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r-cintg
Ttizel kiqilerin fril ehliyetini kazanabilmeleri ve kullanabilmeleri igin
kanunen mecburi organlanmn teqekkiil etmiq olmasr gereklidit (MK m.49)l
ve tiim trizel kiqiliie sahip iqletmelerde olduiu gibi, anonim ortakhkta da
ortakhfr idare edecekve ortakh[r iigiincii kiqilere karqr temsil edecekbir organa ihtiyag vardrr2.
Anonim ortakhklarrn kanuni organlan genel kurul, ydnetim kurulu ve
denetleme kuruludurs. incelememize esas tegkil edecek organ olan ycinetim
kurulu, anonim ortakh[rn yasal temsilcisidir (TTK m.317)ave ortakh$n yiinetim ve temsilinde iqletme sahibi gibi gtirev giirtirs. Yiinetim kurulu genel
kurulun aksine daimi ve devamh bir organdrr6 ve giirevini kurul olarak yerine getirir: Ytinetim kurulunun en az iig tiyeden olugmasr qarttrr (TTK
m.31"2/f.1).Anonim ortakhk tiizel kigisinin fiiI ehliyetini kullanmasr, ortakhlrn ytinetim kurulu organnl teqkil eden bu gerqek kiqilerin vasrtasryla sa$lamr. Her ne kadar anonim ortakhk tiizel kiqiliflnin iradesinin olugmasr ve
agria vurulmasr, bir organ olarak yiinetim kuruluna aitse de, yiinetim kuruluna canhhk veren, gerqek kiqiler olan y0netim kurulu riyeleridir?.
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Denetleme kurulu bir veya beqi geqmemekiizere birden fazla denetgiden oluqabilir. Denetgiler ancak birden fazla ise bir kurul oluqtururlar. Aksi takdirde denetleme kurulu defil denetqi terimini kullanmak gereklidir.
TTK m.31?: "Anonim girket idare meclisi tarafrndan idare ve temsil olunur.".
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Ortakhk iradesinin drq diinyaya yansrtrlmasrm saplayan yiinetim kuruIu iiyeleri ile ortakhk trizel kiqili$ arasrndaki iliqkinin hukuki niteli[ini inceleyecefimiz bu gahqmada iincelikle yiinetim kurulunun ortakhk tiizel kiqili[i ile arasrndaki iliqki ele ahnacak, ardrndan ydnetim kurulu iiyesinin segimi, giireve baqlamasr, yetki ve sorumluluklan TTK htikiimleri gergevesinde ortaya konacaktrr. Nihayet, iiye ile ortakhk arasrndaki akdi iligkinin hukuki nitelifi tespit edilecektir.
u- vONETiM KIRT.ILU ir,neNoNiM oRTAKLTK TtizEL Ki$isi
ARASTNDATd ir,iSXiNiN rrtr{uKi Nitnr,ici
Anonim ortakhklar tiizel kiqi olarak organlan vasrtasryla hareket ederIer. Anonim ortakhk tiizel kiqilifine ait iradeyi oluqturma iqlevi genel kurula
ait olsa da8,yiinetim ve temsil iqlevini yerine getirecek ve bu faaliyetler sebebiyle sorumlu tutulacak organe ydnetim kuruludur. Daimi ve devamh organ
olarak yiinetim kurulu, ortakhk tescil ile trizel kiqilik kazandr$ andan (TTK
m. 301/f.1) feshedilip tasfiyeye girdigi hatta srmrh olarak tasfrye stiresinin sonuna kadar (TTK m.440,441) ortakhEay<inetir, temsil eder, ortakhlrn, ortakhk alacakhlaruun ve pay sahiplerinin hak ve grkarlan tizerinde etkili olurl0.
Temsil yetkisi kural olarak ytinetim kuruluna aittirll ve ortakhfrn idare yetkisi de ytinetim kurulu ile genel kurul arasrnda paylaqtrnlmrqtrr. Yiinetim kurulunun gtirev ve yetkilerinin kayna$ TTK'nun anonim ortakhklarla ilgili fashnda iingiiriilen hiiktimlere dayamrl2 ve kurulla ortakhk arasrnda organik bir ba!'mevcuttur.
Doktrindeki hakim giiriiq uyannca, yiinetim kurulu anonim ortakh$n
orgam olmasr sebebiyle, ortakhk ttizel kiqili$nin yamnda iigiincii bir kiqi
olan "temsilci" den farkhdrrls; kurul, tiizel kiqilipin bir pargasr nitelipindedir, organ vasrtasryla harekete gegentiizel kigininbizzat kendisidirla; temsilci ise, temsil olunana bir hukuki muamele veya kanun hiikmii ile baih
bulunan yabancr bir qahrstrr. Ydnetim kurulu organ olarak, ttizel kiqinin
btinyesine dahil bir miitemmim ciiz nitelifi taqrmaktadrr ve anonim ortakhk tiizel kigili['inin tinemli giirevlerini yerine getirmek tizere kanun tarafin8

izmirli, s.32.

9

TTKnun zorunlu organ olarak nitelendirmesi yiinetim kurulunun organ srfatmr haiz olmasr igin yeterli olmakla birlikte, organ kawamrna "iradeyi yaratanlann" yamsrra "yaratrlan
iradeyi dofrudan.dofruya uygulamaya koyacak, yiirtitecek olanlar" da dahil edildilinden(bkz. 6ztan, s.44), yijnetimi kurulu maddi krstasa da uymaktadrr; izmirli, s.32.

1o tmreglin, s.325.
11 Federal Mahkeme istisnaen yonetim kurulunun krsa siireli ve gegici boglufu halinde, genel
kurulun ortakhfr temsil edebilece#ni kabul etmiqtir; bkz. (ATF 78 II 369, JT 1953 I 275).
12 Arslanh, s.8.
13 Roblot, s.5ob-506.
14 izmirli, s.33.
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dan oluqturulmuq bir makamdrrls. Bu makam yiinetim kurulu iiyelerinden
oluqur ve onlann vasrtasr ile hareket eder.

vduntirvr runur.u irvrsi
rrr- TTKeERgEvEsiNon
A- Yiinetim Kurulu

Uyesinin Segimi

Kural olarak, anonim ortakhkta yOnetim kurulunu seqmeyetkisi genel
kuruldadrr (TTK m.312/f.1). Ytinetim kurulu T"TK m.313 uyannca en az iig
kiqiden oluqur ve tiyeler en gok tig yrl igin segilirler. Ytinetim kurulu iiyesi
olabilmek igin gerqek kiqi olmak, pay sahibi olmaklo ve esas siizlegme ile ek
niteliklerin aranmasl halinde bu koqullara uygun olmak qarttrr. Ydnetim
kurulu tiyesi segiminin hukuki nitelipi, ortakhk tarafrndan seqilene karqr
yaprlmrg bir icaptrrlT. Segilenin gtirevi kabulti ile iiye ile ortakhk arasrndaki s6zleqmekurulur. Yiinetim kurulu iiyesinin TTK m.313 uyarrnca pay senetlerini tevdiinin ardrndan, iyiniyetli iigtincti kigilere karqr aleniyetin sailanmasr bakrmrndan ytinetim kurulu iiyesinin tescil ve ilam yaprhr. Anlaqrldrlr iizere yiinetim kurulu iiyelif'i srfatrmn doiumu igin icap (segim) ve kabul yeterli olup tescil ve ilan kurucu deiiLl agrklayrcr mahiyettedir.
Ani kurulugta ise ilk yiinetim kurulu iiyelerinin esas siizleqme ile atanmasr zorunludur (TTK m.303), zfta anonim ortakhk tescil ile tiizel kiqilik
kazanaca$ndan, ortakhfr idare ve temsil edecek orgamn olugmuq olmasr
zorunludur. Ytinetim kurulu iiyelerinin genel kurul tarafrndan seqilmesine
difer bir istisna ise TTK m. 275 ile diizenlenmiqtir: esassdzleqmedebu yolda hi.ikiim bulunmak, ve ortakhsn konusu kamu hizmeti ile ilgili olmak
kaydr ile, anonim ortakhkta pay sahibi olmasalar dahi, kamu ttizel kiqileri
stizleqmedeiingiirtildiiiti qekilde, yiinetim kuruluna iiye atayabilirler. Giirev
yapmakta olan yiinetim kurulu iiyelerinden birinin herhangi bir sebeple bu
srfatrmn sona ermesi halindels yiinetim kurulu, genel kurula niyabeten bir
kiqiyi gegici olarak segip, yaprlacak ilk genel kurulun onayrna sunar. Genel
kurul bu atamayr onaylarsa bu kiqi yerine seqildi!'i kiginin gtirev siiresini tamamlar, onaylamazsa, genel kurul bu yere kendisi iiye seqer.
Ytinetim kurulu iiyesinin stizleqmeile atanmasr, trizel kiqinin temsilcisi
srfatryla segilmesi ya da yiinetim kurulu tarafrndan seqilmesi halinde de, genel kurulca segimde olduiu gibi, iiye ile ortakhk arasrnda bir siizleqme baflr
bulunmaktadrrl9.
15 Akipek, s.2?4.
16 Tek bir pay iktisabr yonetim kurulu riyesi segilen kiqide pay sahiplili koqulunun gergekleqmesi igin yeterlidir. Tiizel kiqinin temsilcisi olarak yiinetim kuruluna seqilen kiginin pay sahibi olmasrna gerek yoktur. Tnzel kiginin pay sahibi olmasr yeterlidir.
17 tmregiin, (Ydnetim Kurulu Uyesi Srfatrnn Kazamlmasr), s.1?1-172.
18 Yiinetim kurulu iiyeliSi srfatrn sona erdiren haller arasrnda, tiltim, istifa, kiqi olarak tiyenin iflasr, hacir altrna ahnmasr, alrr hapis cezasrile sahtecilik, giiveni kdtiiye kullanma,
hrrstzhk, dolandrncrhk gibi yiiz krzartrcr bir sugtan htikiim giyme sayrlabilir.
19 Qamoflu (Poroy/fekinalp),
s. 309; imregiin, s.344; Atan, s.9'
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B-YONETiMKrrRttLU irrpr,nniNiN

rrAK vE BoRqr-ARI

l.IIAI(LARI
a- Kigisel Nitelikte

Haklan

Yiinetim kurulu tiyelerinin kiqisel haklan kendilerine ytiklenen yiinetim giirevi ve miiteselsil sorumluluiun bir sonucu olarak aym zamanda bir
borg da teqkil eder20.Kural olarak yiinetim kurulu giirevlerini kurul olarak
y""in" getirir ve yetkilerini kurul olarak kullamr ancak kanun bazr hallerie ytinetim kurulu iiyesine bireysel olarak gtirevler ytklemiq ve bunlan kulIanmaya tek baqrna yetkili krlmrqtrr. Bu haklar: yiinetim kurulu toplantrlanna katrlmak, yflnetim kurulunun olafaniistti toplantrya gaSnlmasrm baqkandan talep etmek, toplantrlarda giiriiqlerini agrklamak, flneriler yapmak,
icra edilmesi kiqisel sorumluluklarrn gerektirecek genel kurul kararlanna
karqr iptal davasr agmak, yiinetim kurulu toplantrlannda ortakhk temsilciIeri veya yiineticilerinden genel olarak iqlerin gidiqi veya belirli bazr iqler
hakkrnda bilgi istemek, ydnetim kurulu onayrna baph olarak ortakhk defterlerini ve evrakrm incelemektir.
b- Mali Nitelikte

Haklan

Aksi esas siizleqme ile iingiiriilmedifi takdirde yiinetim kurulu tiyeleri
katrldrklan her toplantr igin huzur hakkrna hak kazamrlar. Toplantr baqrna
verilen huzur hakla yamnda iiyelere a)rrlca bir iicret Odenmesiesas siizleqmede veya genel kurulca kararlaqtrnlabilir. Yine esas sdzleqmedebu yolda
bir hiiktim bulunmasr halinde, iiyelere ortakhk kazancrndan pay veya genel
kurulun giiriilen iqlerden memnun kalmasr halinde iiyeleri teqvik ve taltif
igin ikramiye verilmesi de miimkiindrir2l.
2- BORqr,ARr
Yiinetim kurulu iiyesinin aym zamanda bir hak teqkil eden ytinetime
iliqkin yiiktimlerinin yerine getirilmemesi halinde biittin yiinetim kurulu
tiyllerinin mtiteselsil sorumluluiu gerekir: yiinetim kurulu toplantrlanna
katrlmak, iineride bulunmak, ortakhk yararrna bulmadrklan konularda muhalefet etmek22ytinetime iliqkin hak ve borglardandrr.
Yiinetim kurulu iiyeleri tizen ve sadakat borglanmn bir sonucu olarak
anonim ortak[!,rn ytinetimini ve iqlerin gdiqini giizlemekle yiiktimltidiirler
ve bu genel grizetim yiiktimii, idare ve temsil yetkisinin bir biitiin olarak
murahhaslara brrahrlmasr halinde dahi ortadan kalkmaz.

20 Qamoflu (Poroy/Tekinalp)' s. 318.
21 imregiin, s.350.
22 TTKm.BS8 uyannca muhalefetini zapta gegirerek durumdan yazrh olarak denetqileri haberdar eden y6netim kurulu tiyesi mtiteselsil sommluluktan kurtulur'
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C- Yiinetim Kurulu
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A- Organ Srfatr
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23 imregiin' s.359.
24 Oztan, s.44.
25 Qamoflu (Poroy/Tekinalp), s. 309'
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kurulu tiyelerini organ iiyeleri olarak nitelendirmiqtil2G. Yazara giire, ytinetim kurulu tiyelerinin srfatrm tayin edebilmek igin organ ve organ giirevlisi
i.iyeler kawamrm birbirinden ayrrt etmek gereklidir ve bu a5rnm neticesinde yiinetim kurulu iiyeleri, organ tiyesi olarak nitelendirilmelidir27.
HELVACI2sise tiizel kiqilerin organlan vasrtasrylamedeni haklan kullanmasrru diizenleyen MK m.50/f. II-III2e ile yiinetim kurulu iiyelerinin sorumluluiunu diizenlendi!'i TTK m.336 hiiktimlerinin aSrmsonucayiineldifi; yiinetim
kurulu i.iyelerinin yapmrq olduklan iqlem ve siizleqmelerinqahsi sorumluluklanm do$urmadrfr, bu iqlem ve srizleqmelerinhatta TTK m.321A/ de diizenlenen
haksrz fiil sorumlulu[unun da ortakh!'a ait oldulu gerekgesi ile yiinetim kurulu iiyelerinin MK m.50/f. II gergevesindeorgan olduiu sonucuna varmrqtrrso.
isviqre Hukukunda, organ kawamrm dar algrlayan giirtiqe giire, bir qahsrn tiizel kiqilikte organ vasfrna sahip oldu['undan siiz edebilmek igin bu
gahsrn tiizel kiginin iradesinin oluqumunda do["rudan do!'ruya ve iinemli iilgtide etki etmesi aramrken, giintimtizde maddi anlamda organ vasfrna sahip
olmak igin, bizzat trizel kiqinin varh[rm konu alan giirev ve yetkilerin yiiriitiiltiyor olmasr yeterli bulunmaktadrr3l.
Olgu organ srfatrmn kabultindeki amag, iizellikle ytinetim kurulu tiyesi
olmayan ancak sorumluluf'unun yiinetim kurulunun gdrevine giren iqleri ifa
eden kiqi veya kigi gruplarrmn da bu gergevedeorgan oldufu sonucunu doiurmasrm ve bu kiqilerin de sorumluluklanna gidilmesi saflayabilmektir.
Yiinetim kurulu iiyesinin organ srfatrmn kabulti, tiyenin sorumlulufu bakrmrndan halihazrrdaki uygulamadan farkh bir sonug do[urmayacaktrr. Zira
mevcut diizenleme de aym sonuca y<inelik uygulanmaktadrrS2.
Konumuz agrsrndan ise ydnetim kurulu iiyesinin organ niteli[i taqrmasr, ortakhk tiizel kigiligi ile arasrndaki iliqkinin nitelendirilmesinde etkili
olabilecektir: organ olarak nitelendirilen kiqiler, tiizel kiqiyle balrmhhk iliqkisi iginde delildi1ra. O halde, bir kiginin yetki ve gOrevlerini kendi bulunduiu makamdan dolayr ve kimseden talimat almadan yerine getirmesi, o kiqinin organ oldu!"unu gtistermektedirs4. Bu tammlamadan da anlaqrldrfr
26 Aynr ydnde imregiin (AO), s.228;izmirli, s.35.
27 Qamoflu, (AO YK iiyelerinin Hukuki Sorumlulufiu),

s.34.
28 Helvacr, s. 30-31.
29 TMK m.50f.II-III; *Organlar, hukuki iqlemleri ve di[er btitrin frilleriyle tiizel kiqiyi borg aItrna sokarlar. Organlar kusurlanndan dolayr aynca kiqisel olarak sonrmludurlar."
30 Tekil, s.zo6.
31 Bilgili, s.33 ve dn.50 ve 51'de amlan yazarlar.
32 Helvacr, s.33.
33 Tiizel kigiyle bairmlrtrk iliqkisinde bulunan kiqiler, hukuken yardrmcr qahrs olarak nitelendirilirler ve tiizel kiqi yardrmcr qahrslann meydana getirdifl zarardan dofrudan doiruya
de[il, istihdam eden srfatryla sorumludur.
34 Bilgili, s.84.
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iizere, yOnetim kurulu iiyesinin ttizel kiqi ile arasrndaki iligkinin nitelili ve
tizeliiJe bu nitelendirmede kullamlan kriterlerden olan baf1mhhk iliqkisi'
ydnetim kurulu iiyesinin organ srfatr konusunda da belirleyici unsurdur.
Kanaatimizce, her ytinetim kurulu iiyesinin organ nitelifi olup olmadrtaqryan bir iiyenin
Er ayn ayn de['erlendirilmelidir. Maddi organ kriterlerini
ba$msrzh$na
iliqkinin
arasrndaki
ile
itgutr vasf.m haiz olmasr, ortakhk
edecek vehizde
etki
dalandrlrndan, bu durum iliqkinin nitelendirilmesine
met iliqkisi olmadr!'r sonucuna vanlacaktrr'
son olarak belirtmek gerekir ki, yiinetim kurulu iiyesinin ortakhk ile arasrda organik bir baf oldulunun kabulii, ortakhk tiizel kigisi ile fiyenin arasrndaki iliqlnin akdi n-iteli$ni defiqtirmez}'. Zirakiqi, ortakhk ile yaptrlr stizleqme
Kusonucu yiinetim kurulu iiyesi olur ve organ srfatr bu iiyelik makamrna aittir.
orkiqi
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balrmsrz
rul organlarda, her nasrl organ srfatr kiqilerden
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bir mtitemmim ctiz'ti oldu!'una giire, bu orgam olugturan gergek kiqi/kiqilerin organ giirevlisi olarak, o"gutrdun bafrmsz varhklanmn oldupu qtiphesizdir'
B- iqveren Srfatr
iq K. m.2/I uyannca "iqgi gahqtrran gergek veya tiizel kiqfye iqveren...denir,'. ii stizleqmesininunsurlanna giire yaprlacak tamma giire, iqveren iqgiirme
ediminin alacakhsr ve iqgiye en iist diizeyde emir ve talimat veren kiqidirsT'
Ttizel kiqilerde iqgiirme ediminin alacakhsr siizleqmeyetaraf olan tiizel
kiqikiqi iken (soiut igueren),ytinetim hakkr ve talimat verrne yetkisi ttizel
aynmdan
bu
de
Doktrinsg
kullamlrrss.
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i|u"r"rltarafindan
,rin orgam
yola gr-karak,anonim ortakh[rn soyut iqveren, yiinetim kurulunun da organ
It^.ut bizzattiizel kigi sayrlmasr sebebiyle organ srfatryla iqveren, ortak6kta en flst diizeyde talimat verme yetkisine sahip organ olan yiinetim kuruvarmrqIunu oluqturan gergek kigilerin ise somut igveren oldu!'u sonucuna
tiisrfatr
iqveren
trl4o. oysa somut-soyut iqveren tammlan uyarrnca, somut
s5 Ak.i yiinde bkz. eeliklGiizel (Sendika TK ile Sendika YKO arasrndaki iligki), s'642;
giirtiniim kaYazarlar, birbiri igincle eriyen ya da birbiriyle dzdeglegeniradelerinorganik
tamnmak gerektili'
tistiinltik
kararlanna
genel
kurul
oiarak,
ti*orroio
ve
bunun
zandrlr
organik baf giiriiqiiniin
ayncJsegilen tiyenin giirevi reddetme hakkrmn oldugu gerekgesiyle
dayandrrmaktadrrlar'
temeline
akit
sadece
iliEkiyi
ve
blrri*""n"*uyeceginibelirtmekte
s'34'
36 Qamoflu, (AO YK iiyelerinin
tlukuki SorumluluSu)'
37 T\rngomaHCentel, s.54;Siizek' s.156'
38 Ekonomi, s.50-51;Siizek' s.156.
39 Ekonomi, s.50-51;Siizek' s.157.
40 Arslanh'nrn soyuvsomut iqveren aynmr dahi yapmaksrzrn, vtinglil.Lyrulu tiyesinin ortaktiizel kigilik teorileri kargrsrnda
hkta igletme sahibi ve iqveren oldugu gtlrtiqiin" k"ttl*.k
ortaldrk tiizel kiqisidir'
imkansrzdrr. Ortakhkla iqletme satri=bi,-ytitt"ti- ko"ulo tiyesi de!il
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zel kiqinin yiinetim ve talimat venne yetkisini kullanan orgamna ait
oldu_
iuna giire anonim ortakhkta, somut igveren ydnetim kurulu olmahdrr. Ku_
ral olarak yiinetim kurulu grirevlerini kurul olarak yerine getirip, yetkilerini kurul olarak kullandrlrndan, kurulun yetkileriniui" ty!y" veya
miidiire
terhis etmig olmasr hali drgrnda iqveren srfatr kurula aittl
Yiinetim kurulunun yetkilerini bir riyeye terhis etmesi halinde ise, ar_
trk somut igveren, organ srfatrm haiz murahhas iiye olacaktrral. Ancak,
kanaatimizce gerek yrinetim kurulu iiyesinin organ ve somut iqveren oldulunun kabulti halinde gerekse murahhas tiyenin somut igveren srfatr, bu
!orevde bulunan gerqek kiqinin ortakhkla arasrndaki iligkinin hizmet iliqkisi
olamayacaflm gcistermez.
Yargrtay 10.HD verdi['i bir karardaa2 (E.Igg6/2290, K.19g6/500b,
T.
7.10.1986), ortakhk ile murahhas tiye arasrndaki iligkiyi hukuken hizmet
akdi olarak nitelendirmiq ve murahhas iiyelik hizmetinin dahi sigortah
hizmet sayrlmasr sonucuna varmrgtrr. Doktrinde bu karar elegtirilmiq ve
mu_
rahhaslann yiinetim kurulunun bir krsrm veya tiirn yetkileriyle donatrlmrg
bir organ niteli!'i taqrdr[r ve ortakhlrn kendi orgaru (somut iqveren) ile
ara_
srnda bir hizmet akdinin bulunamayacap,rsavunulmugtu#3.
Kanaatimizce murahhas iiyenin veya ydnetim kurulu iiyesinin en iist
diizeyde emir ve talimat vermeye yetkili kiqi olmasr-ki bu durumda organdrr da- somut iqveren olarak nitelendirilmesi yerindedir. Ancak bu durum
tiye ile ortakhk arasrndaki iliqkinin niteliiini de!.igtirmez. zira iiyenin
organ nitelifi ve igveren srfatr, kendi gergek kigiliflinden ba[rmsrz;
tiizel kigi
olan ortakhfrn iradesinin kullamlmasr ve yansrtrlmasrndan ibarettir.
oysa
ortakhk ttizel kiqili[i ile tiyelik iligkisini kuran, gergek kiqidir ve organ
nitelilinden tamamen bafimsrzdrr. Uye, ortakhk ile olan ig iiigkide siizlegmenin tarafr iken, drg iligkide kendisine terhis edilen konuda rigtincti kigilere
karqr ortakh[r.n orgam olarak iqveren srfatrm tagrmaktadrr. uye ile ortakhk
tiizel kigisi arasrndaki hukuki iligkinin nitelifi ise iliqkiye etti eden
esash
unsurlann tespiti ile belirlenebilecektir.

41 Ydnetimde-uzmanlaqma ihtiyacrmn
bir sonucu ve TTK m.Blg uyarrnca, stizlegmedebu konuda agrk hiikiim bulunmasr halinde yiinetim kurulunun git."rrle"inin't.mamrm
veya bir
krsmrm pay sahibi olan (murahhas iiye) veya pay sahibi olirayan
murahhaslara brakabi-

iizeremurahhaslann
rivesiveri.tt. p.v..rtibi olmarangev.netimt
lll:9::l*_ry
".ut"
reKmemekteclrr.

Murahhas tiye kendisine usulone uygun olarak brrakrlan gdrevden tek
bagrna sorumlu tutulabilecekti(TTK m.336/f.II). Ancak diper ydnetim kuruli riyelerinin de
TTK m. BBl uya_
rrnca nezaret ve mrinhasrr yetkiye giren iglerden sorumluluiu devam
edecektir.
42 yr{J, c.xII s.z. gubat 1982,
s.248-288.
43 Siizek, s.157;Aydemir, s.49;
Thncay, s.16?.
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v- yovnriryr KURULU
trrosi ir,p aNoNirvroRTAKLmrvznt xisisi
anasrNn^lnis6zr,ngtvmrviN
nuxuxi nrirnr,idi
Ydnetim kurulu tiyesi ile anonim ortakhk ttizel kigisi arasrndaki siizlegmenin hukuki nitelipi hakkrndaki giirtigler iig baqhk altrnda incelenebilir:
A- Hizmet Stizlegmesi Giiriiqii
Hizmet siizleqmesiBK m. 313'te, iqsahibi ile iqgi arasrnda akdedilen belIi veya belli olmayan bir siire igin <ingtirtileniq kargrh[r ticret ridenmesi gereken bir siizleqme olarak tammlanmrqtrr. Borglar Kanunu'nda yaprlan bu tanrm iq, zarrl^atn
ve iicret unsurlanm igermekte ancak bu siizlegmeyi difer iqgtirme siizleqmelerinden ayrrmamtza yarayan, o baErmh gahqma > unsuruna
depinmemektedir. Oysa iq hukuku doktrini ve igtihada gtire hizmet srizleqmesi iEgdrrne, iicret ve bapmlthk unsurlanndan olugan bir stizleqmediraa.
Hizmet sdzleqmesinin vekalet siizlegmesindenfarkrm ortaya koyan, bu
yiizden konumuz iqin tinem arz eden unsur baf,rmhhktrr. Zfta iqgiirme ve iicret unsuru45 vekalet stizlegmelerindede bulunabilmektedir.
Ozellikle Alman doktrininde savunulan bir gdriig; yiinetim kurulu tiyelerinin, muaSryenbazr iq ve iglemleri de!'iLl,di['er organlann yetki ve gcirevlerine girmeyen btittin idare ve temsil ile ilgili ig ve iqlemleri devamh olarak belirli siire igin ifa ile ytikiimlii olmalanndan yola grkarak ycinetim kurulu riyesi ile anonim ortakhk ttizel kiqisi arasrndaki iliqkiyi hizmet srizlegmesiolarak
nitelendirmektedif6. Alman hukukunda iicret kararlaqtrnlmrq olmasr halinde bu iliqkinin hizmet siizlegmesiolarak nitelendirilmiq olmasr, ancak hizmet
sdzleqmesindeiicretin asli unsurlar arasrnda yer ahp ytinetim kurulu iiyelerine verilen ticretin asli unsur olmamasr gerekgesiile eleqtirilmiqtir+2.
Oncelikle belirtmek gerekir ki, Alman hukukunda bu iligkinin ticret kriteri dikkate ahnarak hizmet siizlegmesi olarak nitelendirilmig olmasr, Tiirk
hukuku bakrmrndan yaprlacak bir nitelendirmeye gerekgeteqkil edemez.Zira hAlA Roma hukukundakias vekalet kavramrmn etkisi altmda olanAlman
4a Reisoflu" s.38; Qelik, s.s.70 vd. Ekonomi, s.?3; Centel, s.?9; Siizek, s.211.
45 BK m.386/1 uyannca sdzlegmeveya teamtil varsa vekilin iicret hakkr vardrr. Hizmet stizleqmesinde ise ticret esash unsurdur. Bir siizleqmedericret unsurunun bulunmamasr durumunda, hizmet sdzleqmesiolarak nitelendirilmeyeceii kesinken, ticretli bir iq giirme siizlegmesinin nitelendirilmesi bafrmhhk unsuruna bagvurmak gerekecektir.
46 izmirli, s.35,dn.141-142'deamlan yazarlar.
47 Atan, s.10; iznirli, s. 35.
48 Tandofan, s. 365; Vekalet siizlegmesininticretli de olabilecefinin kabulti uzun bir tarihsel
geligimin sonucudur:Roma hukukunda vekalet hatrr igin yaprlan, onurlu bir hizmet olarak
kabul edilmekte ve vekilin dava edilebilir bir ricret hakkr bulunmamaktaydr. Vekalet siizlegmesine konu olan iglerin ihtisaslagma gerektirmesi ile iince Fransrz MK, dava edilebilir bir
ticret kararlagtrnlabilecefini, Avusturya MK bu anlaqmanrn zrmni olabilecefini ve ardrndan
Isvigre BK agrk ve zrmni bir anlagma olmasa bile teamiil gerektiriyorsa vekilin ticrete hak kazanmasr olana$m tamdr. Italyan MK'da vekaletin iicretli olduiu karinesi kabul edilmiqtir.
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MKda vekalet stizleqmelerinin iicretli olabilecefi kabul edilmemekte, ihtisas gerektiren iqgiirme stizleqmeleri hizmet ve istisna siizlegmesi kapsamrna
sokulmaya qahgrlmaktadrrae. Dolayrsryla iicretli bir iqgiirme siizleqmesinin
Alman hukuku bakrmrndan hizmet siizleqmesi olarak nitelendirilmesi pek
tabiidir. Ttirk Borglar Hukukunda ise vekalet siizlegmesinin iicretli veya iicretsiz olmasr mtimktindiir ve nitelendirmenin yaprlmasr igin tiim esash unsurlann incelenmesi gerekir.
Yiinetim kurulu tiyelerine verilen ticretin asli unsur olmadrfr ytiniindeki gerekgede isabetli de$Idir. Hakikaten, yukarrda ele ahnan mali haklar
arasrnda bulunan, iicret haklamn ytinetim kurulu tiyesine tamnmasr, esas
sdzlegmeveya genel kurul kararr ile saplanabilir. Ytinetim kurulu iiyesine
higbir mali hakkrn tamnmamasr da miimkiindtir. Ancak yiinetim kurulu
tiyesi ile anonim ortakhk tiizel kiqisi arasrndaki iliqkinin nitelendirilmesi
esnasrnda, aradaki iliqkide iicret unsurunun bulundu!'u ve bulunmadrfr
haller a5rr aJrrrele ahnmahdrr. Somut iliqkide iicret unsurunun bulunmasr
halinde dahi bunun tingtirtilmemesinin mtimkiin olduiunu ileri stirerek,
esash unsur tegkil etmedifini iddia etmek isabetli degildir. Yiinetim kurulu
iiyesi ile ortaklrk arasrndaki akdi iliqkide iiyeye iicret hakkr tamnmamrgsa,
bu iliqki hizmet olamayacak ancak aksi takdirde iliqkiyi nitelendirmek igin
balrmhhk kriterine bagvurmak gerekecektir.
Bafimhhk genel olarak, iqginin iqverenin talimatlan doirultusunda ve
denetimi altrnda gahqmasr,iqverenin otoritesi altrnda ig giirmesiso qeklinde
tanrmlamr. Belirttilimiz izere, ba[rmhhk unsuru hizmet sOzlegmesinivekalet siizleqmesinden ayrrt edici nitelipe sahiptir. Ancak balrmhhk unsuru
gtirecelisl bir niteliie sahip oldulundan, bu unsur somut koqullarda ele ahnmahdrr: Kimi hizmet stizlegmesindeiqgiye tamnan hareket serbestisi, kimi
siizlegmelerindeki vekile tamnmamaktadrr. Yine her iiyenin yetki ve sorumluluklan, ortakhk ile arasrndaki iizel koqullarda def'erlendirilmelidir. Verilen genel tammdaki talimat alma, denetim altrnda bulunma kriterinin yamnda " baqkasrmn iqletmesine katrlma ' ve " igverenin qahqmaya mtidahalesi " de yan kriterler olarak Fransrz Hukukunda kabul edilmigtirs2.
Ytinetim kurulu tiyesinin balrmhhlr konusunda igtihatta ve mukayeseli hukukta giirtiq birli[i saflanamamrqtrr.
Yargrtay da konumuzla baflantrh kararlannda, hizmet ile vekalet siizIeqmelerinin aynlmasrnda bafimhhk kriterini kullandrS kararlannda farkh sonuglara ulaqmrgtrr:

49 Tandopan, s.365.
50 Siiryner,s.34.
51 Gfizel, (Fabrikadan internet'e), s.108.
52 Giizel, (Fabrikadan internet'e), s.112-113.
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karannda YargrDenetgi
-alile ortakhk arasrndaki iligkiyi nitelendiren
olarak bu siizleqmevekalet siizleqmesinitelifindedir. Ldkin bu
tayss. "Ko
,orlrnlr. delildir. Taraflann bu iliqkiyi hizmet akdine dayatmalan da miimilgili olkiindiir. $ayet denetgi, gttrdiigti iqin sonucu ile dop'rudan do!-ruya
anonim
igin
zaman
bir
maksrzrn hizmet edimini belirli ya da belirli olmayan
karqrortakhfln buyrulunda bulunduruyorsa ve anonim ortakhk da buna
vekalet
hk, soriugla ligill olmaksrzrn ona ticret ijdemekteyse, aradaki iliqki
YHGK
vanrken
sonucuna
demektir"
akdine depil hizmet akdine dayamyor
denetginin
ile
sebebi
1ss5a,siirekli denetim ve giizetim altrnda gahqmamasr
iqgi kabul edilmeyece[ine karar vermiqtir'
kuDoktrinde ise ytinetim kurulu iiyelerinin, ydnetim kurulu ve genel
riyeleve
rul ile arasrnda mutlak anlamda bir hiyerarqik bagn bulunmadrfr
nitelifi
rin ba$msrzhklan oldufiu, bu ytizden aradaki sdzleqmenin hizmet
ile yiiifa
kararlalm
genel
kurul
taqrmJdrgr savunuldupu gibis5' iiyelerin
ba$mharasrnda
ortakhk
kiimlti olmalan ve ortakhS temsil eden organla,
hk iligkisinin bulunduiu da savunulmaktaduso'
Ydnetim kurulu iiyesi ile ortakhk arasrndaki iliqkinin nitelifi konusunL49, 153
da yerlegik bir igtihadr olmayan Federal Mahkeme ise(AIF 75ll
dayandr$m
vekalete
genelde
(f.);JT rbSOt 57l,572r6s.)52aradaki iliqkinin
sdzleqme'
belirtmekle birlikte; ytinetim kurulu iiyesinin ortakh[a bir hizmet
mahkemenin
si ile de baflanabilecepi ihtimalini kabul etmektedir. Federal
bagahqmasrmn
iiyenin
da
kurallan
bu gortigiintin yamnda, kamu hukuku
koymamakortaya
sabit bir bigimde
5m1, veya baflmsrz oldugunu agrk ve
(T. 3l.Ekim.1947), yiinetim
yaqhhk
ydnetmelikte
hakkrndaki
sigortasr
Iad*.
kabul edilirkurulu iiyelerinin gelirlerinin ba[rmh bir gahgmadan dofiduflu
nitelendirilmekteolarak
bafrmsrz
gahqma
ken, KDV bakrmrndan ise bu
ydnetim kuru61rs-s.qifte vergilendirme sorununa da yol aqan bu tereddiit,
karar[yelerinin
Iu tiyesinin emredici hiikiimler5e ve diier yiinetim kurulu
tarafrnIan ile bafh olmasl60giiz tjniinde bulundurularak, federal mahkeme
olarak deferdan ytinetim kurulu tiyesinin gelirleri ba$mh qahqma neticesi
Iendirilerek aqrlmrqtrrGl.

53 10.HD, 14.09.L973,180/209K., Erig, s.337.
iBD, ocak-Nisan 19?6,s.208vd.
54 YHGK, zl.6.rg7b,E.Lg74lg-B4K.1g?b/8b0,
bb ee5l/Gtizel, (Sendika TK ile Sendika YKti arasrndaki itiqki)' s.644'
56 Pittet, s.92.
57 Pittet, s.90.
58 Pittet, s.91.
5e inr m.698vd.
60 igx m.?07vd.
61 Pittet, s. 92.
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Tiirk vergi hukukunda ise Gelir Vergisi Kanunu 6l/4'e giire yrinetim kurulu iiyelerinin elde ettikleri gelirler ticret olarak nitelendirilir. Ancak GVK
m. 98/III'e giire gahqtrrdrklan hizmet erbabr say6r 10 ve daha az olanlar 94.
maddeye gtire yapacaklan tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini her ay
yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarrnda verebilirler. Bu on kiqinin
hesabrnda yiinetim ve denetim kurulu tiyelerine yaprlan ddemeler iicret olmakla beraber, hizmet erbabr olarak de$erlendirmeleri mrimktin olmadrSndan 10 kiqilik hizmet erbabrnm hesabrnda dikkate ahnmazlar62.Zfua bu kiqilerin ig K.'na tdbi ve hizmet akdiyle gahganlardan oldu!"u kabul edilmemektedir63.
Fransrz Hukukunda ise, yiinetim kurulu tiyesinin bir hizmet stizlegmesi yapamayacaS ancak iki yrl boyunca ortakhkla hizmet iliqkisi iginde bulunan bir kiqinin sonradan ybnetim kurulu iiyesi olabilecefine iliqkin diizenleme, 1974 tarihli Madelin yasasr ile kaldrrrlmrq, hizmet sdzleqmesi ile ytinetim kurulu tiyelifi srfatlarrmn bir arada bulunabilece[i kabul edilmiqtir64.
Yiinetim kurulu iiyesi ile ortakhk arasrndaki iliqkinin hizmet olarak nitelendirilmesi halinde uygulanacak TTK ve iq K. Hiikiimlerinin tespiti gerekir. Hizmet sdzlegmesigergevesindeele ahnan iqginin hak ve borglarrmn
yam srra yiinetim kurulu iiyesinin TTKda belirtilen ve ortakhk stizleqmesi
ile iingiirtilebilen hak ve borglarr bulunmaktadrr6s. Aynca TTK m. 316 gergeve higbir tazminat ddenmeksivesinde de yiinetim kurulu iiyesi her zarrrtaln
zin azledilebilirken, hizmet siizleqmesinin sona ermesi, iq K.'da dtizenlen
kogullara ve htiktimlere tdbi olacaktrr. Bunun iitesinde ytinetim kurulu tiyelifi sona kiginin ortaklara iligkin ttm haklan kullanabiliyor olmasr da difer
iinemli bir husustur66.
B- Vekalet Siizlegmesi Gtiriiqii
Doktrindeki hakim giiriiq, ytinetim kurulu tiyesi ile anonim ortakhk tiizel kiqisi arasrndaki ba$ vekalet olarak nitelendirmektedir. Zira, iincelikle
yiinetim kurulu tiyesi ile anonim ortakhk arasrndaki giiven iliqkisi biiyiik
rinem arz eder: Uyeler, qahsenve profesyonel olarak gtivenilir kiqiler arasrndan segilirler/segilmelidirler6T.
QAMOGLU'na giire68,soyut bir kawam olan yiinetim kuruluna canhhk
62 Danrqtay 4. Daire 1995/L502;
$enyiiz s.2L5.
63 Do$rusiiz/Some4 s.92.
64 Lyon-Caen/Pdlissier/Supiot,
65 bkz. yukand?., fV- Yiinetim
66 Domanig, s. 493.
67 Pittet, s.92.
68
(Poroy/Tekinalp),

Qamoflu

s.92; Rivero/Savatier, s.312.

Kurulu

s. 309.

Uyesinin Hak ve Borglan.
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veren gergek kiqilerdir ve bunlarla qirket arasrnda da bir "sdzlegmebapr'"
vardrr.-Taraflann bu stizleqmenin niteli['ini diledikleri gibi kararlaqtrrmalan miimkiiryrdiir; ancak iizel bir hiiktm konulmamrqsa bu sdzlegme,vekalet
olarak nitelendirilmektedir.
ARSLANLI6e s6z konusu akdin vekalet hiikiimlerine tabi oldufunu ancak ortakhkla ytinetim kurulu tiyelerinin aralanndaki iliqkiyi agrk veya iirtiilii olarak hizmet sozleqmesi olarak nitelendirilebilecepini belirtmektedir7o.
KARAYALqIN da, bu stizleqmeyiniteli[i itibari ile vekalet kabul etmekte, ancak taraflar aralanndaki stizleqmenin niteli$ni diledikleri gibi kararIagtrabilecelini belirtmektedir?l.
inAnUCUN'e giire ise ortakhk stizlegmesindedahi bu sdzleqmenin hukuki nitelif'inin tespit edilmiq olmasr miimkiindiir?2'
MIMAROGLU?g doktrinde amlan iliqkinin temeli olarak iki gdrtiqiin sakenvunulduiunu, bunlann hizmet ve vekalet oldu!"unu belirttikten sonra,
akdinde
giire
hizmet
di kanaatinin vekalet oldu!"unu ifade etmiql'rt.Yazara
iicretiicret 6n planda olmasrna raimen yonetim kurulu tiyesi agrsrndanbir
qiranonim
ten desil emeklerine karqrhk aldrklan bir huzur hakkr olduiu,
olmaketle idare meclisi tiyesinin durumu, kendisinin hizmet akdiyle bafih
qirkette,
srna kolayhkla mtisaade etmedi[ini, ziraasrl itibanyla kendisinin,
iliqaradaki
de
sebeple
bu
oldufunu,
durumunda
iqletme sahibi ve iqveren
Burada
savunmaktadtt?4.
kinin hizmet akdi olarak tammlanamayacaprm
dahi' orbelirtmemiz gerekir ki huzur hakkr iicret olarak nitelendirilmese
iiyeye
ile
karan
genel
kurul
takhk siizleqmesinekoyulacak bir hiiLlciimveya
nitelendirilmeolarak
saflanan iicret hakkrmn iq K. Bakrmrndan da iicret
mesi igin higbir sebePYoktur.
ise bu giirtiqti destekleyecek bigimde, diper siizleqmelerin
iztuinlizs
esash unsurlanm taqrmayan iliqkiye vekalet hiikiimlerinin uygulanaca$
hiikmiine (BK m.386/f.2) deEinmektedirT6'
Yargtay 3. HD, yiinetim kurulu iiyesinin temsil yetkisine iliqkin verdiYiinetim kurulu iivesi
!i bir ka:rar datz (E.zoozt+L4,K.20021t200,T.4.2.2002);
69 Arslanh,, s. 108-109.
7o Aytrt ydnde; Pulagh, s.390.
?1 Karayalgrn, s.79; Ansay, s.103; Qamoflu (Poroy/Tekinalp),
72 iinregiun, s.331, s.344
73 MimaroFlu, s. 100 vd.
74 MimaroBlu, s. 101

s' 309.

75 izmirli, s.32.
?6 BK m3g6/f.2, konusu iggiirme olan atipik siizleqmelerin olmadr!'r sonucunu doiurmaz'
77 YKD,C.z8, s.8 2002,s.1161-1167
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ile ortakhk arasrndaki iliqkiyi vekalet olarak nitelendirmiq ve
BK
m.388/f.Il'de yaprlan olai'an-olafaniistti ig ayrrmrm yapmrqtu ki, TTK
m.317 htikmii karqrsrnda bu a5rnmrn anonim oriakhk igin gegerli olmadr[r
agrktrr.
GttriildtiE'ti gibi, BKnun vekalete iligkin ttim hiiktimlerinin, yiinetim
kurulu tiyesi ile ortakhk arasrndaki iliqkiye tatbiki miimkiin deiildir.
or_
takhk iqlerini d'tizenlemeyeyetkili ve gcirevli iiyeler, ortakhk siizleqmesinde
veya yiinetim kurulu karannda aksine hiikiim olmadrpr takdirde, Ln az
iki
iiyenin irade beyaru ve imzasryla qirketi temsile yetkili sayrlrrlar: Temsil kararrnda birden fazla vekilin birlikte hareket etmesini gerektiren BK m.891
ve 395/2'de vekiller igin kabul edilebilen "kendi srfatlanm baqkasrm dewetme" yetkisi yiinetim kurulu iiyelerine uygulanmaz; azlolunan iiyenin tazmi_
nat isteme hakkrmn olmamasr da bu vekaletteki BK m. 896/II hrikmiinden
farkhdrrT8.
C- Ortakhk

Siizleqmesi Giiriigii

Y6netim kurulu iiyesi ile ortakhk arasrndaki iliqkinin tam olarak ne
hizmet ne de vekalet dzellikleri taqrmadrErmtespit eden diier bir gdrtig?sis.
ortakhk ile iiye arasrndaki iliqkiyi farkh bir bigimde deferlendirmektedir.
Bu giirtiqe giire aradaki iligki ortakhk, hizmet ve vekalet siizleqmelerinin karrqrmrndan meydana gelmekte ve bu siizleqme ttirlerinden bazen biri bazen
di['eri alrrhk kazanmaktadrr. sui generis bir niteliks0 arz eden bu iliqki
temel olarak girket akdine dayanmaktadrr. Bu giir{ig tig temel gerekqeye
dayanmaktadrr8l; dncelikle riyeler gtireve baqlamak iqin ortak srfatrnr-haiz
olmahdrr (TTK m.312) ve bu srfatrn kaybr iiyelifi de sona erdiren sebeplerden_
dir; ayrrca, hizmet ve vekalet stizlegmeleri sona erdikten sonra taraflar
arasrnda bir bai kalmamasrna raimen, aynlan yrinetim kurulu tiyesi ile ortakhk arasrndaki ortakhk iliqkisi devam eder. Uyelerle ortakhk arasrdaki
temel
iligki ortakhk scizleqmesidirsz.Nihayet, yrinetim kurulu iiyesi, vekil
ve igqiye kryasla daha geniq bir sorumluru!.a sahiptir. iqgi ve vekil sadece
kendi gt _
revlerinden sorumlu iken iiye, hem kendi iqlemlerinden (TTK m.386) hem
de rinceki tiyelerin (TTK m.BBT), kuruculann (TTK m.BOg)ve miidi.irlerin
(TTK m.346) kanuna ydnetim kurulu hareketlerinden ve
ortaklk tiizel kiqiIifinin iqlemleri sebebiyle amme borcundan sorumludurlar(AATUHK
mti_
kerrer m. 35, VUK m. 10)83.

78 Domanig, s. 4gG.
79 Domanig, s.4g2.
80 Pittet, s.92.
81 Domanig,
82 Domanig,

*. 4gZ.

83 Domanig,

r. 492.

s.492 vd.
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Belirtilen gerekgelerle yiinetim kurulu iiyesi ile ortakhk arasrndaki iliqkinin temelinde ortakhk sdzleqmesiolduiunu ifaden DOMANIS, boqluklar
olmasr durumunda bunlann vekAlet hiikiimleri uyarlnca uygun geldifli 6lqiide doldurulmak lazrm geldi[-ini, nitekim bu hususun BK m. 395^I',nin uygulanamayacagnda da gtiriilebilece$ni belirtmektedir. Vekdlet hiikiimlerinin
bogluk irallerinde uygulanmak gerekeceiinin diier bir tirne$ni ise her zaman azlin miimkiin olmasr neticesinde TTK m. 317, 321, 324, 325,326 ve digtirevlerin genel kurulca kullamlfer maddelerle ydnetim kuruluna verilen
lray.cak olmasidrr. Zirayazaragtire sdz konusu iliqkinin temelinde vekdlet
olsaydr, asil gibi hareket edebilecek genel kurulun ve bunun giirevlendirecegerekirdis4. Aynca yazat hizmet
!i difier bir orgamn bu iqleri yapabilmesi
agrsrndan TTK m. 320, TTK m.
borcu
ise
iizen
ur.ai"" iliqkin hiikiimlerin
atrflanyla dnem taqrdrfrm ifalzLll.J
m.
ve
BK
138, BK m. 5284I, BK m. 390
de etmektedirss.

vr- soNuq
Yiinetim kurulu tiyesi ile ortakhk arasrnda seqim ve gtirevi kabul ile kugiirev
rulan akdi bir iliqki vardrr. Ybnetim kurulu iiyesi,TTK gergevesindeki
ve yetkileri dahilinde, ortakhk iradesini iigiincii kiqilere yansrttrs igin, orgeniq yorumlayan gdriiq uyannca organ kabul edilmektedir'
grri kt*u-rm
Lcak iiye ile ortakirk arasrnda organik bir baf olduiunun kabulii, ortakhk
ttizel kiqisi ile iiyenin arasrndaki iligkinin akdi niteliflini defiqtirmez.
Ortakhk tiizel kiqisi ile yiinetim kurulu iiyesi arasrndaki iliqkinin hukuken nitelendirilmesi, iligkiye uygulanacak kurallann ve <izellikle tiyenin iq
hukuku bakrmrndan statiisiiniin tespiti igin gereklidir'
ortakl* ile iiye arasrndaki iliqkinin niteli[i hakkrnda iig temel giiriiq
vardrr: hizmet siizleqmesi,vekalet siizleqmesi, ortakhk stizleqmesi.
Kanaatimizce, yiinetim kurulu iiyesinin ortakhkla arasrndaki iliqki, vekalet veya hizmet olarak nitelendirilmesi miimkiin olmayan karmaqrk bir
yaprdadir. Ancak iliqkinin ortaklk siizleqmesinedayandr[rmn tespiti, iliqkinin hukuken nitelendirilmesi ihtiyacrm gidermemektedir. Ayrrca belirtmek
gerekir ki, ytinetim kurulu {iyelifi siizleqmesiolarak esash unsurlanmn tesbir "sdzleqmetipi" bulunmadr[rndan, her somut iliqkinin unsuriit
"ailaigi,
iut rr" tALi olmasr gereken htikiimler farkh olacaktrr. Ancak her haliikdrda
iincelikle TTKnun emredici ve dtzenleyici hiikiimleri, ardrndan da somut
gesiizleqmenin unsurlarrna uygun sozleqmeyeait hiikiimlerin uygulanmasr
reklidir.

84 Domanig,

*. 496.

85 Domanig,

t. 497.
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