adlandırılan “şirketler topluluğu”na, 
“grup”a ilişkin olmak üzere belli başlı Avrupa ülkeleri ulusal hukukların-
da, çeşitli hukuki alanlara ilişkin münferit hükümler bulunmaktadır1. Yeni 
TTK sistematiğinde “şirketler topluluğu” kavramı kullanılmış, söz konusu 
kanunun çeşitli hükümlerinde aynı kavram yerine “topluluk” sözcüğü de 
kullanılmıştır. Bu kavramı Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre “kon-

zern” biçiminde; İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya “grup/topluluk” ola-
rak; Amerika Birleşik Devletleri ise “bağlı şirketler/bağlı topluluk” şek-
linde adlandırmaktadır. Yeni TTK’da “şirketler topluluğu” teriminin kabul 
görmesinin nedeni, bu kavramın hukuki olması, kavramı tanıtma gücünün 
bulunması ve toplumda yaygınlık kazanmış olmasıdır. Şirketler topluluğu 
kavramı yönünden önemli bir sorun tanımdaki belirleyici unsurun, “haki-
miyet veya tekelden yönetim” mi yoksa “kontrol” mu olduğudur. Belçika, 
Fransa, İngiltere ve İtalya ticaret hukuklarında kabul edilen sisteme göre, 
bir şirket diğer bir şirketi oy çoğunluğu veya diğer hakimiyet araçları ile 
kontrol ediyorsa, şirketler topluluğundan söz edilebilir. Buna karşılık, bir 
şirket diğeri üzerinde herhangi bir şekilde bir etki icra edebilmek gücüne 
sahipse o şirket “hakimiyet” kurmuş demektir. Kontrol, matematiksel ve 
dolayısıyla kesin bir ölçüttür. Hakimiyet kavramı, karinelere de sonuç bağ-
lar. “Kontrol” anlayışı, ana şirketin yavru şirketler üzerinde kurduğu veya 
kurduğu varsayılan hakimiyet olgusu üzerine yapılandırılmıştır. Kontrol 
araçları “kontrol” sistemini benimseyen düzenlemelerde çoğu kez sıra nu-
marası altında sayılır: sermaye çoğunluğu, oy çoğunluğu, yönetim orga-
nındaki üyelerin çoğunluğu vs. Kontrol sisteminde hakimiyetin uygulanıp 
uygulanmadığına bakılmamakta, hakimiyetin uygulanmadığının ispatına 
bir sonuç bağlanmamaktadır. Bu bağlamda, Yeni TTK, m. 195/f.1’den 
de anlaşılabileceği üzere “kontrol” sistemini esas almış, yalnızca anılan 
maddenin ikinci fıkrasında bir karine kabul etmiştir. Karineye dayanılma-
sı durumunda karşı taraf bunun aksini ispat etmek zorunda kalmaktadır. 

1 Yeni TTK genel gerekçesi (şirketler topluluğu). 
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Şirketler topluluğunun dogmatik düzeni kurulurken ortaya çıkan temel 
sorunlardan birisi, topluluğun aktörlerinin sermaye şirketleri mi, yoksa 
işletmeler mi olduğudur. Alman hukuk sistemi, “işletme” esasına dayan-
maktadır. Yeni TTK ise sermaye şirketleri üzerine kurulmuş, ancak Yeni 
TTK m.195/f.6’da sisteme işlerlik kazandıran geniş bir istisnaya da yer 
vermiştir.

2) Şirketler Topluluğuna 2 İlişkin Olarak Yeni TTK İle Getirilen 
Temel Esaslar
2.1. Hakim ve bağlı şirket: Bir ticaret şirketi 3, diğer bir ticaret şirketi-

nin, doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya 
şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu 
oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi 
oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay 
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyor-
sa; bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya 
başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hakim, diğer 
şirket bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise, 
Yeni TTK’nın şirketler topluluğuna ilişkin m.195-209 hükümleri uygula-
nır. Bu haller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin pay-
larının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda 
paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hakimiyetinin varlığına karine 

2 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3, 24, 32, 38, 43, 54 ve 66’ncı maddelerinde “kon-
solide mali tablolar”, “konsolide denetim” gibi adlarla benzer nitelikte düzenlemeler yer 
almaktadır. SPK’nın Seri:XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği”nin 5’nci maddesine göre; “İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edi-
len haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal 
tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı 
hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, 
TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.” Burada yer alan işletme, ihraç ettiği serma-
ye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıkları, aracı kurumları, portföy yönetim 
şirketlerini ve bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıklarını ifade eder. 
UFRS 27 standardı “konsolide ve bireysel/solo mali tabloları”, 28 standardı ise “iştirakler-
deki yatımları” düzenlemektedir. 
3 Yeni TTK m.124 uyarınca ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketlerden ibaret olup, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. 
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oluşturmaktadır. Bir hakim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla 
bir diğer şirkete hakim olması, dolaylı hakimiyettir. Hakim şirkete doğru-
dan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler 
topluluğunu oluşturur. Hakim şirketler ana, bağlı şirketler ise yavru şirket 
konumundadır. Şirketler topluluğunun hakiminin, merkezi veya yerleşim 
yeri yurt içinde veya dışında bulunan bir teşebbüs olması durumunda da, 
şirketler topluluğuna ilişkin hükümlere tabidir. Hakim teşebbüs tacir sa-
yılır4. Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim 
kurulu” kavramı limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölün-
müş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişi-
lerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade 
eder (Yeni TTK m.195).

2.2. Pay ve oy oranlarının hesaplanması ve karşılıklı iştirak: Bir ti-
caret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o sermaye şir-
ketindeki payının veya payların itibari değerleri toplamının, iştirak olunan 
şirketin sermayesine oranlanmasıyla bulunur. Sermaye şirketinin hem ken-
di hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki kendi 
payları, hesaplamada o şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinden5 düşü-
lür. Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, tica-
ret şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kulla-
nılabilen oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm 
oy haklarının toplamına oranlanmasıyla bulunur. Hesaplamada, sermaye 
şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişile-
rin elindeki paylarından doğan oy hakları düşülür. Bir ticaret şirketinin bir 
sermaye şirketinde sahip olduğu paylar hesaplanırken ona bağlı şirketlerin 
sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elindeki 
paylar da hesaba katılır (Yeni TTK m.196). Birbirlerinin paylarının en az 
%25’ine sahip bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır. 
Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında da yukarıda yer alan esaslara 
uyulur. Anılan şirketlerden biri diğerine hakimse, ikincisi aynı zamanda 

4 Tacir olmanın hükümleri, Yeni TTK m.18-23 arasında düzenlenmiş olup, ilk sonucu 
borcu için iflasa tabi olmaktır. 
5 Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini/ 
paylarını temsil eden sermayeleridir. 
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bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğe-
rine hakimse ikisi de bağlı ve hakim şirket kabul edilir (Yeni TTK m.197).

2.3. Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri: Bir teşebbüs, bir sermaye 
şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5’ini, %10’unu, 
%20’sini, %25’ini, %33’ünü, %50’sini, %67’sini veya %100’ünü6 temsil 
eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına 
düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanması-
nı izleyen 10 gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirir. 
Payların belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faa-
liyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye 
şirketinin internet sitesinde de ilan edilir. Payların yüzdelerinin hesaplan-
masında Yeni TTK m.196 hükmü uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirke-
tinin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, ve-
layetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az %20’sine 
sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile 
ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret 
siciline tescil ve ilan olunur. Burada öngörülen bildirim ile tescil ve ilan 
yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dahil, 
diğer haklar donar. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dair 
diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır. Hakimiyet sözleşmesinin 
geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı şart-
tır. Sözleşmenin geçersizliği, şirketler topluluğuna dair yükümlülüklere ve 
sorumluluklara ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz (Yeni 
TTK m.198).

2.4. Bağlı ve hakim şirketlerin raporları ile bağlı şirketler hakkın-
da bilgi alma: Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı için-
de, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzen-
ler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete 
bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir 
şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında 
hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasın-

6 Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 
Esaslar Tebliği”nde de benzer nitelikte bir düzenleme yer almaktadır. 
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dan kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde 
edimler7 ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden 
yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı için-
de fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere iliş-
kin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir. Rapor, doğru ve dürüst 
hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. Yönetim kurulu raporun sonunda 
şirketin, hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından 
kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir huku-
ki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya 
alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını açık-
lar. Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip 
denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama sadece yıllık faaliyet raporun-
da yer alır. Hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu baş-
kanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile 3 
aylık hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin bir-
birleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla 
ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, 
gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzen-
lenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç 
kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağ-
lı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin 
varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli 
olan bilgi ve belgeleri hakim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına 
vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir 
üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından so-
rumlu olur (Yeni TTK m.199).

Hakim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal 
ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı 
şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sa-
hipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler 
ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan 
hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir (Yeni 
TTK m.200).

7 Edim, bir borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu ve alacaklının yerine getirilme-
sini isteyebileceği davranış biçimidir. 
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2.5. Hakların donması: Bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip 

karşılıklı iştirak konumuna bilerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak 
konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer pay sahipliği hakla-
rının sadece %25’ini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı dışında, 
diğer tüm pay sahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar 
nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.8 Buradaki sınırlama, bağlı şir-
ketin hakim şirketin paylarını iktisap etmesi veya her iki şirketin birbirleri-
ne hakim olması durumunda uygulanmaz (Yeni TTK m.201).

2.6. Sorumluluk:
a) Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması durumunda sorumlu-

luk: Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kul-
lanamaz. Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç 
devri gibi hukuki işlemler yapmaya; karını azaltmaya ya da aktarmaya; 
malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, 
garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bu-
lunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını 
kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkile-
yen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri 
almaktan kaçınmaya yöneltemez; kaybın, o faaliyet yılı içinde fiilen denk-
leştirilmesi veya nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle 
en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem 

8 Ancak, Yeni TTK m.389 ve m.612’de yer alan hükümler saklıdır. Yeni TTK m.389: 
“Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin 
payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 
Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı 
vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar 
donar.” Yeni TTK m.612: “Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek 
için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların iti-
bari değerlerinin toplamı esas sermayenin %10’unu aşmıyorsa iktisap edebilir. Şirket söz-
leşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çık-
ma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı halinde üst sınır %20 olarak 
uygulanır. Şirket esas sermayesinin %10’unu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye 
payları 2 yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir. Şirket kendi 
esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. Şirketin iktisap ettiği kendi 
esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin 
elinde bulunduğu sürece donar…” 
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hakkı tanınması gerekir. Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine ge-
tirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin 
her pay sahibi, hakim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim kurulu 
üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir. Hakim istem 
üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat 
yerine davacı pay sahiplerinin paylarının hakim şirket tarafından satın alın-
masına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme 
karar verebilir. Alacaklılar da, şirket iflas etmemiş olsa da, şirketin zararı-
nın şirkete ödenmesini isteyebilirler. 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 ya-
pılmasından kaçınılabileceğinin ispatı durumunda tazminata hükmedile-
mez. Pay sahiplerinin ve alacaklıların açacağı davaya, kıyas yoluyla Yeni 
TTK m.553, m.555, m.557, m.560 ve m.5619 uygulanır. Hakim teşebbüsün 
merkezinin yurt dışında bulunması halinde tazminat davası bağlı şirketin 
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır.

Hakimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımın-
dan açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, 
tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme 
değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa ge-
çirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı 
olarak itiraz eden pay sahipleri; hakim teşebbüsten, zararlarının tazminini 
veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa 

9 Yeni TTK m.553 (kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 
memurlarının sorumluluğu). Yeni TTK m.555 (şirketin zararı): “Şirketin uğradığı zararın 
tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete 
ödenmesini isteyebilirler…” Yeni TTK m.557: “Birden çok kişinin aynı zararı tazminle 
yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, za-
rar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen 
sorumlu olur...” Yeni TTK m.560 (zamanaşımı): “Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek 
hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 ve her halde zararı do-
ğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 5 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.” Yeni TTK m.561 (yetkili 
mahkeme). 
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veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya 
genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınma-
sını mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en 
yakın tarihteki veriler esas alınır. Tazminat veya payların satın alınmasını 
istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının 
ilan edildiği tarihten başlayarak 2 yılda zamanaşımına uğrar. Burada ön-
görülen dava açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya payların satın 
alma değerini karşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece be-
lirlenecek bir bankaya mahkeme adına yatırılmasına karar verilir. Teminat 
yatırılmadığı sürece genel kurul veya yönetim kurulu kararına ilişkin hiçbir 
işlem yapılamaz. Burada öngörülen davaların kötü niyetle açılması halinde 
davalı, uğradığı zararın müteselsil olarak tazmin edilmesini ve mahkeme-
ye teminat yatırılmasını davacılardan isteyebilir. Birleşme, bölünme ve tür 
değiştirmede, pay sahiplerine ve ortaklara tanınmış bulunan diğer haklar 
saklıdır. Bağlı şirketin yöneticileri, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı 
doğabilecek sorumluluklarının tüm hukuki sonuçlarının, bir sözleşme ile 
üstlenmesini hakim teşebbüsten isteyebilir (Yeni TTK m.202).

b) Tam hakimiyet halinde sorumluluk: Bir ticaret şirketi bir ser-
maye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak 
%100’üne sahipse, hakim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlenmiş 
ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek 
sonuçlar doğurabilecek nitelik taşısalar bile, bağlı şirketin yönlendirilme-
sine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları tali-
mata uymak zorundadır (Yeni TTK m.203). Bağlı şirketin ödeme gücünü 
açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını 
kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat verilemez (Yeni TTK 
m.204). Bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tu-
tulabilecek ilgililer, Yeni TTK m.203 ve m.204 kapsamındaki talimatlara 
uymaları nedeniyle, şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumlu tutulamazlar 
(Yeni TTK m.205). Hakim şirket ve yöneticilerinin, Yeni TTK m.203 çer-
çevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o 
hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek 
şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklı-
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lar hakim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine kar-
şı tazminat davası açabilirler. Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden 
kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya 
istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye 
girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlaya-
rak sorumluluktan kurtulabilirler (Yeni TTK m.206).

2.7. Diğer hususlar: Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi10, riskin er-

10 Yeni TTK sistematik olarak 3 tür denetim/denetçi esasına oturmaktadır: denetim/denet-
çi (bağımsız denetim/denetçi), işlem denetimi/denetçisi ve özel denetim/denetçi.
a) Denetçi (bağımsız denetçi), şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel 
kurulunca seçilir. Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest mu-
hasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. 
Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır. Bunun istisnası, küçük ve orta ölçekli 
anonim şirketler olup, onlar bir veya birden fazla YMM veya SMMM’yi denetçi olarak 
seçebilirler (Yeni TTK m.400). Bağımsız denetime tabi şirketler anonim, limited ve ser-
mayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir. Bağımsız denetimin kapsamına şirketin 
finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu ve 
dipnotlar) (Yeni TTK m.397); şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (Yeni TTK 
m.397, m.402); riskin erken saptanması ve yönetimi komitesince düzenlenen rapor (Yeni 
TTK m.378, m.398) girmektedir.
b) İşlem denetçisi, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması ve azaltılması 
işlemlerinde yönetim organı (yönetim kurulu, müdür/müdürler/yönetici), kuruluş aşama-
sında kurucular, diğer işlemlerin denetiminde ise mahkeme veya genel kurulca seçilirler. 
İşlem denetçilerinin görevleri; sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi 
(Yeni TTK m.351, m.569, m.586); birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlen-
mesi (Yeni TTK m.148); bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi (Yeni 
TTK m.170); tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi (Yeni TTK 
m.187); sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi (Yeni TTK m.458, m.473, 
m.565, m.592, m.635); diğer işlemler (Yeni TTK m.469, m.605, m.642). Yeni TTK m.554 
uyarınca, şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür 
değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denet-
leyen işlem denetçileri, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri 
takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar 
dolayısıyla sorumlu olurlar.
c) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın 
yapılır. Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dahil yazılarının, kasa, kıymetli 
evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir. Kurucular, organ-
lar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular konusunda özel de-
netçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazlık halinde kararı mahkeme verir ve mahkeme 
kararı kesindir. Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür (Yeni TTK m.441). Özel denetçi, 
incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor 
verir (Yeni TTK m.442). Özel denetçi atanma koşulları şunlardır: Denetçi, işlem denetçisi, 
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ken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim şirketle veya 
diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın11 varlığını belirtir 
şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açık-
lığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asli-
ye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir (Yeni TTK 
m.207). Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin 
paylarının ve oy haklarının en az %90’ına sahipse, azlık şirketin çalışması-
nı engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yara-
tıyor veya pervasızca hareket ediyorsa, hakim şirket azlığın paylarını varsa 
borsa değeri, yoksa Yeni TTK m.202/f.2’de öngörülen şekilde belirlenen 
değer ile satın alabilir (Yeni TTK m.208). Hakim şirket, topluluk itibarı-
nın, topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı durumlarda, 
bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur (Yeni TTK 
m.209).

3) Sonuç
Şirketler topluluğuyla ilgili olarak Yeni TTK ile getirilen temel yeni-

likler özetle şunlardır:

özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim şirketle 
veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş 
bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, 
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını 
isteyebilir (Yeni TTK m.207). Denetçi, şirketin hakim şirketle veya topluluk şirketleriyle 
ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya yönetim 
kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan önlemler 
dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıkla-
mışsa; herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki 
asliye ticaret mahkemesince şirketin, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı şirketlerden 
biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir (Yeni TTK m.406). Her pay 
sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma 
veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa da genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi 
onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi 30 gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir (Yeni TTK m.438).
11  Hile, birisini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika olup, 
6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda m.36’da “aldatma” başlığıyla düzenlenmiştir. 
Dolan ise dolaşık ve yolsuz bir davranış biçimidir. 
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a) Kontrol altında tutan hakim/ana şirket ve kontrol altında bulunan 
bağlı/yavru şirket kavramları açık tanımlara kavuşmuş ve bunların hukuki 
konumları ile ilişkilerinin düzeni belirlenmiştir.

b) Hakim ve bağlı şirket konumuna sahip şirketlerin bunu kamuya 
açıklamaları öngörülerek saydamlık ilkesinin gerekliliği yerine getirilmiş-
tir.

c) Hakim ve bağlı şirket ilişkilerinin her iki şirket yönetim kurulunca 
her yıl bir rapora bağlanması zorunluluğu öngörülmüştür. Böylece bu şir-
ketlerin yönetimlerinin ilişkinin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip 
olmaları sağlanmıştır.

d) Yeni TTK, bu raporların kamuya açıklanmamasını, sadece sonuç 
bölümünün yıllık faaliyet raporuna alınmasını öngörerek gizliliği esas al-
mıştır.

e) Yeni TTK, karşılıklı iştirak sorununu düzenlemiş, karşılıklı iştirakin 
kötüye kullanılmaya müsait olduğu ve hakim pay sahibi ile yönetim kuru-
lunca yönetimlerini güçlendiren haller ortadan kaldırılmıştır.

f) Yeni TTK, bağlı şirketteki, topluluğa dahil olmayan pay sahiplerini 
dava haklarıyla korumaya almıştır. Pay sahipleri ile şirket alacaklılarına ta-
nınan dava hakları, bağlı şirketin kayıplarının belli bir süre içinde ortadan 
kaldırılmasına ilişkin diğer yeniliklerdir.

Yeni TTK ile getirilen şirketler topluluğu kurumunun şirketler arasında 
örtülü kazanç aktarımını engellenebileceği ve bu suretle hem halka açık 
ve payları borsada işlem gören şirketlerin ortakları hem de vergi idaresi-
nin haklarının ihlalinin önüne geçebileceği, Türk şirketler hukukuna çok 
önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
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