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Haksız fiil sorumluluğu

 Şirketin yönetimi ve temsili ile
yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin
görevlerini yerine getirmesi sırasında
işlediği haksız fiilden şirket
sorumludur.

 Müdürlerin sorumsuzluğu esastır.

 Kurucular, yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve tasfiye memurları,
kanundan ve esas sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal
ettikleri takdirde hem şirkete hem pay
sahiplerine hem de şirket
alacaklılarına karşı verdikleri
zarardan sorumludurlar.

Makul özen ve denetim yükümü

 Kanundan veya esas sözleşmeden
doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna
dayanarak, başkasına devreden
müdürler, bu görev ve yetkileri
devralan kişilerin seçiminde makul
derecede özen göstermediklerinin ispat
edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve
kararlarından sorumlu olmazlar.

 Müdürler, kontrolü dışında kalan,
kanuna veya esas sözleşmeye
aykırılıklar veya yolsuzluklar
sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu
sorumlu olmama durumu gözetim ve
özen yükümü gerekçe gösterilerek
geçersiz kılınamaz.
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 Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması

 Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi

 Sermayeye Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması

 Ortak Sayısının Bire Düşmesi Halinde Gerekli İşlemlerin Yapılmaması

 Genel Kurul Kararları Aleyhine Kötü Niyetle İptal veya Butlan Davası 
Açılması

 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede İlgililerin Zarara Uğratılması

 Hakim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki Hakimiyetin Hukuka Aykırı 
Kullanılması
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Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı 
Olması

 Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme,
tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin,
izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte,
gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna
aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları
yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur.
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Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin 
Bilinmesi

 Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme
hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi
gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş
kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen
öderler.

 Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve
buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan
sorumludurlar.
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Sermayeye Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması

 Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde
emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya
durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan
doğan zarardan sorumludur.
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Ortak Sayısının Bire Düşmesi Halinde Gerekli İşlemlerin 
Yapılmaması

 Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren
yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması
tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı
olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan
ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin
bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.
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Genel Kurul Kararları Aleyhine Kötü Niyetle İptal veya Butlan 
Davası Açılması

 Bu Kanunun anonim şirket genel kurul kararlarının butlanına ve iptaline ilişkin
hükümleri, kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanır.

 Genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı
takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen
sorumludurlar.
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Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede İlgililerin Zarara 
Uğratılması

 Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış
bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile
verdikleri zararlardan sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır
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Hakim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki Hakimiyetin Hukuka 
Aykırı Kullanılması

 Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz.

 Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk
bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her pay sahibi, hâkim şirketten ve
onun, kayba sebep olan, yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazmin
etmelerini isteyebilir.

 Söz konusu davaların kötü niyetle açılması halinde davalı, uğradığı zararın
müteselsilen tazmin edilmesini ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan
isteyebilecektir.
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SORUMLULUĞUN ESASLARI

 Zarar

 Kusur

Farklılaştırılmış 

Teselsül
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 Şirket zararı, şirket aktiflerindeki fiili bir azalma veya umulan kardan eksilme
şeklinde ortaya çıkar. Sorumluluğa gidilebilmesi için zararın oluşması şarttır.

 Şirket müdürlerinin sorumluluğunun müeyyidesi tazminattır.

 Şirkette tek kişi müdür olarak görev yapıyorsa, sorumluluk doğrudan bu müdüre ait
olacaktır

 Şirket müdürü birden fazla olup zarar kişisel eylem ve kararlar tek başına
gerçekleştirilmiş ise bu durumda müdürler birlikte değil, tek başlarına sorumlu
olacaklardır.

 Şirket müdürü tek ise sorumluluk doğrudan bu müdüre ait olacaktır.

 limited şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket yanında her bir ortak da isteyebilir.

 Ortağın açtığı davayı hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde, mahkeme,
dava giderleriyle avukatlık ücretini, bu giderler davalıya yükletilemediği hallerde,
davacı ortakla şirket arasında, hakkaniyete göre paylaştıracaktır.
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 553/1 «. . . kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde . . .»

 Limited şirket müdürleri aleyhine dava açacakların, aynı zamanda bunların 
kusurlu hareket ettiklerini de ortaya koyması lazımdır.
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 Farklılaştırılmış teselsül, hukuki sorumluluk kapsamında her bir müdürün
sorumluluğunun kusurları nispetinde ayrıştırılmasıdır.

 Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her
biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine
yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu
olur.
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Kusursuzluğun İspatı

İbra

Zamanaşımı
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KUSURSUZLUĞUN İSPATI

 Limited şirket müdürleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 
ihlal etmekle birlikte bunu kusurlu olarak yapmadıklarını ispatlamaları halinde 
sorumluluktan kurtulacaklardır.
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 Kural olarak, ibra kararı genel kurul kararıyla kaldırılamaz.

 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.

 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve
sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren
dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden
sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla
beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil
eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel
kurulca onaylanmaz.
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ZAMANAŞIMI

 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.
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 549 uncu maddede belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari
defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır

 551 inci maddeye aykırı hareket edenler doksan günden az olmamak üzere adli
para cezasıyla cezalandırılır.
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