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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET 
PAY SAHİPLERİNİN ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI

Mustafa YAVUZ*

Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket pay sahiplerine yeni 

haklar tanımıştır. Bu haklardan biri de özel denetim isteme hakkıdır. Ka-
nunda bu hak, hem pay sahipliği, hem de azlık hakkı olarak düzenlen-
miştir. Bu çalışmada, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile kar-
şılaştırmalı olarak, 6102 sayılı Kanunda düzenlenen anonim şirket pay 
sahiplerinin özel denetim hakkı ile özel denetçilerin yetki, hak, yükümlü-
lük ve sorumluluklarına ilişkin detaylı ve açıklayıcı bilgi verilmiştir. Ay-
rıca uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara da cevap bulunmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Pay sahipliği hakları, azlık, özel denetim, özel de-
netçi, sık saklama yükümlülüğü.

1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (YTTK), 

anonim şirketlerde azlık (azınlık) haklarını iyileştirmiş, ayrıca mevcut hak-
lara yenilerini ekleyerek bu hakları zenginleştirmiştir. YTTK’da yeniden 
düzenlenen pay sahipliği/azlık haklarından biri de, “özel denetim isteme 
hakkı”dır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETTK), anonim şirketlerde 
özel denetimi düzenlenmekle birlikte; mevcut hükmün ihtiyaçlara cevap 
vermemesi ve yetersizliği, objektif ve tarafsız bir düzenlemeyi ihtiva et-
memesi, lafzının bozuk ve mükerrer hükümler içermesi nedeniyle özel de-
netim sisteminin uygulanmasında sorunlar yaşanmış ve bu hak etkin bir 
şekilde kullanılamamıştır. 

Bahsi geçen eksiklikler, doktrinde getirilen eleştiriler ve sistemin işle-
mesinin önündeki engeller göz önünde bulundurularak anonim şirketlerde 
özel denetim, YTTK’nın 438-444. maddelerinde ihtiyaçlara cevap verecek 
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şekilde yeniden düzenlenmiştir. Her ne kadar YTTK ile sermaye şirket-
lerinde denetim anlayışı tamamen değişmiş ve bu şirketler için bağımsız 
denetim ve işlem denetimi öngörülmüşse de, Kanunda düzenlenen pay sa-
hipliği haklarının kullanılması, şirketin ve pay sahiplerinin menfaatlerinin 
korunması, yolsuz ve usulsüz işlemler ile kanunlara ve esas sözleşmeye 
aykırı durumların tespit edilmesi, hukuki ve cezai sorumluluk davalarının 
kanıtını oluşturan durumların ortaya çıkartılması ve çoğunluğun hakimiye-
tinin azınlığın menfaatlerini ve haklarını ortadan kaldırıcı veya ihlal edici 
bir niteliğe dönüşmemesi için “özel denetim” önemini artırarak korumak-
tadır. Zira azlık hakları sisteminin merkezinde özel denetim bulunmakta-
dır. Özel denetim mekanizmasının işlememesi halinde, azlık haklarından 
beklenen yararın elde edilmesi güç olacaktır. 

Bu çalışmamızda, ETTK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, YTTK’da 
düzenlenen anonim şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkı ile özel de-
netçilerin yetki, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin detaylı ve 
açıklayıcı bilgi verilecektir. Hemen belirtelim, YTTK’da anonim şirketle-
re ilişkin öngörülen özel denetim hükümleri, Kanunun 635. maddesindeki 
atıf dolayısıyla limited şirketler hakkında da uygulanacaktır. Dolayısıyla, 
bu çalışmada belirtilen hususlar, limited şirketler için de geçerlidir.

2. ÖZEL DENETİM TALEBİNİN GENEL KURULDA 
GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
YTTK, pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep 

etme hakkını, ETTK’ya göre oldukça kolaylaştırmıştır. YTTK’nın 438/I. 
maddesinde, “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 kavuşturulması-
nı,  gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.” hükmüne yer ve-
rilmiştir. ETTK’da ancak esas sermayenin en az onda birine sahip olan pay 
sahiplerinin (azlık) bu hakkı kullanabilmesi öngörülmüşken, YTTK’da ise 
her pay sahibinin bireysel olarak bahsi geçen hakkı kullanabilmesine im-
kan tanınmıştır. Sahip olunan payın oranı ve sahip olunma süresi, bu hak-
kın kullanımını etkilememektedir. Hatta bu hakkı pay sahipleri yanında, 
bu niteliği taşıyan yönetim kurulu üyeleri de kullanabilecektir. ETTK’daki 
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düzenlemenin aksine bu hakkı kullanacak olan azlığı temsil eden payların, 
genel kurulun toplantı vaktinden itibaren en az altı ay önceden beri sahip 
olunması da gerekmemektedir. İfade edelim ki, pay sahiplerine tanınan 
özel denetim isteme hakkı, esas sözleşme veya şirket organlarından birinin 
kararı ile ortadan kaldırılamaz veya sınırlandırılmaz ya da bu hakkın kul-
lanımı Kanunda belirtilenler dışında belli şartlara bağlanamaz. Bu nitelik-
teki hüküm ve kararlar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (T.C. Yasalar, 
04.02.2011)  27. maddesine göre kesin hükümsüzdür.

Bunun yanında, pay sahibinin genel kuruldan özel denetim talebinde 
bulunabilmesi, bazı şartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Bu şartlar-
dan birincisi, bilgi alma veya inceleme hakkının kullanılmış olmasıdır. 
Anonim şirket pay sahiplerinin bilgi alma veya inceleme hakkı, Kanunun 
437. maddesinde düzenlenmiştir. Özel denetim talebinde bulunulduğunda, 
bilgi alma veya inceleme hakkının gerçekleştiği genel kurul tutanağında 
özellikle belirtilir. Bu hak kullanılmadan pay sahipleri özel denetim ya-
pılmasını isteyemez. Kanun koyucu bu sayede, şirket dışı menfaat sağ-
lamak, bir kararı önlemek veya taktik bir üstünlük elde etmek amacıyla 
talepte bulunarak özel denetim kurumunun kötüye kullanılmasını önleme-
yi amaçlamıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, bilgi alma veya inceleme hak-
kını kullanmış olan pay sahibi ile özel denetim isteyen pay sahibinin aynı 
kişi olması zorunlu değildir; önemli olan konuların aynı olmasıdır. İkinci 
şart, özel denetimin konusunu belirli olayların oluşturmasıdır. “Belirli” 
ibaresi, belli türde, nitelikte ve önemde olayı değil, olay bağlamında ta-
nımlanabilen, içeriği ve sınırları belirli olan, genel nitelik taşımayan olay-
ları işaret etmektedir. Belirli konu şirketin herhangi bir işi, işlemi, kararı, 
finansal durumu, finansman ihtiyacı, hakim şirketin (işletmenin) kararları 
veya şirkete verdiği kayıplar olabilecektir. Bu halde, konu ve sınırları belli 
olmaksızın genel nitelikteki bir denetim/teftiş talebi, bu hakkın kapsamı 
dışındadır.

Pay sahibinin genel kuruldan özel denetim talebinde bulunabilmesi için 
gündemde bu konuda bir maddenin bulunması gerekli değildir. ETTK’da 
bu hususta bir açıklık olmaması, uygulamada sıkıntıların yaşanmasına se-
bep olmuştur. Ancak YTTK’ya göre bu hakkın kullanımı, gündeme bağ-
lılık ilkesinin bir istisnasını oluşturur. Böyle bir talepte bulunulduğunda, 
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talebin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin herhangi bir oylama yapıl-
maksızın, genel kurul toplantı başkanı konuyu doğrudan gündeme alacak, 
sırası geldiğinde de konu genel kurulda görüşülerek karara bağlanacak-
tır. Bu hususta Kanunda özel bir nisap öngörülmediği için talebin kabulü, 
YTTK’nın 418. maddesi çerçevesinde, genel kurulda hazır bulunan payla-
rın çoğunluğunun oylarıyla gerçekleşecektir. Genel kurul, sözkonusu tale-
bin kabulü ya da reddi yönünde bir karar verecektir. 

3. ÖZEL DENETÇİ ATAMASI İÇİN MAHKEMEYE 
BAŞVURULMASI

3.1. Genel Kurulun Talebi Kabul Etmesi
Genel kurul, özel denetim istemini onaylarsa, şirket veya her bir pay 

sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilecektir (YTTK md. 
438/I). ETTK’ya göre genel kurulun özel denetim talebini kabul etmesi 
halinde, özel denetçiyi yine genel kurul seçmekteydi. YTTK, objektifliğe 
ve tarafsızlığa aykırı olan bu sistemi değiştirmiştir. Bir sonraki bölümde 
de açıklandığı üzere, özel denetim talebinin genel kurul tarafından kabul 
edilip edilmediğine bakılmaksızın, her iki halde de özel denetçi mahkeme 
tarafından seçilecektir. 

Özel denetim isteminin kabul edildiği genel kurul tarihinden itibaren 
otuz gün içinde şirket yönetim kurulu veya her bir pay sahibi mahkemeden 
özel denetçi atanmasını isteyebilecektir. Hemen belirtelim, pay sahiplerinin 
genel kurula müracaat etmeden doğrudan mahkemeye başvurabilme hakkı 
yoktur. Genel kurul aşaması tüketilmeden mahkemeye başvurulamaz.  
Bunun yanında mahkemeye başvuran pay sahibinin, genel kuruldan özel 
denetim talebinde bulunan pay sahibi olması zorunlu değildir. Özel dene-
tim talebinde bulunmamış olsa dahi her bir pay sahibi mahkemeye başvu-
rabilecektir. Yeri gelmişken açıklayalım; madde gerekçesinde, otuz günlük 
sürenin bir düzen hükmü olduğu, hak düşürücü nitelik taşımadığı belir-
tilmiştir. Bu halde Kanunda zikredilen otuz günlük süre geçirilmiş olsa 
da özel denetçi ataması için mahkemeye başvurulabilecektir. Mahkeme, 
sözkonusu süreye uyulmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddedemeyecektir. 
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3.2. Genel Kurulun Talebi Reddetmesi
Genel kurulun özel denetim talebini kabul etmemesi durumunda, kanun 

koyucu sadece azlığa bir hak tanımıştır. Bu kapsamda, YTTK’nın 439/I. 
maddesinde,  genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde ser-
mayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini 
oluşturan pay sahiplerinin veya paylarının itibari değeri toplamı en az 
bir milyon Türk Lirası olan pay sahiplerinin üç ay içinde şirket merke-
zinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını 
isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Getirilen bu düzenleme ile ge-
nel kurul özel denetim talebini reddetmiş olsa bile talebin etkisiz kalması 
önlenmiş, denetim mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır. Öte 
yandan, ETTK’daki genel kurulun ret kararına karşı azlığın mahkemeye 
başvurabilmesi için dava sonuçlanıncaya kadar rehin kalmak üzere sahip 
olunan pay senetlerinin muteber bir bankaya tevdi edilmesi şartı, YTTK’ya 
alınmamıştır. Bahsi geçen hükme YTTK’da yer verilmemiş olması, azlığın 
mahkemeye başvurmasının önündeki önemli bir engeli kaldırmış ve özel 
denetime bu yönüyle işlerlik kazandırmıştır. Kanunda azlığı tanımlayan 
yüzdeler (%10-%5) ve sabit miktar (1.000.000-TL) esas sözleşme ile hafif-
letilebilir, ancak ağırlaştırılamaz.

Bu konuda açıklanması gereken husus, Kanunun sermayesi çok büyük 
olan şirketlerin pay sahipleri için dava açma konusunda kolaylık sağlamış 
olduğudur. Getirilen düzenleme çerçevesinde, paylarının toplamı serma-
yenin onda birini (azlığı) oluşturmamakla birlikte, paylarının itibari değeri 
toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri de, genel kurulun 
özel denetim talebini reddeden kararına karşı mahkemeye başvurulabile-
cektir. Sözkonusu şartı sağlayan pay sahibi/sahipleri genel kurulun karar 
tarihinden itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde mahkemeden özel 
denetçi atanmasını isteyebilecektir. Kanunda öngörülen miktar sabit olup, 
bu miktara bir pay sahibi tek başına sahip olabileceği gibi birden fazla pay 
sahibi de birlikte sahip olabilecektir.

Diğer taraftan, genel kurulun özel denetim talebini kabul eden kararı-
na karşı YTTK’nın 445 ve 446. maddeleri kapsamında iptal davası açıla-
bilecektir. Bununla beraber, genel kurulun ret kararına karşı iptal davası 
açılıp açılmayacağı doktrinde tartışmalıdır. Ret kararı üzerine sadece azlı-
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ğın ve paylarının itibari değerleri toplamı belli bir miktarın üzerinde olan 
pay sahiplerinin özel denetçi ataması için mahkemeye müracaat edebildiği 
dikkate alındığında, diğer pay sahiplerinin pay sahipliği haklarını gereği 
gibi kullanabilmesi için genel kurulun ret kararları aleyhine de iptal davası 
açılabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  

4. MAHKEME TARAFINDAN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI
Genel kurulun özel denetim talebini uygun görmesi halinde, şirket veya 

pay sahiplerinden birinin başvurusu üzerine asliye ticaret mahkemesi, şir-
keti (yönetim kurulunu) ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını 
verecektir. Kanaatimizce bu durumda mahkeme, şekil şartlarının yerine 
getirilip getirilmediğini değerlendirmeli, bunun dışında ayrıca özel dene-
tim talebinin yerinde olup olmadığına ilişkin esasa girmemeli ve özellikle 
genel kurulun olumlu kararına rağmen özel denetçi atanması talebi yerinde 
görülmeyerek istem reddedilmemelidir. Zira şirket genel kurulu özel dene-
tim istemini kabul etmiş ve Kanunda özel denetçinin yargı merci tarafın-
dan atanması öngörüldüğü için mahkemeye başvurulmuştur. 

Bununla birlikte, genel kurulun özel denetim talebini reddetmesi üzeri-
ne azlık veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası 
olan pay sahipleri mahkemeden özel denetçi atanmasını istemişse, burada 
mahkemenin uygulayacağı usul farklıdır. Bu durumda, dilekçe sahipleri-
nin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi 
ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici 
bir şekilde ortaya koymaları gerekmektedir (YTTK md. 439/II). Dolayı-
sıyla azlık, özel denetçi atanmasını istedikleri olayda bu durumun varlığını 
ikna edici bir şekilde başvuru dilekçesinde açıklamalıdır. Zarardan kasıt, 
şirket aktiflerindeki fiili bir azalma veya umulan kardan eksilmedir. Hü-
kümde geçen “kanunu ihlal etme” ibaresi ile de sadece YTTK değil, yü-
rürlükte olan bütün kanunlar anlaşılmalıdır. Kanunda, şirketin veya pay 
sahiplerinin zarara uğratıldığı konusunun, azlık tarafından delillerle ispat 
edilmesi istenmemiş, ikna edici olgularla veya inandırıcı bir şekilde ortaya 
konulması yeterli görülmüştür.

Mahkeme, öncelikle başvuru sahiplerinin pay sahibi olup olmadığı ile 
azlık oluşturup oluşturmadığına ya da paylarının itibari değeri toplamının 
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en az bir milyon TL olup olmadığına bakacak; ayrıca, bir önceki bölümde 
belirtildiği üzere, özel denetim talebinde bulunulan olayların, belirli bir 
olay kapsamında olup olmadığı ve bu konuda bilgi alma veya inceleme 
hakkının daha önce kullanılıp kullanılmadığını de tespit edecektir. Daha 
sonra da istemde bulunanların, kurucuların veya şirket organlarının, ka-
nunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini za-
rara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koyup koymadığını tetkik 
edecektir. Mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını 
verecektir. İstem sahiplerinin talebinin ikna edici olup olmadığı ise bu aşa-
mada değerlendirilecektir.

Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konu-
sunu belirleyerek bağımsız uzman görevlendirecektir. Mahkemenin iste-
mi yerinde görme veya görmeme kararı kesin olup, bu karar için itiraz/
temyiz yoluna gidilemeyecektir. Kanunda özel denetçi olarak kimlerin ata-
nabileceği açıklanmamış, ancak bunlarla ilgili “bağımsız uzman” ibaresi 
kullanılmıştır. Bu kapsamda, özel denetçi olarak yeminli mali müşavirler, 
serbest muhasebeci mali müşavirler,  avukatlar ya da konusunda uzman 
başka bir kimse atanabilecektir. Atanacak olan özel denetçinin sayısını be-
lirleme yetkisi de mahkemeye aittir. Dolayısıyla mahkeme özel denetim 
konusunun içeriğine ve yoğunluğuna bağlı olarak bir veya birden fazla 
bağımsız uzman atayabilecektir. İfade edilmesi gereken bir konu da, özel 
denetçi atanmasına ilişkin davalarda, YTTK’nın 1521. maddesi gereğince 
basit yargılama usulünün uygulanacağıdır.

Özel denetçi ile şirket arasındaki ilişkinin hukuki niteliği ile ilgili ola-
rak doktrinde farklı görüşler mevcut olup, bazı yazarlar bu ilişkinin hiz-
met sözleşmesi, bazıları ise vekalet ve/veya istisna sözleşmesi olduğunu 
belirtmiştir. ETTK’ya göre özel denetçinin genel kurul tarafından atandı-
ğı haller için bu görüşler geçerli olmakla birlikte, YTTK’da özel denet-
çi atamasının her durumda mahkemece yapılacak olması nedeniyle artık 
bu sözleşmelerin varlığından söz edilemeyeceği düşünülmektedir. Kana-
atimizce özel denetçi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa (T.C. 
Yasalar, 04.02.2011)  göre “bilirkişi” olarak kabul edilmeli ve YTTK’da 
özel denetime ilişkin hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Kanunun 
266 ila 285. maddeleri uygulanmalıdır. Zira özel denetçi de bilirkişiler gibi 
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raporunu hazırlayarak mahkemeye sunmakta ve hazırladığı rapor bilirkişi 
raporu gibi kesin delil niteliği taşımamaktadır. Bu durumda, mahkemece 
atanan özel denetçinin seçilme ve görevlendirilme usulü, reddi, görevden 
alınması, görevini yapmaktan yasaklı olduğu haller, sır saklama dışındaki 
diğer yükümlülükleri gibi hususlarda 6100 sayılı Kanunda yer alan hü-
kümler uygulanmalıdır.

Öte yandan, ETTK’da özel denetçilerin ücretleriyle ilgili olarak bir 
hükmün bulunmaması, uygulamada sorunlara neden olmuştur. YTTK’nın 
444. maddesinde konu açıklığa kavuşturulmuş olup, özel denetçinin atan-
ması talebinin mahkemece kabul edilmesi halinde, şirketçe ödenmesi ge-
reken avans ve giderlerin de belirtileceği kuralı getirilmiştir. Özel hal ve 
şartların haklı göstermesi halinde giderlerin kısmen veya tamamen istem 
sahiplerine de yükletilebilmesi mümkündür. Buna karşın, genel kurul özel 
denetçinin atanmasına karar vermişse giderler şirkete ait olacaktır. 

Burada açıklanması gereken bir husus, kötü niyetle hareket eden pay 
sahiplerinin sorumluluğuna ilişkindir. ETTK’nın 348/III. maddesinde; 
“Mahkemece talep reddolunduğu veya tahkikat neticelerine göre iddia va-
rit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği ispat edilen pay sahiple-
ri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan dolayı müteselsilen mesuldürler.” 
hükmü yer almaktayken, YTTK’da bu hükmün aynısı veya benzeri bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, kanun koyucu özel denetim 
talebinde bulunan pay sahipleri hakkında özel bir sorumluluk öngörme-
miştir. Bu durumda şirket, pay sahiplerine karşı ancak genel hükümlere 
göre sorumluluk davası açabilecektir. 

5. ÖZEL DENETÇİNİN DENETİM YAPMASI, RAPOR 
DÜZENLEMESİ VE RAPORUNU MAHKEMEYE SUNMASI 

5.1. Özel Denetimin Tamamlanma Süresi Ve Yapılma Usulü
YTTK’nın 441/I. maddesinde, “özel denetimin, amaca yararlı bir süre 

içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacağı” hükme 
bağlanmıştır. Madde gerekçesinde “yararlı süre” ibaresinden kastedilenin 
makul süre olmadığı, bu ibarenin bilinçli olarak kullanıldığı, özel denetim 
pay sahipliği haklarının kullanılması ile bağlantılı olduğundan bu deneti-
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min amaca yararlı/uygun olabilecek bir süre içinde bitirilmesi ve aynı 
süre içinde raporun verilmesi gerektiği, raporun gecikmesinin özel dene-
timden beklenen yararın ortadan kalkmasına sebep olabileceği belirtilmiş-
tir. Bu kapsamda özel denetim, raporun düzenlenmesi ve sunulması süreç-
leri de dahil olmak üzere özellikle bu denetimi talep eden pay sahibinin/
sahiplerinin haklarını kullanmalarını imkan sağlayacak amaca uygun bir 
süre içinde tamamlanmalıdır.

Ayrıca yapılan özel denetim, şirketin faaliyetini aksatmamalı ve ona 
yük getirmemelidir. Özel denetime ilişkin incelemenin, şirket merkezin-
de ve/veya şubelerinde yapılması esastır. Zorunlu olmadıkça inceleme, 
şirket merkezi/şubesi dışında yapılmamalı; buna bağlı olarak şirket tara-
fından da özel denetçiye, denetimin yapılmasına elverişli bir oda tah-
sis edilmelidir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya veya uygulamaya meydan 
vermemek için defter ve belgelerin tutanakla teslim edilmesi ve alınma-
sı uygun olacaktır. Bunun yanında, özel denetçilerin şirketin idari ve ticari 
faaliyetlerine karışmaması ve inceledikleri belge ve defterlerde açıklama 
ve düzeltme yapmamaları esastır. Diğer taraftan, özel denetçi tarafından 
düzenlenen raporda, mahkemece belirlenen konu dışında başka husus-
lara yer verilmemeli, bunun yanında rapor içerisinde yer alan bilgiler, 
gerekçeli bir şekilde hazırlanmalıdır.

5.2. Özel Denetçinin İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı
YTTK’da, özel denetçinin şirkette inceleme yapabilmesi ve ilgililerden 

bilgi alabilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, inceleme 
hakkı çerçevesinde, şirket yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışma-
ları dahil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere var-
lıklarının özel denetçi tarafından incelenmesine izin verecektir. Öte yan-
dan Kanunda, kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye 
memurlarının önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle 
yükümlü olduğu ifade edilmiştir (YTTK md. 441/II-III). Ancak belirtmek 
gerekir ki, özel denetim belli bir konu ile çerçevelendiği için inceleme ve 
bilgi alma hakkı da bu konu ile sınırlıdır. 

Bununla beraber, özel denetçinin şirkette incelemesini yapmakta ve 
bilgi almakta güçlükle karşılaşması, hatta şirkete sokulmaması, defterlere 
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ve diğer belgelere ulaşmasının engellenmesi, bilgi verilmesinin reddedil-
mesi ve bu tavrın “görev çerçevesi” ihtilafına dayandırılması imkan dahi-
lindedir. (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas 
No:1/324, S.Sayısı:96) İşte, kanun koyucu bütün bu hallerle karşılaşması 
durumunda özel denetçiye mahkemeye (kendisini özel denetçi olarak se-
çen mahkemeye) başvurabilme hakkı tanımıştır. Kanunda belirtilmemekle 
birlikte şirket de bu hakka sahiptir. Özel denetimle ilgili olarak şirket ve 
özel denetçi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar (başvurulması halinde) 
mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Mahkeme, özel denetçiyi haklı 
bulması durumunda, denetçinin gerekli incelemeyi yapabilmesini sağla-
yacak ve yaşanan sorunu giderecek şekilde karar alacaktır. Mahkemenin 
vermiş olduğu karar kesindir. 

5.3. Özel Denetimin Sonuçlarına İlişkin Şirketin Görüşünün Alınması
YTTK’nın 441/IV. maddesinde, “Özel denetçi, şirketin özel denetimin 

sonuçlarına ilişkin görüşünü alır.” hükmüne yer verilmiştir. Bahsi geçen 
hükümden hareketle, özel denetçi, yanlış anlamaları ve yönlendirilmeleri 
önlemek amacıyla raporun verilmesinden önce saptadığı sonuçları şirket 
yönetim kurulu ile görüşecektir. Bunun için de rapor taslağının, en azından 
ulaşılan sonuçların şirket ile paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 
saptanan sonuçların doğru olup olmadığı, yanlış anlamalara dayanıp da-
yanmadığı, hatalı belirlemeler içerip içermediği yönünden karşılıklı tartı-
şılacak ve şirketin görüşü alınacaktır. Aslında bu düzenleme, şirketin özel 
denetçi raporuna bir şekilde etki etmesine aracı olmaktadır. Bu hususta 
açıklanması gereken bir husus, ispat hukuku açısından özel denetçinin 
ulaştığı sonuçları ve şirketin cevabını yazılı olarak sunması ve/veya yapı-
lacak görüşmelerin ve tartışmaların bir tutanağa bağlanmasıdır.

5.4. Özel Denetçinin Raporunu Mahkemeye Sunması
Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koru-

yarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor verecektir (YTTK md. 442/I). Ka-
nunda geçen “şirket sırlarını da koruyarak” ibaresinden ne kastedildiği 
madde gerekçesinde açıklanmıştır. Buna göre özel denetçi kendisine veri-
len görev çerçevesinde her şeyi inceleyecek, fakat her bilgiyi ve tespitini 



MAYIS - HAZİRAN 2012
113

ÇÖZÜMM
AL

İ

raporuna koyamayacak; şirket sırlarını ve şirketin korunacak menfaatlerini 
gözetecektir. Şirket sırları, özel denetimin amacı ve konusu yönünden zo-
runlu ise ve zorunlu oldukları ölçüde açıklanabilecektir. Aynı kural şirketin 
korunmaya değer menfaatleri (projeleri, yatırımları, kurduğu, kurmakta 
olduğu ticarî, sınaî, finansal vs. ilişkiler gibi) için de geçerlidir. 

Özel denetçinin, raporunu şirket sırlarını koruyarak düzenlemesi gerek-
mekle birlikte, kanun koyucu, bu kuralın ihlal edilmemesi hususunda men-
faatler dengesini göz önünde bulundurarak başka tedbirler de almıştır. Bu 
çerçevede, Kanunun 442/II. maddesinde “Mahkeme, raporu şirkete tebliğ 
eder ve şirketin, raporun açıklanmasının şirket sırlarını veya şirketin ko-
runmaya değer diğer menfaatlerini zarara uğratıp uğratmayacağına ve bu 
sebeple istem sahiplerine sunulmamasına ilişkin istemi hakkında karar ve-
rir.” hükmüne yer verilmiştir. Yapılan düzenleme ile neyin açıklanıp neyin 
açıklanmayacağı özel denetçiye değil, şirketin talebi üzerine mahkemeye 
bırakılmıştır. Mahkeme, özel denetçi tarafından sunulan raporu şirkete ay-
nen tebliğ ederek, şirket sırları ve korunmaya değer menfaatler yönünden 
raporda bir hususun yer alıp almadığının bildirilmesini isteyecektir. 

Özel denetçinin mahkemeye sunduğu rapor taslağı hakkında şirketin 
görüşünün alınmasından ve bu doğrultuda raporda gerekli düzeltmelerin 
yapılmasından sonra mahkeme, raporu açıklayacaktır. Sözkonusu rapor, 
hem şirkete hem de istem sahiplerine tebliğ edilecektir. Burada şunu ifa-
de edelim ki, rapor sadece özel denetim isteminde bulunan pay sahipleri-
ne tebliğ edilecek, diğer pay sahiplerine tebliğde bulunulmayacaktır. Öte 
yandan mahkeme, açıklanan rapor hakkında taraflara değerlendirmelerini 
bildirme ve ek soru sorma imkanı da tanıyacaktır. Ancak bu değerlendirme 
ve ek sorular rapora işlenmemekle birlikte raporun bir parçasını oluştura-
caktır.

6. AÇIKLANAN ÖZEL DENETİM RAPORU ÜZERİNE 
YAPILACAK İŞLEMLER 
Genel kurul özel denetim yapılmasına ilişkin öneriyi kabul etmemiş olsa 

bile yönetim kurulu, özel denetim raporunu ve buna ilişkin değerlendirme-
leri ilk genel kurula sunacaktır (YTTK md. 443/I). Ancak bunun için genel 
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kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına gerek olmayıp, rapor yapıla-
cak olan ilk olağan genel kurul toplantısında görüşülebilecektir. Bununla 
beraber, azlığın genel kurulu olağanüstü toplantı çağırması mümkündür. 
Konuya ilişkin olarak madde gerekçesinde, “raporun, yönetim kurulu veya 
azlık talep etmedikçe bir genel kurulun kararına konu olmayacağı, çünkü 
raporun bir yönlendirme, başvuru ve bilgi alma kaynağı, bir mütalaa 
olduğu, bağlayıcılığının bulunmadığı, bir sorumluluk davası açıldığında 
da bu niteliğini koruyacağı” belirtilmiştir. Bir başka deyişle, özel denetçi 
raporunun niteliği, kanuni açıdan kesin bir delil olmaktan ziyade delil tes-
piti seviyesinde olup, bir bilirkişi raporu gibidir.

Diğer taraftan, her pay sahibi, genel kurul toplantısını izleyen bir yıl-
lık süre içinde şirketten raporun ve yönetim kurulunun görüşünün bir su-
retinin verilmesini isteyebilme hakkına sahiptir. Bunun yanında YTTK’nın 
1524. maddesi gereğince özel denetçi raporunun, en az altı ay süreyle şir-
ketin internet sitesine konulması zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getir-
meyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve limited şirket müdürleri ise 
üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak-
tır (YTTK md. 562/XII).

7. ÖZEL DENETÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
YTTK’nın 441/V. maddesinde özel denetçinin (sadece şirkete değil 

herkese karşı) sık saklama ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm 
dışında ayrıca Kanunun 404. maddesinde sır saklamaya ilişkin ayrıntılı 
düzenleme yapılmıştır. Anılan maddede; özel denetçilerin denetimi dürüst 
ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlü olduğu, faaliyet-
leri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını 
izinsiz olarak kullanamayacağı, kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal 
eden özel denetçilerin şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere 
karşı sorumlu olacağı, sözkonusu yükümün yerine getirilmesinde ihmali 
bulunanlar hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin 
TL’ye, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin 
TL’ye kadar tazminata hükmedilebileceği, bahsi geçen tazmin yükümünün 
sözleşme ile kaldırılabilmesinin veya daraltılabilmesinin mümkün olma-
dığı belirtilmiştir. Özel denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğuna 
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ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak beş yılda zamanaşımına uğ-
rayacaktır. Ancak, fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi 
daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da o 
zamanaşımı uygulanacaktır.

8. ÖZEL DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Özel denetçiler, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu 

hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket 
alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru ise 
iddia eden ispatlayacaktır (YTTK md. 554). Şirketin uğradığı zararın taz-
minini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilecektir. Sorumluluğu bulunan 
özel denetçiler aleyhine hukuki sorumluluk davası, şirketin merkezinin bu-
lunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılabilecektir. Birden çok özel 
denetçinin aynı zararı tazminle yükümlü olması halinde ise bunlardan her 
biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yük-
letilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu 
olacaktır. Birden çok sorumlu özel denetçi arasındaki başvuru, durumun 
bütün gerekleri dikkate alınarak hakim tarafından belirlenecektir.

Sorumlu olan özel denetçilere karşı tazminat istemek hakkı, davacının 
zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı do-
ğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşı-
mına uğrayacaktır. Ancak, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa 
göre daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da 
bu zamanaşımı uygulanacaktır.

9. 6102 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DİĞER ÖZEL DENETİM 
KONULARI

9.1. Bağlı ve Hakim Şirketler Arasındaki İlişkilerde Hile ve Dolanın 
Varlığı Halinde 
YTTK’nın 207. maddesinde, “denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi, 

riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim şirket-
le veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını 
belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibinin, bu konu-
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nun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yer-
deki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebileceği” 
hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme Kanundaki tam hakimiyete ilişkin hü-
kümlerin uygulanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

9.2. Topluluk İlişkileri İçin Özel Denetçi Denetiminin İstenmesi Halinde  
Bağımsız denetçi, şirketin hakim veya topluluk şirketleriyle olan ilişki-

leri hakkında sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya yö-
netim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya 
uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla 
denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa herhangi bir pay sahibinin istemi 
üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi 
tarafından şirketin, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı şirketlerden 
biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilecektir (YTTK 
md. 406). Bu düzenleme, pay sahiplerine yeni bir bireysel hak tanımakta-
dır. Belirtilen hususların varlığı halinde pay sahipleri özel denetçi ataması 
için genel kurula başvurmadan doğrudan mahkemeye müracaat edebile-
cektir. Özel denetçiye ilişkin YTTK’nın 438 ve devamı maddelerindeki 
hükümler, kıyas yolu ile burada da uygulanacaktır. 

10. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetim, işlem denetimi 

ve kamu denetimi yanında özel denetim de öngörülmüştür. ETTK’da sade-
ce azlık hakkı olarak düzenlenen özel denetim hakkı, YTTK’da bütün pay 
sahiplerine tanınmıştır. Her pay sahibi, belirli olayların özel bir denetimle 
açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan iste-
yebilecektir. Genel kurul talebi ister kabul etsin, ister reddetsin Kanunda 
öngörülen şartların varlığı halinde özel denetçi mahkeme tarafından atana-
caktır. Talebin kabulü halinde şirket veya pay sahipleri, reddi durumunda 
ise sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının 
itibari değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri, özel denetçi 
ataması için mahkemeye başvurabilecektir. Azlığın mahkemeye başvurur-
ken pay senetlerini bir bankaya tevdi etmesi artık gerekli değildir. Ancak 
genel kurulun ret kararı üzerine mahkemeye başvuran istem sahipleri, ku-
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rucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ede-
rek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde 
ortaya koymalıdır. Mahkeme istemi yerinde görürse, inceleme konusunu 
belirleyerek bir veya birden fazla konusunda yetkin bağımsız uzmanı gö-
revlendirecektir. Özel denetçiler görevlerini yerine getirirken inceleme 
ve bilgi alma hakkına sahiptir. Bununla beraber, özel denetçinin ifa ettiği 
görevin önem ve mahiyetine bağlı olarak, denetçilere sır saklama yüküm-
lülüğü getirilmiş ve bu yükümün ihlali yaptırıma bağlanmıştır. Bundan 
ayrı olarak özel denetçiler hakkında hukuki sorumluluk da öngörülmüştür. 

Denetim raporunun oluşturulmasına ilişkin esaslar, şirket ile pay sa-
hipleri arasındaki menfaatler dengesi göz önünde bulundurularak Ka-
nunda belirtilmiştir. Denetim raporunun bu esaslara uyularak hazırlanması 
gerekmektedir. Özel denetim raporunun mahiyeti itibariyle bağlayıcılığı 
bulunmayıp, bu yönüyle pay sahipleri ve şirket açısından başvuru, bilgi 
alma ve yönlendirme kaynağı ve bir mütalaadır. Bu açıdan sözkonusu ra-
por, bilirkişi raporu olarak da nitelendirilebilir. Bahsi geçen raporun şirke-
tin internet sitesinde yayımlanması zorunlu olup, bu zorunluluğu yerine 
getirmeyenler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılacaktır.  
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