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cinig
Ticaret Kanunumuzun (TK) iizel denetqi tayinini diizenleyen 348' maddesinin l-. ve 2. frkralan uyarrnca: "[Jmumi heyet bazt' muaylyenhususlartn
tetkik ue teftigi igin li)zurnu halinde hususi muraktp segebilir.
(Jrnumi heyetin toplantt. uahtind,en itibaren en az altt, ay \nceden beri
serfnayenin en az ond.abirine muadil paylara sahip olduklart' sabit olan
escrs
pay sahiptiri; sonihi ytt igind,eEirketin kuruluEuna ueya id,are muameleleri'
ne miitaa,Iik bir suiistimalin uuhubuldu$unu ueyakanun yahut esasmuhauelehilhiirnlerine iinernli bir surette aykrt. harehet edildi$ini iddia ettikleri
tahd.ird.e,bunlart. ueya bilangonun gergektipini tahhih igin hususi muraht'pler tayinini umumi heyetten isteyebilirter' Bu talep reddolundusu takdirde
lilzumlu masra,flan peEin 6d,emeh,daua neticesinehadar merhun halmah
iizere safrip old,uklan pay senetlerini muteber bir bankaya teudi etmeh gar'
tiyle m,ahhemeyerni)racaat hakkt'nr,haizdirler" '
Htikiimden de anlaqrldrpr gibi, azrnh$n iizel denetgi tayinini isteme
genel
hakkr aqamah olarak diizenlenmiqtir. Azrnhk ilk olarak bu hakkrnr
dureddetmesi
istemi
bu
genel
kurulun
kurula (GK) karqr ileri siirmekte,
Htikbaqvurabilmektedir.
rumunda, dzel denetgi tayini igin mahkemeye
miin devam eden frkralannda, mahkemeye baqvurmamn difer koqullarr ile
azrnlrfrn isteminin reddi halinde dofan zarardan sorumluluk diizenlenmiqtir.
$zel denetgi tayini konusu birqok agrdan ele ahnmasrna karqrn, siizkonusu hiikmtirr karmaqrk diizenlenmiq olmasr ve tekrarlara yer vermesi nedeniyle, bu konuda gerek doktrinde ve gerekseYargrtay kararlannda birqok
(YK) ve
tartrqma ortaya grkmrqtrr. Anonim ortakhkta (AO), ytinetim kurulu
deneigilerin kural olarak (imtiyazh paylarrn bulunmamasr durumunda)
GKd;ki goiunluk tarafindan segildi[i hususu 96z iiniinde bulundurulduhakkrm tamyan bu htik[-unda, tizluikte azrnhfa iizel denetgi tayini isteme
bakrmrndan
oluqturulmasr
miin, azrnhk ile gop'unluk arasrndaki dengenin
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iinemi ve yararr gok btiyiikttir. Bu balumrndan gahqmamrzrn amacl, pay sahipleri ve azrnhSn goiunluk karqrsrndaki hak ve menfaatlerini korumaya
yarayan ve dolayrsryla tizellikle uygulama agrsrndan biiytik iinem arzeden
bu hiikmii ttim yiinleriyle ele almak ve tartrqmah hususlara gtiziim iinerileri sunmaktrr. Kamuoyuna $ubat 2005'te sunulan ficaret Kanunu Tasansrna, (hentiz belirsiz olmasr nedeniyle), qahqmamrzrn metninde yer verilmemig ancak zamarr zamarr iizel denetgi tayinine iligkin tasan hiikiimlerine,
yararh olacalr drigtincesiyle, dipnotlarda da olsa yer verilerek, karqrlaqtrrma yapma ve yorum belirtme yoluna gidilmiqtir.
Qahqmamrzda tincelikle, dzel denetqi tayini isteyebilecek kimseler ve
iizellikle azrnhfin mahkemeden tizel denetgi tayini isteme yetkisi ve gartlan incelenecektir. Ozel denetgi tayinine karar verecek yetkililer ve aldrklan
kararlann nitelili ele ahndrktan sonra, iizel denetginin giirev ve yiikiimliiItikleri, denetgi raporunun hiikmti, azrnh!,rn sorumluluiu, teminat paylanmn iadesi ve azrnh!'rn masraf talebi konulan ele ahnacaktrr.

r. dzELDENETqiTAyiNiNi isrnysnir.EcEK rirvrsnr,nn
A. ORTAIII,AR
TK. m. 348/1'de, GK'un gerekli gdrmesi durumunda bazr belirli konulann denetlenmesi igin dzel denetgi seqebilece!'iiingiiriilmtiqtiir. Ortaklann bireysel olarak genel kuruldan tizel denetgi tayinini isteyebilmeleri, girket stlzleqmesinden ve dolayrsryla ortak olma srfatrndan kaynaklanan do!'al bir
haktrrl. Pay sahiplerine tanman bu hak, intifa hakkr sahipleri iginde stiz konusudur (TK. m. 360/son)2.
Domanig'e giire, 6zel denetgi tayini konusunun "gilndeme baSlth,hilhesi" gereS, giindemde bulunmasr da gerekir (TK. m. 369). OzeI denetgi tayini genellikle,'giindemi belirleme yetkisine sahip YK ile TK. m. 357 uyarrnca gtindeme maddeler ilave ettirme hakkr olan denetgiler aleyhine bir giriqim sayrlaca$ndan, bu iki orgarun iizel denetgi tayini iste!'ini kendilifinden
giindeme almalan gok istisnai bir durumdurs. Bu nedenle 6zel denetgi tayini iqin azrnhSn TK. m. 366'daki haklanm kullanma yoluna gitmesi gerekir.

Sadece1/10ha sahip azrnhlrn Gl(dan 6zel denetgi tayini isteyebileceiini savunan aksi giirtiq igin bkz., Omer Ozkan, "Tiirk ve isvigre Anonim Ortakhklar Hukukunda 0zel
DenetgiAtanrnasr", Batider, C. )OL S. 2, Ankara 1999, s. 39. Hazrrlanan Ticaret Kanunu
Tasansrmn 438/1 htikmtinde GKdan her paysahibinin, paysahiplii'i haklannrn kullamlabilmesi igin gerekli olmasr ve bilgi alma veya inceleme hakkrmn daha iince kullamlmasr
qartryla 6zel denetgi tayini isteyebileceii agrkgadrizenlenmigtir.
Genig bilgi igin bkz., Abuzer Kendigelen, Anonim OrtakLk
kr, istanbr:l 1994,s.123vd.

Payr tizerinde

intifa

Hak-

Hayri Domanig, Anonim $irketler Hukuku ve Uygulamasr T"tK. $erhi. II, istanbul
1988, s. 738; Orhan Nuri Qevik, Anonim $irketler, Segkin Kitapevi, 4. baskr, Ankara
2402. s. 552.
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Bununla birlikte, giindemde yer alan bir konunun gfiriigiilmesi srrasrnda, mesela bilangonun miizakeresinde, bu konuyla ilgili olarak ortaklardan
herhangi birisinin tizel denetgi isteyebilecepi ve genel kurulun bu isteli
olumlu bir karara baflayabilecefi de savunulmuqtura. Qtnkti yaprlan giiriiqmede GKun yeterli iilgiide aydrnlanabilmesi igin iizel denetqi atanmasr,rrrr rr" bu nedenle toplantrmn ertelenmesinin (TK. m. 377), sadecegiindeme
baplrtrk ilkesi ileri siirii{erek bnlenmesi hem ayrr bir GK toplayarak boquna
ve para kaybrna, hem ilgili kiqilerin bir siire daha zan altrnda veya
,**
giirevde tutulmasrna ve hem de bu arada delillerin ortadan kalkmasr tehlifesine yol agmasr bahrmrndan salancah olduiu gibi, siizti edilen ilkenin de
kiitiiye kullaruImasr anlamrm taqryaca['r hakh olarak belirtilmiqtirs'
Bu giiriiqe giire, giindem drqr ahnan iizel denetgi tayini karan iptal edilebilir nitelikte bir karardrr. Giindeme baphhk ilkesini (TK. m' 369/son),
giindemde yer alan konularla do!'rudan doiruya ilgili hususlann da ayrr ayI gtitra"-ae giisterilmesi gerektipi geklinde yorumlamak dopru de!'ildir6'
Buradan hareketle, savunulan giiriig uyannca, sadecegttrdemdeki konuyla
srmrh olarak iizel denetgi tayini istenebileceEi, bu durumda giindeme ba[hhk ilkesinin uygulanmayaca$ sonucuna vanlmaktadrr'
Moro$u, giindeme baghhk ilkesi ile giidtilen amacrn' pay sahiplerinin
gerek GKa tatrtma karan verirken ve gerekse kurulda oy kullamrlarken
hazrrhkh bulunmalanm saplamak ve bu nedenle onlarr odlu-bittilere karqr
korumak oldu!"unu, kurulda giirtiqiilecek konu kendisine duyurulmuq olan
bir pay sahibinin, o konu ile do!'rudan doiruya ilgili hususlan da giiz dntinde tutarak kurula katrlaca[rmn ve oy verece$inin kabul edilmesi gerektifini savunmuqtur. Yazar a)rrrca, "nmumi heyet, bazt muayyen hususlart'n tethik ue teftigi igin lilzumu halinde hususi murakt'p segebilir" geklindeki hiikmtin lafzrmn da bu giiriiqii destekledi['ini, bu hiikmtin giindeme balhhk ilkesinin mutlak bir istisnasr olarak yorumlanmasr durumundaT, GKun giindem drqr konulann tartrqma alam haline getirilerek kurulun giindemi gergevesindekarar almasrmn engellenebileceiini ve geqitli hesaplarla 6zel denetgi hakkrmn kiitiiye kullamlmasr olana$mn yaratrlmrq olacasm savunmustur8.
dn'
HalilArslanh, Anonim $irketler I umumi Hfikiimler, 3. basr, istanbul 1960, s. 247'
Ays'
23'
II-I[,
C.
lhhviller,
ve
195 ve Halil Arslanh, Anonim $irketin Organizasyonu
XLII'
m g6rii' igin bkz., Erdofian Moro[lu, "Anonim Ortakllrta Ozel Denetgi", IHFM' C.
bkz.,
S. i-+ (u'n Uusr),istanbul L977,s.5; Domanig,$erh, s. ?38; Qevik,A$., s. 552.Aynca
(Erdogan
Ano'
Moroilu,
karan
sayrh
K.
1632
giin
]rg5gl507,
E.
ve
2.6.1959
Tic.
D.
Yargrtay
niri Ortakhkta Esas Serrnaye Artrnm, Ankara t972, s' 43, 129 vd')'
5
6
7

Moroilu, 6zel Denetgi, s. 6.
Morofilu, 6zel Denetgi, s. 5-6.
Arslanh, C. n-UI, s. 23; OEuzimregiin, Anonim Ortakhklar,
74.
Moro$u, Ozel Denetgi, s. 6-7.

4. basr, istanbul 1989, s. ?3-
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bu gtiriige katrlmaya olanak yoktur. AO'da go$'unlu[u
Kanaatinizce
elinde bulunduran pay sahipleri, denetgileri segip azletme yetkisine sahip
olmalarr nedeniyle, go!'unlu[un denetimi ve etkisi altrnda kalan denetgilerin
denetleme giirevlerini her zaman ve etkili bir bigimde yapmalanm saflamak
ve yiinetim drgrnda kalan pay sahipleri (azrnhk) yaranna etkinlipi arttrrmak
izere ozel denetgi tayini olanaflm getirilmiqtir. Bir baqka deyiqle tizel denetgi tayininin diizenlenmesindeki asrl amag, goiunluk, YK ve denetgiler karqrsrnda pay sahiplerinin haklanm korumak olduiuna giire, giindemde olmamasrna raimen iizel denetgi tayin edilmesi durumunda, GKa katrlmayan ya
da katrlmasrna raimen iizel denetqi tayini hususunda hazrrhkh olmayan
pay sahibinin nasrl bir oldu-bittiyle karqr karqrya kaldrlr anlagrlmamaktadrr. Dahasr yukarrda da belirttilimiz gibi, iizel denetgi tayininin giindeme
baihhk ilkesi ileri siirtilerek engellenmesi durumunda, ayn bir GK toplanarak boguna zamalave para kaybrna yol aqmasr,ilgili kiqilerin bir siire daha
zan altrnda ve gdrevde tutulmasr ve bu arada delilerin ortadan kalkma tehIikesi gibi birgok sakrncamn ortaya grkmasrna da neden olacaktrr.
GKda iincelikli olarak giindemdeki konulann ele ahmp giirtiqiilmesi gerekirken; GKun gtindem drqr konulann (ki bu durumda da ancak tjzel denetgi atanmasr istemine konu olacak hususlarla srmrh olan konular giindeme getirilebilecek) tartrqma alam haline getirilerek kurulun gtindemi gergevesinde karar almasrmn engellenmesi ve geqitli hesaplarla iizel denetgi hakkrmn kiitriye kullanmasr ihtimalinde, GK kararlanna karqr iptal veya htikiimstizliiltin tespiti davasrmn agrlabileceii ve zararlartn tazmini yoluna gidilebilecegi de kuqkusuzdur. Bu nedenle, gtindemdeki konularla ba['Iantrh
olsun yada olmasrn, tizel denetqi tayini hususunun, giindeme ba!'hhk ilkesinin mutlak bir istisnasr olarak kabul etmek gerekir. Aksi kabul edilirse sdz
konusu hak hig iqleyemez veya gerektigt grbi koruma saflamazg.
Ozel denetgi talebinin sadecebir azrnlrk haklo olarak TK. m. 34812gergevesi igerisinde gtindeme ba['hhJrilkesinin bir istisnasr olduiunu kabul edenl0
Teoman gerekgesinde,htikiimde yer alan "...hususi muraktplar tayinini umuifadesinden herhangi bir srmnn tingdriilmedi$nin
mi heyettenisteyebilecePi..."
anlaqrldrgrm, azrnhfin gtindeme madde koydurmasr igin iince YK'na, onun
reddi halinde mahkemeye miiracaat etmesi gerekti$nden hareketle bu duruReha Poroy (Unal TekinalplErsin Qamo$u), Ortakhklar ve Kooperatif llukuku, 8. basr, Istanbul 2000, s. 4L3-4t4.
1 0 Ozel denetgi tayininin bir azrnhk hakkr olarak giindeme baflrhk ilkesinin bir istisnasr oldulunu kabul eden diler giiriigler igin bkz., POROY (Tekinalp/Qamoflu), Ortakhklar, s.
413-414. Aym gbrtig igin bkz., Oiuz Imregiin, Anonin $irketlerde Pay Sahipleri Araistanbul 1962, s. ?3;
srnda llmumi lleyet Kararlarrndan Dofan Menfaat ihtilaflan,
imregrin, AO,, s. 253 dip not 68; Mahmut T. Birsel, "Anonim $irketlerde Azurhk Haklarr", imran Oktem'e Armafan, Ankara 1970, s. 642; Giinen Erig, fiirk ficaret Kanunu
ficari Igletne ve ficaret $irketleri, C. I, 2. baskr, Ankara 1992, s. 1012; Salter Ugar,
Halleri, istanbul
Hukukumuzda Ydnetim Kurulu ve Denetgiler ile Sorurrluluk
1994.s. 176.
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mun azrnhk hakkrmn kullamlmasrm aqamah bir bigimde giigleqtirdi[ini ve
bafrmsrz olarak diizenlenen bu hak]<rnbaqka bir hakla birlikte ileri siiriilebil-"rirrin kabul edilemeyecepini,bu durumun ayrrca siireyi uzatmasr nedeniyle (iizellikle mahkemeye gidilmesi halinde mahkemenin ktitti niyetle uzatrlmasr ihtimalinde) kamtlann yitirilme tehlikesine yol agtrgm, TK. m. 362 uyannca kar ve zarar hesabr,bilango, yrlhh rapor ve safi kazancrn nasrl dastrlacag
haklnndaki iinerilerin GKtoplantrsrndan 15 gtin oncepay sahipleri tarafrndan
incelenmesi srrasrnda ilzel denetqi tayini talebinin istenmesi halinde bu siire
olagrsrndantalebin olanaksrz olaca$m, "gi)ndernmaddelerinden biri ile ileili
grkasrrasrnda
toplantrsr
-o" tilgtittir,tin de kesin bir nitelik taqrmadrsrm, GK
hakh
bilecek bir tarbrqmamn her zaman azrnhk lehine sonuglanmayaca$m
belirttifiolarak belirtmiqiirll. Kanaatimizce aym sakrncalar yukanda da
miz gibi TK. m. 348/1 uyannca pay sahiplerinin bireysel olarak yapacaklan
tatalep:lerigin de s6z konusudur. Bu nedenle iizel denetgi atanmasrna iliqkin
giindeme
da
ol_Tak
hakkr
pay
sahibi
delil,
olarak
Iebin, sadeceazrnhh hakkr
baglirk ilkesinin bir istisnasr olarak kabul edilmesi gerekirl2.
B. YONETiM KTJRTJLU
TK.m.33Tuyannca,dahaiincekiYKiiyelerinin,TK.m.S08uyarlnca'
kuruculann kanuna aylan iq ve iqlemlerinden sorumlu tutulan YK veya
tiyelerinin iizel denetgi tayini isteyebilmeleri dolaldy. Giimdememadde koydorma yetkisi genel olarakYlrna ait oldufi'undan bu yolla iizel denetgi segilmesi yoluna gidilmesi daha kolaydrr.
Qzel denetgi tayini isteminin genel kurul gtindemine ahnmasr hususunda
YK karar almak igin yeterli go!"unlu[u safflayamazsa,karanna muhalif kalan
iiye veya iiyeler (bu talep kendilerine inhisar etmiqse,TK. m. 338), iiye srfatrytu u"vr orbak srfatryla veya azrnhfa katrlarak talepte bulunmalan gerekirls'
c. DENETqiLER
TK. m. 308 uyarrnca kuruluqtaki yolsuzluklardan, TK. m. 359 uyannca
da kendi dewelerindeki kanunsuzluklardan, iizellikle uzmanhk alanlarrm
aqan konularda dzel denetqi tayinini isteyebilirlerla. Denetgiler, yaptrklan
AzrnhFn Genel Kuruldan 6zel Denetgi Segilmeilkesi", ikt. ve Mal. D., C. )OWII, S. 2, Mayrs
BaflrLk
sini isteme liakkr ve Giindeme
III
1980, s. ?2-?5.Aynca bkz., Oi",tzi*regtin, "Anonim $irketlerde Azrnh$n Himayesi"'
s'
190'
1963,
Mayrs
Ens.,
Arg.
Huk.
ve
Tic'
Ban.
iincti Ticaret ve Banka Hukuku Hafbasr,
L2 Nitekim Ticaret Kanunu Tasansrnda da aym yiinile gtirtq benimsenerek qu htikme yer verilmiqtft: "Her paysahibi, paysahipli1ihahlanntn kullantlabilmzsi i4in gerekli olduPu takdirde ue
aEkbilgi alma u"yi ir""l"*i tnhkt daia dneekullanthntgsa,belirli olaylann dzelbir dznetimle
(Tasarrm. 438'/1).
isteyebilir"
genel
huruldan
yer
bile
almasa
giind.emdc
ltg-a kauugturuhnax.nt,

11 $mer Teoman, "Anonim Ortakhkta

13 Domanig,s. 738.
L4 Theo GuhvAlain Hirsch, "Anonim

VI, S.4,Arahk 1972's.700.

$irketlerde

Denetleme", gev.Akar ogal, Batider' c.
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incelemeler neticesinde ltizum gtirmeleri yada ortaklann gikayeti iizerine;
olafantistii genel kurul (TI( m. 355, TK. m. 353/no.8) ya da olafan genel kurul gtindemine 6zel denetgi tayini iste[ini koyabilirler. Denetgiler aynca
azrnhfrn isteEi (TK. m. 366 ve 367 uyarrnca) iizerine de bu konuyu genel kurula giitiirebilirler.
TK. m. 366 ve 367 uyannca azrnhSn giindeme koymayr istedifi maddeleri YK'nun reddetmesi rizerine, denetgilerin "gerektirici sebepleri" yerinde
bulmalan durumunda, YKun giindemine miidahale edip-edemeyecekleri
hususunda Tekinalp hakh olarak, TK. sisteminde"gilndeme bagh,h,hilhesi"
ile"gilndemin dePigmezli.Piilkesi"nin bir gerepi olarak toplantr qa[nsrm kim
yapryorsa, onun giindemi belirlemede yetkili oldu!"unu ve onun isteiine ra['men giindeme mtidahale edilemeyece$ni, bunun tek istisnasrmn TK. m.
367'de yer alan mahkeme karanmn varh$ halinin bulunmasr oldu$unu, bu
durumda dahi azrnh$n talebinin bulunmasr gerektipini, TK. m. 355 hiikmtiniin denetgilere giindeme madde koyma hakkr vermeyip amlan hiiktim
uyarrnca tingiirtilen gartlann varhpr halinde belirtilen konularr igeren bir
giindem ile GKu olalantstti toplantrya galrrma yetkisi verdi!'ini, dolayrsryla denetgilerin YK nun belirlemiq oldu[u giindeme mtidahale edemeyecekleri gibi ayrr bir gtindem de oluqturamayacaklanml5 belirtmiqtirl6.
YKyerine gecen tasfrye memurlan, iflas idaresi veya kayyumun da cizel
denetgi segimini giindeme alabilmesi gerekir.
Pay sahipleri, YK ve denetgilerin tizel denetgi tayini istemi, "muayyen
hususlartn tethik ue teftigine" iliqkin bulunmasr drgrnda higbir qarta balh de$ldir. Ancak, bu qekilde iizel denetgi atanmasr istemi GK tarafrndan reddedilirse, istemde bulunan organ ve kiqiler daha ileri giderek mahkemeden
iizel denetgi tayinini isteyemezler. Sadece,red kararrna karqr iptal veya htikiimsiizlii!"iin tespiti davalanm agabilirler (TK. m. 381).
D. AZINLIK
1. GENEL OLARAKAZTNLTGTN ilrnr,DENETqi

isrnlrn

yErKiLERi

a. Pay Sahibi Srfatryla (TI( m.348/1)
TK. m. 348/1 uyarrnca her ortaia 6zel denetgi tayinini genel kuruldan
isteme hakkrmn tamnmrg oldu!"unu yukanda incelemigtik. Herhangi bir orta$a tamnan bu hakkrn evleviyetle azrnhfa da tamnmasr gerekir.

1 5 Denetgilerin ayrr bir GK gafnsrnda bulunmalan

durumunda bunun usulsiiz olaca$rn ifade eden karar igin bkz., yukandaki, Y.11.HD. 02.12.1991giin E. 4287,K.6414 sayrh kararr., (Erig, s. 1010). Karar, kooperatifle ilgili olmakla birlikte, AO'da da uygulanabilir niteliktedir.

16 Unal Tekinalp, "Azhgn

istemi Ozerine Denetgilerin
Giimdeme Madde Ko5rma IIak.
lan Var mrdrr?", ikt. ve Mal. D., C. XXV, S. 2, Mayrs 19?8, s. 93-94.
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b. Hakh sebePlerle (TK. m' 366)
yazilf bit talepAzrnlrflrn TK. m. 366'daki "gerektirici sebepleri bildiren
ve tizel denetgi tayini
Ie YKna b-aqvurarak genel kurulun davet edilmesini
bulunan
konusunun giindeme ahnmasrm veya toplanmasr kararlaqtrrrlmrg
isteedilmesini
ilave
de
istepinin
tayini
genel kurul ltindemine dzel denetgi
mesi miimkiindiir.
BuisteiinyerinegetirilmemesihalindeyineTK.m.S66uyarrncagecikbildirmek ve TK. m. 348/1'e uygun olarak belli
tirici sebepleri yazrh o=tarat<
tizel denetgi tayin
hususlann incelenmesini istemek suretiyle, denetgilerden
edecek genel kurulun toplanmasrm isteyebilirler'
c. MahkemeninYetki

Vernesiyle

(TK m' 367)

(TK' m' 366) day-anarak talepte
Pay sahiplerinin, yukandaki maddeye
ve TK' m' 355 uyarrnca dekurulu
bulunmasr halinde, bri tal"Ui" yiinetim
qirket merkezinin bunetgiler tarafindan dikkate ahnmamasr durumunda,
talebi iizerine genel
Iunduiu yerdeki mahkeme adr gegen pay sahiplerinin
giindeme ko5rmayakendikurull toplantrya davete veya istedikleri hususu
lerini yetkili krlabilir (TK. m' 367)'
istemi iizerine
TK. m. 366 htikmtiniin lafzrna giire YKnun azrnhsn
koymasrmn
maddeyi
gerekli
gtindeme
GKu toplantrya galrrmasrrun veya
'ieainatp
lafzrnda
lliikmtn
,,mecburi,, olduiu uili"tit*iqti".
hakh olarak,
pay
olsaydr,
yer aldrfr gibi bir zorunlulut olmadrpm, btiyle bir zorunluluk
kada
ve onlarrn
sahiplerinin TK. m. 36?'de ifade edildi$ iizere, denetgilere
buletmemelerihalindemahkemeyebaqvurmalannagerek-kalmayaca$nr,
TK. m' 336 uyaYK'nun bu talebi haksrz olarak yerine getirmemesi halinde
gdren YKnun
yetersiz
nnca sorumlu olaca[rnr, yoksa gerektirici sebepleri
red hakkrmn tartrqrlamayacaprm ifade etmigtirlT'
Budurumda,e.nazyiizdeonveyaanasiizleqmedekabuledilmiqdahaaz
yere toplan(TK. m. 366) sermayeyi iemsil eden paylann, genel kurulun yok
bankaya
bir
lehine
qirket
masrndan tlopabilecek zararlann teminatr olarak
tevdiedilmesiqarttrr.Busenetlergenelkurulunilktoplantrsrnrnsonuna
m' 356/3'e yollamasr
kadar bankada kalr (TK. m. 36?/son hiikmilniin TK'
nedeniyle)18.

1? lbkinalp, Madde Ko5rma, s.92-93'
toplantrda bir sonuq ve
18 itrreglin,
GK'u toplantrya davete sebep olugturan konu hakkrnda
hisse senetlerini tevburgd-aki
agrlamayaca$nr,
daia
bir
kargr
arrti'ga
Uite,
karar ahnmasr
temsil eden
sermayeyi
1/10
talebin
de['il,
karqr
zarara
di mecburiyetinin, muht-emel bir
nitekim tevdi miikellefryetinin
oldu[unu,
igin
belgelemek
y"plargtttt
tarafrndan
azrnlk
yaprlmasr ile sona erecefini savuntpU.rt, griniine Ua.i a".,".* edeJeginl ve toplantrnrn
193)'
s'
Himayesi,
(imregtin,
Azrnh$n
muqtur
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d. Denetgilere

Giiriig Bildirmek

suretiyle

(Tri m. s56/2)

Denetgilere miiracaat edenler esas sermayenin onda birine sahip olduklan taktirde, denetgiler bu mtiracaat hakl<rndaki frkir ve mtitalaalanm raporlarrnda bildirmeye ve gerekli gtirdiikleri taktirde genel kurulu olapaniistti toplantrya davet etmeye mecburdurlar (TK. m. 856/2). Bu halde de ytizde
on paylann, girket lehine rehinli olarak bir bankaya tevdi edilmesi gerekir
(TK. m.356/3)1e.
2. 6ZNI. OI,ARAKAZII\LIdIN
(TK. m. 34812-g)

ilZNTDENETqi iSrPM

NTIdSi

Ao'da goiunlup"u elinde bulunduran pay sahipleri, yKnu segip azletme
yetkisine sahiptir. Aym yetki denetqiler tizerinde de sriz konusudur.
Qo['unlu!"un denetim ve etkisi altrnda kalan denetgilerin denetleme giirevlerini her zaman etkili bir gekilde yapamayacaklarrm gtiz <iminde tutan
kanun koyucu, iq denetimin yiinetim drqrnda kalan pay sahipleri yaranna
etkinlifini arttrrmak amacryla, iizel denetgi tayini olanafr.m dtizenlemiqtirzo.
Yukandaki hallerde azrnh[rn iizel denetgi tayinini istemesi daha kolaydrr. Qtinkti bu hallerde, en az altr aydan beri pay sahibi olmak, tizel denetiilerce incelenecek konulann son iki sene iqlemlerine <izgtiolmasr gartr (TK.
m.348/2) ile mahkemeye mtiracaat igin masraflarrn avansl hususu (TK. m.
367) aranmamrgtrr.
TK. m. 348/2 htikmiine dayamlarak iizer denetgi tayininin zor oldugerekqesiyle
netice ahnamayacafr dtigiiniilebilirse de, dzel denetgi tale['u
bi igin TK. m. 367'e dayamlarak talebin mahkemece reddi drqrnda, diSer
red sebepleri, azrnh[rn TK. m. 848/2'ye dayamlarak talepte bulunmasrna
karqr bir kesin hiikiim (HUMK. m.237) ve defi tegkil etmediEinden, azrnhirn TK. m. 348/2'ye veya TK. m. 848/1, Bb6, 966 htikiimrerine giire yeniden talepte bulunmasr da miimktindiir. Dahasr azrnh!'rn istemi, kurul tarafrndan reddedildili taktirde mahkemeden tizel denetgi tayini istenebilir.
Ozel denetgi tayinini diizenleyen hiiktim ile saSlanmak istenen pratik
amag, kurucular ile YK tiyeleri ve denetgilerin sorumlulu!-una yol agacak iq19 rrrregiin,

amlan maddenin gergekte azrnhpa dzel bir hak saflamadrfrnr, azrnhf,n GK'u
toplantrya ga[rrma hakkr oldugundan buradaki hakkrn gereksiz olduflunu, iizellik]e "hisse
senetlerinin muteber bir bankaya tevdii" hrikmtiniin tamamen fazla oldu!.u, nitekim, denetgilerin, tek bir pay sahibi gikayette bulunsa dahi, yapacaklarr inceleme sonucunda ,,ltizum gdrtirlerse" GKu toplantrya ga[rrmaya kanunen zorunlu olduklarrnr (TK. m. Bbb) ifade etmigtir (Imregtin, Azrnhfrn Himayesi, s.192).
Moro!'lu, Ozel Denetgi, s. 3.
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lem ve eylemleri ortaya grkarmak, bilangonun gerqeklik ve doiruluk ilkesine uygun olarak drizenlenip diizenlenmedigini anlamak, esas sermaye artrnmr ve azaltrlmasr ve tasfrye gibi iglemlerin kanun ve ana siizleqme gerqevesinde yaprhp yaprlmadrfrm belirlemektir2l.
AO'da pay sahiplerinin ortakhk defterler ve belgeleri ile hesaplanm
dolrudan do!"ruya inceleme yetkileri olmadrfr gibi bireysel denetleme haktan aa yoktur (TK. m. 363 vd.). Bu husus gdz iiniine ahndrFnda pay sahiplerinin kurucu, yiinetici ve denetgiler aleyhine sorumluluk ve bu kimselerin
iqlemleri haklanda iptal veya hiikiimsiizliiiiin saptanmasr davalan agrlabilmesi balumrndan iizel denetgi tayinine iliqkin hiikmtn sa!'ladr['r olanak biiyiik iinem taqrr.
son olarak qu hususu da belirtmekte yarar vardrr. TK. m. 356 hiikmiine gore organ denetgilerden belli konularda inceleme istenmiq olmasr, GK
veya bu istemin reddedilmesi durumunda mahkemeden 6zel denetgi
atanmasrna iligkin istemde bulunulmasrna bir engel olugturmaz22. Qiinkti
iizel denetgi istenmesinin temel nedeni daha iincede ifade etti[imiz gibi, organ denetgilerin bazr teknik konularda yetersiz kalmalan nedeniyle yeterince denetleme iqlevini yerine getirememeleri veya kurucular ile YK tiyeleri ve denetgilerin sorumluluiuna yol agacak iqlem ve eylemlerin ortaya grkanlmasrdrr. Dolayrsryla, organ denetgiler, daha iince incelemiq oIduklan teknik bir konu hakkrnda yeterli bir bilgi birikimine sahip olamayacaklan ihtimali bulundufu gibi, tizel denetgi atanmasl halinde, tizel
denetginin yapmrg oldulu inceleme sonucunda organ denetqilerin de sorumluluguna yol agacak bir durumun ortaya grkmasr da ihtimal dahilindedir.
TK. m. 348/2-3'e dayanarak azrnh$n tizel denetqi tayini isteyebilme
qartlan qunlardrr:
a. Azrnh!'rn

Orarr

pay sahibi veya sahip'
$ikayet edecekve tizel denetgi tayinini isteyecek
sermayenin (esas
beri,
dnceden
ay23
altr
az
en
lerinin, GK toplantrsrndan
sermaye veya kayrth sermaye sistemini -serPK. m.L2-2a kabul etmiq
Ao'larda grkanlmrg sermaye) en az onda birine eqit itibari deperde paylara

2 l Moroflu, Ozel Denetgi, s. 4.
22 Moroflu, Ozel Denetgi, s. 8, 15.
23 Akt-G. 142/2'de
bu siire iig ay olarakbelirlenmigtir.
24 Kayrth sermayesistemi hususundageniq bilgi iqin bkz., Mehmet Bahtiyar, Anonim

ortaklftta
vd.

Kayrth sermaye sistemi ve sermaye Artrrrmr, istanbul 1996, s. 49
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sahip olmalan gerekir (TK. m. 34e/z1zs.Bununla birlikte, azrnhk hakkrmn
kullamlabilmesi igin anascizleqme ile bu oramn dtiqtiriilmesi miimkiindiir26.
aa) AItr ayhk siire hususu: Ongtirrilen altr ayhk stirenin, GK'un iizel
denetgi isteminde bulunulan toplantr gtniinden geriye doiru hesaplanmasr
gerekir. Ornefin, iizel denetgi segilmesi isteminde bulunulan GK foplantrsr
01.03.2003'te yaprlmrq olsun, istemde bulunan azrnh[rn en az
01.09.2002'denberi esas sermayenin 1/10'una eqit itibari deperde paylara
sahip bulunmasr gerekir2T.
Bu diizenleme toplantr dncesi meydana gelebilecek ytinetimi engelleme
senaryolarrna meydan vermemek2Siizere, iizel denetgi segilmesi veya atanmasr istemini sadece ortakhfa kargr bir baskr aracr olarak kiittiye kullanmak amacryla GKdan hemen iince geqici bir siire igin pay iktisabrm iinlemek igin konulmugturze.
Bu gartrn varhpryla birlikte heniiz altr ayrm tamamlamamrq yeni bir
girkette, azrnhprn talebi ile tizel denetqi tayini istenemeyece!'i kamsrm
uyandrrmakta ise de, Domanig hakh olarak, TK. m. 348/1 gere[ince iizel
denetgi tayininde btiyle bir gart aranmadrfrndan ve iizellikle kuruluq iqlemlerinde iddia edilen yolsuzluklar da tizel bir araqtrrmayr gerektirebileceiinden, bu gibi yeni girketlerde azrnhia hak tamnmasrmn doE"ruolaca[rm savunmugturSo.
Pay tizerinde intifa hakkr bulunan kimseler, paydan doian haklarr kullanabileceklerine giire (TK. m. 360/son), intifa hakla stiresinin de altr ayrn
hesabrnda 96z iintinde tutulmasr gerekir. Bununla birlikte pay tizerindeki
rehin, vedia ve ariyet hakkr stireleri, altr ayhk siirenin hesaplanmasrnda
dikkate ahnmaz.
bb) Pay sahiplifinin
ispatr: Azrnh.Sadahil ortaklar, en az altt aydan
beri, arahksrz olarak, en az yiizde on sermayeyi temsil paylara sahip oldu25 Alman Pay Senetleri Ortakhklar lGnunu'nda (Akt-G. L42/2) esassermayenin 1/10'unu temsil
eden paylara sahip azrnhk yamnda, sahibi olduklarr paylann itibari deferi 2 Milyon D. Mark
tutan azrnhfa da mahkemedeniizel denetgi atanmasrnr isteme hakkr tanrnmrgtrr. isvigre Hukukundaki benzer diizenleme igin bkz., Ozkan, s. 39. Hazrrlanan tasannrn 439. maddesinde
de benzer ydnde bir tutum benimsenerekgu htikme yer verilmigtir: "Genelhurulun iizel denetim talebini red.dctmesihalinde, sermayeninen az ond,obirini, halka agth anonim girhetlerde
yirmide birini olugturan paysahipleri ueyapaylanntn itibari de$eri toplamr,en az bir milyon
Tiirk Lirast olan paysahipleri iig ay iginde mahkemeden6zel denetgiatamaant isteyebilir".
26 Mehmet Bahtiyar, Anonim Ortakhk Anasiizlegmesi, istanbul 2001, s. 187.
27 MoroElu, 6zel Denetgi, s. 13.
28 pOnOY (Tekinalp/Qamoilu), Ortakhklar,
29 Moroflu, Ozel Denetgi, s. 13.

s. 353.

30 Domanig,s.740,7Al;Moro!'lu, Ozel Denetgi, s. 14.
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yazrh senet grkanlan hallerdesl, dasunu, pay sahipleri defteri ile, hamiline
(GK
cetveli) ite (TK. m. 376), hahazirun
ilu o".uxi pay sahipleri cetvelleri
miline senetierin rehnedilmiq bulunduiu hallerde alacakllarrn defterleri
ile, tacir srfatr da bulunan pay sahiplerinin ticari defterleri ile, haczedilmig
m. 313
hamiline senetler siiz konusu oldulu taktirde, icra dosyalan ile, TK.
gere[ince teminat verilen hamiline senetlerde, qirket kayrtlan ile, kar da!rdair qirket kayrtla' ve makbuzlarla, hamiline senetlerin ortaklara
L*ri.
qahit, bilirteslim edildihne iliqkin qirket makbuz ve kayrtlan ile, icabrnda
edebilirs2'
ispat
delille
kiqi ve yemin gibi her tiirlti
b. 6zet Denetgi Tayininin

istenebilecefi

Konular

iki yil
Ozel denetqi tarafrndan incelenmesi gereken "belli husus", son
yolsuzlubir
iginde gergekleqmiqAo'rn kuruluq veya yiinetim iqlemlerindeki
iliqaykrnh['a
bir
iinemli
htikiimlerine
siizleqme
ana
gu Vatt"t turron veya
oIistenmiq
araqtrnlmasr
gergekli[inin
kin bulunmah veyahut bilangonun
malrdrr (TK. m. 348/2bitinci ctimle).
yiinetime
aa) incelenecek hususun belirli olmasr: Kuruluqa veya
iliqkonulara
belli
ve
genel
nitelikte
iliqkin
yahut bilangonun gergekliline
-kin
iizel
igin
olaylar
eski
yrldan
daha
iki
yahut
bulunmayan bir iddia tlerine
suistiveya
yolsuzluk
istenilen
denetgi atan-amaz33.Azrnhk, araqtrnlmasr
hareket
malin ne olduiunu, anascizleqmeyeveya kanuna ne qekilde aykrn
gergefi
aksettirmediiini,
edildilini bilangonun hangi tatemleri itibariyle
agrkgabelirtmek zorundadrr.
isBuna karqrhk anastizleqmedeaksi kararlagtrnlmamrqsa, genel inceleme
edilemez.
iptal
nedenle
bu
Qiinkt,
temini kabul eden GK kararlan sadece
bir
GKca genel bir incelemeigin tizel denetgi atanmasrm engelleyecekherhangi
gartlar
iliqkin
atanmasrna
hiiktiniyoktuda. Biiyle bir karar sadece,tizel denetgi
gergekleqmedi[iigin, TK. m. 348 htikmiintin safladrflr olanaklan verlnez.
3 1 Nitekim hamile yazrh hisse senetleri siiz konusu oldufl'u taktirde dahi Yargrtay hakh ola-

Yukap.v sahiplerinin altr ay tinceden pay sahibi olmalan gerektis qartrm aramrqhr.
"rr., i" u"ti"tiif,imiz gibi tlti"enlemenin amacr, iizel denetgi istemi hakkrmn kdtiiye kullaTTK'
"rau
nrlmasrnr ijnlemektir. Yargtay karanna gore:"..Hamile yazt'lt pay senetler-i-sahipleri
ispat edeolduklart'nt
pay
sahibi
6nce
siired'en
altu
;yhk
EngArUten
rnadd,esind,e
inci
348
nun
redd'i haran' do!med.iklerind.end.olayt mahkimenin dzel denetgi tayinine ilighin isteminin
onanrnast'gereh'
karanntn
yerel
mahheme
redd,iyle
itiranntn
temyiz
d,auaantn
ru olmakla,
s'
1015)'
Eriq'
migtin.."(11.HD' 10.12.1984,6068-6167'
Alman Huku32 Domanig, s. 741; Moroflu, 6zel Denetgi, s. 14. Bununla birlikte, i'regiin,
mahkeme veispatrmn,
pay
sahiplilinin
yazrl
hisse
senetlerinde
hamile
kuna dayanarak,
(Imregtin,
savunmustur
olabileceiini
yu ,rot"r huzurunda yaprlacak yeminle mtimktin
189).
s.
Himayesi,
Azrnh[rn
3 3 Moroflu, 6zel Denetgi,.s. 5, 12 Arslanh, C' I, s. 247, dn. 194; ismail Doianay, Tiirk Ti'
caret Kanunu $erhi, C. L,2. baskr,Ankara 1 9 8 1 ,s . 7 8 9 .
Moroplu, Ozel Denetqi, s. 6.
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bb) Iki yrlhk siirenin uygulanmasr: iki yrlhk siirenin hesaplanmasrnda, GKda istemde bulunulma tarihi esas ahnmahdrrss. Orne!.in, GKda
Ozel denetgi segilmesi istemi 0L.03. 2009 tarihinde yaprlmrqsa, incelenmesi
istenilen kuruluq veya idare igleminin en geg 01.09. 2001 giinii yaprlmrq olmasr gerekir.
Domanig'e giire, TK. m.348/2'de yer alan ,,son iki yrl', deyiminin yorumlanmasrnda, iki yrldan daha fazla siirecek kurulug iqlemleri igin, iki yrlhk stirenin baqlangg tarihi kuruluq iqlemlerine giriqilme tarihi de[.i], qirketin tescil tarihidir. Bu htiktim kuruluqtan dofian sorumluluk nedeniyle azrnhSrn iizel denetgi isteyebilece!'ini agrkladrfr.na giire, "son iki yrl" kaydrmn
kuruluq iqlemleri ile ilgisi yoktude.
Kurucular ile yiinetim ve denetim kurulu tiyelerine karqr tazminat istemek hakkr davacrmn zararrve sorumlu kimseyi ii[rendili andan itibaren iki
yrllrk ve (fiil cezayr gerektirip daha uzun bir ceza z€rmanagrmrsdz konusu
defilse) beq yrlhk zamanaqrmrna tabi tutulmugken, iizel denetim ve incelemenin en gok iki yrlhk olaylara hasredilmiq olmasr durumu bazr yazarlarca
bir geliqki olarak kabul edilmektedirs?. Dahasr Domanig, scizkonusu iki yrlhk siire srmrlamasrmn, bilangonun gergeklif'inin aragtrnlmasr isteminin siiz
konusu olduiu durumlar igin uygulanmayacapr giiriiqiindedirs8.
Ancak, azrnlrlrn iizel denetim istemini azami son iki yrl iginde gergekleqen kuruluq ve ytinetim yolsuzluklanna hasretmig giiriinmesine ra!"men, bu
iki pllrk siire srmrlamasrmn, azrnhfrn sadeceTK. m. 848/2'ye dayanan talepleri konusuna iizgii bulundu[.unu, ortaklar dahil her ilgilinin, TK.
348/7'e, azrnhSrn da TK. m. 356, 366, 367 htikrimlerine dayanan iizel denetgi isteme hakkrmn sakh oldu!'unu ve bu maddelere dayanan iizel denetgi tayininde sorumluluk zamanasrmr stirelerinin dahi bir engel oluqturmadrfrm
unutmamak gerekirs9.
TK. m. 348/3 gereiince azrnh[rn mahkemeye miiracaatrnda olduiunun
aksine, bu konularla ilgili olarak iizel denetgi atanmasr iste!'inin kabulii igin
35 Moro$lu, 6zel Denetgi, s. 12.
36 Domanig,s.?42.
37 imregtin, AO., s. 253, dip not 69; Moroplu, Ozel Denetgi, s. 12. Alman
Hukuku,nda uyum
sailanmasr igin iki yrl olan siire, daha sonra yaprlan bir degigiklikle beg yrla grkanlmrghr
(Akt-G. $ 142).
38 Domanig'e gtire, burada siiz konusu olan bilango son iki yrla
ait bilangolar deiil, miizakere igin giindeme konan bilangodur. Bir faaliyet ydr ile ilgili bilangoyu inceleyecek genel kurul, kural olarak iq yrhm izleyen yrhn ilk iiq ayrnda toplanrr (TK. m. 864). Bu kural aykrn
olarak gegmig yrllara ait bilangolann iki yrl gegtikten sonra genel kurul giindemine alnmasr halinde de, iki yrlhk srnrr siiz konusu defildir. Azrnhk, dnemli veya tinemsiz higbir gerekgeileri srirmeksizin bilanqonun gergefe uygunlu!'unu inceleme yetkisine sahip oldu!'undan,
bilangoda iinemli yolsuzluklann bulundulu gerekgesiyle bzel denetgi incelemesi talebi evleviyetle miimkiindtir (Domanig, s.742).
39 Domanig,s.?42.
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azrnazrn[k, genel kurula higbir delil ibraz etmek zorunda defildir. Aynca
lr$n bir teminat ve masraf vermesi de gerekmez (TK' m' 3481D'
c. MahkemeYe Miiracaat
taYukandaki nedenlere dayanarak iizel denetgi tayini isteyen azrnhk,
(mahkeme
masraflanmn
Ieplerinin genel kurulca reddi halinde, bu kez
duraca6iidenmesi, paylann bankaya tevdi edilmesi gibi agaSda iizerinde
intiimiintin
mrz) daha a!,rrlaqtrnlmrq qartlarla amlan konulardan biri veya
celenebilmesi igin tizel denetgi tayinini isteyebilir'
hakkr
Moro$u hakh olarak, GKda tizel denetgi isteminin bir azrnhk
kayanhq
olduf'unu,
ve
olarak diizenlenmesinin kanunun sistemine aykrn
mahkemeden
nunda azrnhk haklq olarak diizenlenmesi gereken hususun,
TK' m'
iizel denetgi atanmasr isteminin olmasr gerektilini savunmugtu#o.
34g/2'nin son ciimlesi ile TK. m. 348/3 htikiimteri birlikte deEerlendirildi$nyukanda
de, azrnh$n mahkemeden 6zel denetgi tayinini isteyebilmesi iQin,
koistenebilece$
denetginin
ile
iizel
qart
iliqkin
ele aldrfri1z azrnlk oramna
iingtiriilda
qartlar
birtakrm
ayrrca
yaru
srra
nular hususundaki qartlann
miiqtiir.
gtire
GKda herhangi bir pay sahibi tarafrndan TK. m. 348/1 hiikmiine
anyaprlacak bir istemin 7o l0 azv;'tkigin ek qartlara baplanmasrmn higbir
yer
iamr yoktur. ortaklann en iist dtizeyde denetim haklarrm kullandrkla'
bulunotan bKaa pay sahiplerinin belli konulann araqtrnlmasr isteminde
olagerekgesi
bir
hakh
tutulmasrmn
tabi
malanmn, baqkaca alrr qartlara
denetgi
cizel
mahkemeden
sadece
maz. Nitekim mehaz Alman Hukukunda
isteminde bulunulmasr hususu bir azrnhk hakkr olarak dtizenlenmiqtir
(Akt-G, 242)4:I.TK. m. 348 htikmti bu yoruma elverigli olmayrp, 6zel denet.
isteminin GKca reddedilmesi halinde mahkemeye bagvurmayr
ii .t.o*""r
belirtilen
iresaplayan bir azrnh[rn, GI(da istemde bulunurken yukanda
(TK. m.-348/2) $arblarr yerine getirmiq olmasr gerekil2'
iizeMahkemeye miiracaat qartlarr usule ve esasa iliqkin qartlar olmak
re iki baqhk altrnda toplanabilir.
aa) Usule iligkin

gartlar:

Azrnhfrn mahkemeye baqvurabilmesi igin yukanda belirtilen qartlann
iQin bkz',
Moroplu, 6zel Denetgi, s. 7. Aym tlolrultuda Fransrz Hukukundaki d1zenleme
Denet'
.Fransrz
Anonim
Denetgilerinin
l{esap
$irketlerin
ll..k.,kuttda
Ak;; Or;1,
tasanda bu
lenmesindeki Rolii", Batider, c. vI, s. 3, Haziran 19?2, s. 498. Hazrrlanan
yiinde bir tutum benimsenmiqtir (Tasan m. 439)'
4 L Bu nedenle Alman Hukukunda ister pay sahibi, ister bir organ veya azrnlil< tarafrndan yaqartr gergekprlmrg 6zel denetgi tayini GKda redaeditirse, azmhk igin mahkemeye baqvuru
legmiE olur.
42 Moro!'lu, Ozel Denetgi, s. 8.

90

Aydr.nQelik

(azrnhk saJnsrnave denetimi istenen konuya iligkin gartlar) yam srra aJrrrca aqafirdaki gartlarrnda yerine getirilmiq olmasr gerekir.
Bu qartlarrn yerine getirilmemiq olmasr durumunda davamn bagkaca
incelemeye gerek olmaksrzrn usulen reddi gerekir. Bu hususu mahkeme
res'en dikkate almasr gerekir. Davah ortakhk tarafrndan da davamn her
aqamasrndaiddia ve ispat edilebilir.
Bu qartlar davamn dinlenmesi gartlan olarak mahkeme usultine iliqkin
qartlar olduklanndan kanunun agrkgaizin verdili haller drqrnda anastizleqme veya GK karanyla defigtirilmeleri miimkiin defildi#s.
Usule iliqkin diper qartlar qunlardrr:
aaa) Azrnh$n talebinin reddedilmig olmasr: Azrnh[rn yukandaki
qartlara uygun talebinin GK'ca reddedilmiq olmasr gerekir. Azrnhfrn talebi
iingdriilen (TK. m. 348/2biinei ciimle) qartlara uygun deiilse, mahkemeden
6zel denetgi tayini isteyebilme gartr gergeklegmemiq olur ve istemin reddi
gerekir.
Daha iince ahnmrq rizel denetgi atanmasrna iliqkin karan kaldrran GK
karan ile, iizel denetgi isteminin ertelenmesine veya bu konuda bir karar
ahnmasrna gerek olmadrfrna dair ahnan GK kararlan da red karan niteli
grndedir++.
GKun red karanndan sonra hangi siire igerisinde mahkemeye baqvurabileceli hususu diizenlenmemiqtils. Kanaatimizce, red karanna ra$men
heniiz mahkemeye miiracaat edilmeden, GK herhangi bir talep iizerine aym hususun incelenmesi igin 6zel denetgi tayin ederse artrk mahkemeden istemde bulunulamaz46.
Hangi azrnhSn mahkemeye miiracaat edece[i hususunda Moro$lu'ya
gtire, mahkemeden istemde bulunan azrnhSn, GK'dan tizel denetgi atanmasrm istemig olan azrnhk olmasr gerekmediii gibi, bu azrnhSrn atama isteminin reddedildifi GKda hazrr bulunmug veya atama lehine oy kullanmrq olmalan yada GKun red karanna karqr, kurulda herhangi bir itirazda bulun43 Moroglu,Ozel Denetgi, s. 15.
44 Moroflu, Ozel Denetgi, s. 11.
45 Bununla birlikte tasanda, bu siire 3 ay olarak tingdrtilmiigtiir (Tasan m. 439/1). Bu stirenin, GK kararlanna karqr iptal davasr agmak igin iingiiriilen (TK. m. 381,)iig ayhk hak dtiqiiriicfl stireye de uygu.nolduiu ve muhtemelen bu durum giizdntinde bulundurularak tasa-.
ndaki hiikmiin dtizenlendili anlaqrlmaktadrr. Yine sijzkonusu tasan iizel denetgi tayini konusunda sadecemahkemeyi yetkili krldr[andan, GI(un bu ydndeki kabu] kararrndan itibaren, qirket veya her bir paysahibi otuz gtn iginde, qirket merkezinin bulundulu yerdeki ticaret mahkemesinden bir 6zel denetgi atanmasrm talep edebilir (Tasan m. 438/2).
46 Moroflu, bu durumda bir gurup azrnhk pay sahibinin isteii tizerine mahkemenin 6zel denetgi tayini istemini kabul etmesi durumunda mahkemeye gidilemeyeceSi giiriiqiine yer
vermiqtir (Moro[lu, Ozel Denetgi, s. 11).
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muq olmalan da zorunlu delildir. Aynca, mahkemeden istemde bulunan
.r.nlrElr, oy hakkrndan yoksun olup olmamalan da iinemsizdi#2. Qtinkii
az
TK. m. 348/2 hiikmiintin birinci ciimlesi, "..'toplantt' uaktinden itibaren en
herhanilgili
azrkla
drqrnda,
qartrmn
altt.ay ilnceden beri..." pay sahibi olma
gi bir qart aranmamlqtrr.
Dorranig bu gdriiqti eleqtirerek, biiyle bir giiriigiin, bir grup ortaklaretdan olugan azrnhsn, difer ortaklardan oluqan baqka.bir azrnhlr temsil
azrnbir
aynca'
varaca$n,
sonuca
bir
mesi gibi kanunda kabul edilmeyen
Irirn Lahkemeye baqvurmasr igin TK. 348/2'rin emrettiii gibi tince GKa
isbiqvo"o zorunlulugunun dolamlmasrna yol agacalany GKca ozel denetqi
ve
temi reddedilen azrnh[rn, bu karardan tatmin olmalan, aydrnlanmalarr
ozel
artrk iizel denetgiye gerek gdrmemelerinin olasr oldufunu, bu durumda,
ve
denetgi isteminien vazgege', bir azrnhgn mahkemeye baqvurabilmesi
yarariizel dlnetgi isteminden vazgegenbir azrnh[rn GKa baqvurmasrndan
herkarqrhk
kararrna
red
GKun
soyut
lanmasr gibi bir sonucun olugacafrm,
takedildifi
prensibi
kabul
hang, bir azrnhfa mahkemeye baqvurabileceii
bir
herhangi
de
halinde
reddi
tirdJ, tK. 148/lie dayanan bir ortafin GKca
isteyebildenetgi
ijzel
mahkemeden
azrnlr&n, iince genel kurula gitmeksizin
mesi sinl bir sonucun kabuliiniin zorunlu olaca$m hakh olarak savunmuqtur48.
bbb) Masraflann iidenmesi: Azrnhk, iizel denetgi araqtrrma masrafIanm peginen mahkeme veznesine tidemek zorundadrr (TK- m. 348/2 son
ctimle). Masraflann kesin tutan davamn agrlmasr srrasrnda bilinmedili
igin, yargrg, incelemenin giderleri ile 6zel denetgi iicretini giizdniinde tutarak gegici bir masraf belirlemelidirae.
ccc) Pay senetlerinin bankaya tevdi edilmesi: Azrnhlr oluqturan
ortaklar dava neticesine kadar rehinli kalmak iizere sahip olduklan pay se(mevduat kanetlerini veya bu paylan temsil eden ilmiihaberleri muteber
(TK'
m' 348/2 son
zorundadrrlar
etmek
bul eden banka) bir bankaya tevdi
ctimle).
(azrnhk
Domanig'e gtire; masraflann ve qirket lehine verilen teminatrn
paylanmn teminat olarak bankaya yatrnlmasr) peqinen iidenmeden mahkemeye miiracaat edilmiq olmasr davamn dinlenmesine engel ve usulen reddine sebep tegkit etmez. Qiinkti; mehaz kanunun, azrnhsn paylarrm mahkegemeye miiracaattan sonra ve karar verilmeden iince tevdi zorunluluiunu
47 Moroilu, 6zel Denetgi, s. 11-12.
48 Domanig,s.752,6 no.lu diPnot.
49 Bununla birlikte tasan giderlerle ilgili olarak qu hiikme yer vermiqtir: "Mghhem9 iizel de-,

gerehenavansl ue giderleri belirtir Ozel
i"igl oton^onru, kabulit^igt", girietgedd.enmesi
hai ue gartlann haklt g6steimesihalinde giderler ktsmen ueya tamanxen talep sahiplerine
Genel Kurul iizel denetginin otanrnastna karar uermigsegiderler girkete ait
yiw"lii"ua*.
olur" (Tasarrm.444).
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tirdi[ini, masraflann avans verilmesi, hele hele bu iki ytikiimltiltiiiin davamn dinlenmesi gartr olduiundan, ima yolu ile bile siiz edilmedi[ini belirtmiqtir. Aynca azrnh$n denetim hakkrmn, masraf ve teminatrn bir gtin evvel veya bir giin sonra tevdi edildifi grbi, ltzumsuz ve qirkete higbir yarar
sa!'lamayan tartrgmalarla engellenmemesi, teminat ve masraflarrn peqin
iidenmemiq olmasr nedeniyle dinlenmeyen davamn, bu qartlarrn yerine getirilmesi karqrsrnda yeniden agrlabilmesi ve mahkemelerin yok yere iggal
edilmemesi gibi nedenlerle bu htikmtin mehaz kanun hiiktimleri dolrultusunda yorumlanmasr gerektiiini, davalarda teminat ve masraflarr diizenleyen birgok hiikmtins0 de bu yorum qeklini zorunlu krldr[rm ifade etmiqtirsl.
Kanaatimizce, TK. m. 348/2 som ciinnlenin agrk htikmii karqrsrnda bu
giirriqii kabul etmeye olanak yoktur. Stiz konusu hiikiim ancak, "...lilzumlu
masraflart pegin ddemek, ...pay senetlerini muteber bir bankaya teudi etmek
gartiyle..." mahkemeye baqvurulabilecelini diizenlemiqtir. Dolayrsryla masraflann iidenmiq olmasr ve paylann bankaya tevdi edilmesi davamn dinlenme gartrdrr ve bu hususlar mahkemece res'en dikkate ahmr52. Domanig'in
hakh olarak savunduf'u yukarrdaki giirtigler amlan hiikmiin, farkh yorumlanmasrna de!'il ancak depigtirilmesi ihtiyacrna yiinelik elegtiriler olabilir.
Azrnlrk TK. m. 348/2 qartlanna uygun olarak pay sahibi oldu!.unu dava
dilekgesine ekleyecep'isenetlerle ispat edebilecepigibi, bazen gok yiiksek deferdeki senetlerin mahkemeye ibrazr giigliikler yaratabilir. Bu nedenle senet yerine pay sahipliii defterine (TK. m. 79, 80) dayamlarak pay sahipli[inin ispatr mtimkiindtir. Senet grkarrlmayan hallerde ise pay sahipli!'i defterine dayamlmasr zorunludur. Bu durumda azrnh[rn, MK. m. 954'e uygun bir
rehin belgesini bankaya tevdi etmeleri ve bankadan bir belge alarak davamn agrlmasr srrasrnda mahkemeye ibraz etmeleri yeterli ve zorunludur.
Banka kendisine baqvuranlann ortak olduklanm ve belli bir miktarda pay

50 lbminat ve masraflan dtizenleyen hiiikiimlere; TK. m, 348'e stiz konusu olan 6zel menfaatler delil, gok daha dnemli kamu yararrnr koruma amacr griden harglann peqinen iidenmesini qart koqan 492 sayrh Harglar Kanununun bazr maddeleri (23/3, 30), masraf ve teminatrn dilekge ile birlikte 0denmemesinin davamn dinlenmesine engel tegkil etmeyeceiini diizenleyen HUMK. m. 348 ile teminatr dtizenleyen HIJMK. m. 98/1 hiikmti iirnek olarak gdsterilebilir. Aynca, iif. m. 159'a dayanarak iflas davasrnda, iiX. m. 259 gereSinceihtiyati
hacizlerde gerekli teminatlann mahkemenin taktir ve karanna ba$h bulunmakta bu nedenle, TK. m. 348'e dayanan masrafinda ancak mahkemenin takdir edeceii miktar ve stirede tidenmesi gerekti!"i sonucuna vanlrr. Nihayet, TK. m. 356'da azrnhfin teminat giisterme mecburiyetinin denetim orgamna bagvurma halleri iginde siiz konusu olmakta, bu durumda da, denetgilere sadecemtiracaat igin ve miiracaattan 6nce teminat gerekmemekte ve
gikayet konulanmn incelemesine gegilmeden bnce tevdii yeterli bulunmaktadrr. Bu nedenlerle, TK. m. 348'in gereii olan teminat paylannm ve masrafin, azmhk tarafrndan davadan
iince veya en azrndan dava tarihinde tevdi ve tediye edilmemiq olmasr, davamn dinlenmemesine yol agmaz, tamamlanmasrm gerektirir (Domanig, s.744-776).
51 Domanig, s.?44.Aym ydndeki giiniq igin bkz., Erig, s. 1012.
52 Moroflu, 6zel Denetgi, s, 15.
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sahibi bulunduklanm incelemekle ytikiimlii bulunmadrlr igin, bu qartlarrn
incevarhfir yine mahkemece, yarglama srasrnda pay sahiplili defterinin
lenmesiyle aqrkh!'a kavuqturulacaktrr.
paylaAzrnhlrn qirket lehine rehinli olarak tevdi edece$ paylar, biitiin
(TK.
m'
n olmayrp, ytizde on sermayeyi temsil eden paylardan ibarettir
348/2. birinci ctimle).
Moro$lu, TK. m. 348'de yer alan pay senetlerinin"daua sonltna kadar
qirketin zamerhun kalmah i)zere" hiikmiinden, kanun koyucunun davah
bu hiirarlanna ve tazminat alacafrna karqr[k olarak tevdii emretmediiini,
dakiim ile bir veya birden gok davacrnln en az 1/10 sermayeye sahipli$nin
ifade
va sonuna kadar korunmasrmn amaglanmrg oldulunun anlaqrldrlrm
etmektedirss.
tabb) Esasa iligkin qartlar: $zel denetgi atanmasrna iliqkin azrnlk
olunan
lebinin mahkemece t<abutedilebilmesi igin, azrnhk ortaklan, "iddia
(TK. m'
hususlar hakhmd.a.haft d.elil ue en1.are"de gdstermek zorundadrr
348/3)54.
Bir gtirtqe gdre, siiz konusu htikiimde yanhq IgtT* olasrh$nr ortadan
kesin
kaldrrmak igin "ve emare" stizii kullamlmrqtrr. iddialann varhirmn
miimktin
sonucunda
olarak kamtlanmasl, esasen iizel denetgi raporunun
yolsuzluk veolaca[rndan, azrnhk mahkemeye sunduiu delil ve emarelerle,
iddiasrmn doiruluiunu muhtemel giisterebilirse, 6zel denetgi
ya ayl'hk
isteminin kabul edilmesi gierekirss.Yargrtay bir olayda, AO'rn ana,t.o-r
sozleqmesindekiyasafia raimen baqka birAO'ta pay sahibi olmasr karqrsrn53 Moro[Iu, Ozel Denetgi, s. J-5.
54 Tasannrn 439/2 hiikmtin e g6re:"Dilekqe sahiplerinin, kuruculan'n veya organlartn, hanunu

ihna edisdzlegmeyiihlal id,erek girheti veya paysahiplerini zarara uprattthlannt
,iio
"ro,
atantr"'
d'enetgi
dzel
halinde
ci bir gekilde ortaya koymalart
s.
Ortaklklar,
Arslanh, C. I, s. 243; imregiin, AO., s. 253; POROY (Tekinalp/Qamoplu),
12'2'1993 gtin' E'
Ll'HD'nin
Yarstav
husus
bu
16.
Avnca
s'
6enetti,
M;;"d;ozel
il;
gg/i70, KISSISZSsayrh karannda: "..-.,zel d,enztgitayinine ilighin ned.enlerin mahkemed'e
6nernli 619iliisin bigimd,eispatt.gerekrnez isede, idd,iatar igin kanun ueya esassdzlegmeye
gds'
emareler
ve
yeterli
delil
ktlacak
hakh.
d.eayktir. dauraitgtar old.upukonusunda giipheyi
(Moro!'Iu,
s'
274)'
TTK''
getirilmiqtir
dile
qeklinde
zorunluilun.."
teri[mesi
pay sahipleri tarafinBir baqka kararda: "T"TK run 348/2 tnadd.esihii.kmiine gdre, annlth
kanttlan'
d,anazll denetgi (murahry) tayinine ilighin ned,enterinuarh.ptntn hesin bir biqimde
uahmlan'
siiriilen
6ne
olarak
ilighin
tayinine
denetgi
iizei
kiyucu
I(anun
rnail gart a.eE*atr.
yer alan
i" Coi ao1riloyan d,elil ue eniarelerin yeterli saymtgttnsdz konusu rnad.demetninde
aragtt'nna
ue
yapacapt'
incelerne
dzel
denetgilerin
ydnii,
olmad,$t
olup
var
huiusloin oliyd.a
yaptlacak olan uasonucu ancak ortaya gthicaktn Aynca,dzeld.enetgita.yinine d,ayanarah
delil aranmastru'n
gdre,
kesin
ed,ilerneyece{ine
sdz
konusu
d,e
hiiki)m
ydnilnden
htesii
h.rular
sonucu ile
d,oyonigrotn bulmah giigtiin 6zel d.enetgileringalqma alanlanna giren ue bunun
vardn
zorunlulupu
aragttrtlmast
gegertilik
d.erecesinin
bilangonun
Uitunan,
itjiti
giren (TTK.137) ue
Dauacrlann tesbit istemi iizerine, rnahhernecegirketin igletrnekonusuna
yaptm'Ian
ve yeterli nite'
ile
Van,dayaprmt siirenfabrika tesislerind.euzrnan bilirki,giler araclh$t
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da tizel denetgi tayini igin yeterli sebep olduiunu kabul etmigtirsG. Mahkeme kanaatini gtiglendirmek igin kendililindenYKtiyeleri
ile denetgileri dingibi,
gdre
denetgiler tarafrndan TK. m. 356'ya
leyebilece[i
veya sair hallerde hazrrlanmrg olan raporlarr griz iiniinde tutabilir ve gerektipi takdirde bilirkigi incelemesi de yapabilirs?.
Buna karqrhk Domanig'e giire, tizel denetgi tayinine iliqkin mahkeme
karan kimseyi mahkum etmedi[inden ve tedbir veya tespit niteli[inde ve
kesin hiikiim kuwetinden yoksun bir karar nitelifi taqrdrirndan suistimal
veya kanunsuzluklan ispat edecek.delillere ihtiyag olmadrfr igin, kanun sadece "emareden" siiz etmiqtir5S.
Ozel denetim iddialan, gogu zamanhaksrz fril iddialan oldu!"undan qirkete ait ticari defter ve kayrtlarrn (TK. m. 4/2,79; HUMK. m. 326-336)yam
srra, ydnetim ve denetim kurulu raporlan, bilangolar, pay sahipleri cetveli,
kar ve zarar hesabr, genel kurul tutanafi, komiserin miitalaasr veya qahitli$i, bilirkiqi ve tamk gibi her tiirlii delille ispatlanmasr miimkiindiir.
Bilangonun gergeklifiinin araqtrnlmasr taleplerinde, diier konulardan
farkh olarak, delil ve emareye gerek yoktur..Qiinkii bilangonun gerqe[e uygunlufunun tespiti, bilangoda yer alan aktif ve pasiflerin, qirket kayrtlan
ile, borglu ve alacakh olan tigtincii qalus kayrtlan arasrnda karqrlaqtrrma yaprlmak suretiyle mtimktindtir. Uzmanhk gerektiren bu iqin, pay sahiplerince yerine getirilmesi beklenemez.
rr. OZEL DENETQi rAyiNiNE KARAR VERECEK yETKiLiLER
A. GENEL KURUL TARAFTNDAN 6Znt DENETqi TAYiNi
GK bazr durrrmlann tetkik ve teftiqi iqin gerekti['inde iizel denetgi tayin
edebilir (TK. m. 348/L).GK'un bu haklo nisbi emredicisenitelikte olup, anasiizlegmeyekonacak bir htikiimle bertaraf edilemeyecegigrbi, GK toplantr ve kaIikte gdriilen incelemesonucu saptanan ingaat ue ihzarat de$eri ile bunlartn bilango dc$eri araanda (olapan hata) payrnt oldukga agan miktarda ue belirgin b4imde geli.ghibulunmaktadn
Gergekten31.08.1981giinil itibariyle; fabrika ingaail.,makine tesisat uedernirbaglar ile elektrih
d.onantmtnsaptanan d,eperleri(81.134.000)TL Bilirkigilerce, ingaat doprud.angirketgeyaptr.nldgtndan,birim ft,yattayer alan Vo25miiteahhit hannln saptanan bu delerd.endilgiilmesi gere{i
aynca uurgulawnlgttr Biiylece,belirtilen de{erin daha da diigmcsi sdzkonusu iken davah girketgediizenlenen31.12.1980giinlii bilangodaantlan kalemler (150.474.900)TL olarak gdsterilrnigtir. Sadecebu geli4ki d.ahi, (dzeldenetgi-muraktp)tayini istemini hakh krlncak bir niteliktedir
Mahkemece,d.auantn habuliine hnrar vermekgerekirken, yazth gekild.ehilkiim kurulrnast do$ru
Eriry,s. 1014).
g'\riilmemigtif htiLkmiineyer verilmigtir (11. HD. 15.4.1982,L26911727,
56 tl. HD. 3.LL.L977tarih ve 4333/476Lesas sayrh karan igin bkz., Erig, s. 1301.
57 ErdoE'anMoroplu, Ozel Denetgi, s. 16.
58 Domanig,s.746.
59 Nisbi emredici hiikmtin anlamr konusunda bkz., Erdolan Moro!'lu, Tiirk ficaret
lliikiiursiizliifii,
Genel Kurul Kararlarrmn
nu'na Giire Anonim Ortakhkta
Ankara 1993, s. 42 vd.

Kanu2. basr,
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rar nisaplanmn tistiinde bir toplantr karar ve nisabrmn da tespiti caiz de[ildi$o. Ozel denetim haklilm kaldrran veya hrsrtlayan anasiizlegmehiikmii veya
GK karan batrldrr (BK. m. 20) ve bu butlan diiriistliik kurahna ayken olmamak qartryla dava veya defi yoluyla siiresiz olarak ileri siiriilebilir' Buna karqrhk, anasiizleqmeyeGK tarafindan iizel denetgi atanmasr olanasm arttrran
kayrtlar, orne[in esas sermayerin vo Stni temsil eden paylara sahip azrnhprn
talebi halinde GK'un iizel denetgi atamak zorunda oldulu qartr konulabilifl'
Ozel denetgi tayiniyle ilgili genel kurul toplantr ve karar alma usulii
TK. m. 368-378de diizenlenenqekildedir.Bu nedenleTK..m. 374ve 361 uyakullanma yasa[,r burada da sijz konusudur62. ozel denetgiye bagrrnca oy
-korru
ve sebepleri denetgilerin de sorumlulufunu gerektirebilecefinlro"-u
zoden, TK. m. 3?4'teki mahrumiyet halinin denetgiler igin de uygulanmasr
bir
belirli
iingtiriilen
runludur. OrneSin, iizel denetgi tarafrndan incelenmesi
kuruluq veya ytinetim igleminden dolayr ortakhfa karqr kurucu, ytinetici veya denetgi srfahyla sorumluluklan soz konusu olan kimseler ozel denetgi searacrl[ryla kullanamazlar. Aksi
ii-ioa" oy haklarrm qahsen veya bir vekil
iliqkin dK ku"u"rtt n iptali istenebilir (TK. m. 381)63.
h"ld",
""qi-"
Ozel denetgi istemiyle karqrlaqan GK, bu istemi kabul edebilecepi gibi
red karan da verebilir.
r. KABTJL KARARI
Azrnhprn denetgi iste$ni GK',un, red yerine kabul etmesi daha olasrdrr'
mahkemeye baqvurarak
Qiinkii Gi, azrnhf,rn isteSini reddederse azrnlk,
Buna karqrhk GK
saflayabilecektir.
atamasrm
tizel denetgileri mahkemenin
yolu
kapanmrq olasegilmesi
mahkemece
denetginin
iste[i kabul ederse,iizel
kullanabilecektirGa'
kendisi
yetkisini
seqme
btiylece GK iizel denetgiyi
"ak,
60 Moroflu, 6zel Denetgi, s. 4; Qevik, A$.' s. 552'
6 1 Morofilu, 6zel Denetgi, s. 4.

26.9.1994 gun, E. 9412800,K.941677sayrh karannda:
ili;kin genel kurul karanna d.avacilar hargt oysegimine
ismen
d,enetginin
"...Herneiadaidzel
daua a?rnahaklart bulunmakla beranedeniyle
bulunrnalart.
Iannt kullanarak red.oyu uerrnig
TTK'nun
beri d.auah,girketin ydnetim kurulu i)yelerinin dzel denetginin ismen segim suretiyle
reddiyitirazlartnt'n
temyiz
gdre,
dauaalann
getirmemig
olmaa.na
yasak
374 i)ncii mad.d.esibir
le korann onoo*o", g"r"kmiptin.." gdrti$iine yer verilmiqtir (Moroflu, TTK., s. 298).

62 Bu konuyla ilgili olarak ll.HD.nin

63 Moroplu, 6zel Denetgi, s. 9.
64 Bu sakrncalar giiziiniinde bulundurularak, hazrrlanan tasan da, sadece mahkemeye tizel

denetgi tayin etme yetkisi tanrnmrgtrr. Bununla birlikte, GKun kabul veya red karanna
giire:
lagl Ltarat< mahkemeye bagvuru gartlan deiigmektedir. Thsanmn 438/2 hiikmiine
rnerkezigirket
igind,e,
otuz
paysahibi
bir
Siin
"ienel kurul talebi onaylarsi, girkit ueyaher
nin bulund.upu yerd.eki ticaret rnahkemesinden bir iizel d'enetgiatanmasr,nt talep edebilir".
Buna karqrlrk, tasanmn 439/1 hiikmtine gorc:"Genel hurulun dzel denetim talebini reddetrnesihaliid.e, serrnayenin en az onda birini, halha aEh anonirn girhetlerde yirrnide birini
Lirasr,
olugturan paysahiptiri ueyapaylanntn itibari degeri toplamt en az bir m-ilyon Tiirk
isteyebilir".
atarnoslnl
iizel
d.enetgi
mahhem,eden
iginde
iig
ay
poytihipleri
oton
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Bu saluncayr iinlemek amacryla, iizel denetginin GKtarafrndan atanmasr karanna kargr, iptal yoluna bagvuran bir krsrm pay sahiplerinin istefi,
tizel denetginin atanmasrna iliqkin azrnhk istelinin GICca reddedilmemesi
noktasrndan hareketle, mahkemece reddedilmektedir.
a. Karann

iptali

Domanig'e gtire, tizel denetgi segimine iliqkin genel kurul karanmn iptali ve hatta htikiimsiizltifti dava edilebilir (TK. m. 361, 386; BK. m. 19, 20).
Mesela, riye segiminde, TK. m. 349, 374 hiikiimlerinin ihlal edildifli gerekgesiyle iptal veya nisabrn yoklulu nedeniyle hiikiimstizliik davasr agrlabili165.
Buna karqrhk Moroplu; iizel denetgi tayinine iliqkin davamn eda davasr olduiunu, bu nedenle azrnh$n mahkemeye miiracaatla rizel denetqi tayinini isteyebilmesi miimktin iken, bunun yerine iizel denetgi atanmasrmn
reddine dair GK karanmn iptalini dava etmekte hukuki menfaatinin bulunmadrfrm ve dolayrsryla GI(un red karanna karqr iptal davasrnrn agrlamayaca$m savunmuqturo6.
Yargttay bu konuda geliqkili kararlar vermiqtir. Birtakrm kararlarda,
GKun red kararlarrna karqr, iptal davasrmn agrlabilecefi kabul edilirken6T,
bazr kararlarda ise red karan nedeniyle mahkemeden cizeldenetgi atanmasrmn istenebileceli gerekgesiyle iptal davasrmn agrlamayaca[r gririiqri benimsenmigtir68.
65 Domanig,s.?49.Aym yiindeki gbriiq igin bkz., Eriq, s. 1012-L013.
66 Moro[Iu, Ozel Denetgi, s. 16-17.Aym giirtig igin bkz., Eriq, s. 1011-1012;6zkan, s. 35.
67 Y.1t.HD. 19.12.1980gtinve8.5866/K.5942sayrhkarar:
"...T'TKnrnS42l2rnaddesihiihmil.nde,6zel denetgi tayini hakktndaki istemin genel hurulca red olunmast halinde, mahkemeye rniiracaattan sdz edilmig olntastntn, girketin bir organtnca yaprlabilecek bir igin bu
orgenca (ki genel huruld.ur) yapr.lmamast tahtirinde mahhemeceyaptvtlrnanntn istenmesi
anlamtnt tazatnrnutuetmesine ue bogha mahheme tarafindan 6zel denetgi tayin edilmesine
mahal olrnadtPt yolundaki genel kurul karartnrn iptal ed,ilmig bulunmasr.ru.nsonucu ethilememesine gdre, dauah. uekilinin karar diizelnne isteminin reddi gerehmigfir.." (Eriq,
l-013).
68 11.HD.nin 30.6.1980giin, E. 3183, K. 3534 sayh kararda: "...1110aztnh.prntni)zeldenetgi
atanmail isterninin genel kurulda reddedilmesinedair haranntn T'IK.nun ud. md.lerine 96re iptali daua edilemez.Qiinkit TIK.nun 348. md.sinde genel kurulun dzel denetgi atanmasl
istemini red.detmesihalinde yaptlacak iglem konusund.a.iizel bir dtizenlemegetirilmig ve 6zel
denetgi atanmail igin mahkerneyebaguurulmasr.6ngbriihniigtrin.." (Batider, C. XIV S. L, s.
L32).
Yine, Y. 11. HD. 24.6.L982 giin ve E. 2952/K. 3061 sayrh karar; "Yargttay karannda belirtilen gerektirici sebeplereue T"TK nun 34812 maddesi hiikmii gere{ince 6zel denetgi segini
igin, dncegenel kurula baguurma, ve bu iste{in genel kurulea redd,i hogulunun gergeklegmig
olmast laztm gelrnesine;ortada redde iligkin bir genel kurul karan meucut olmadtkga 6zel
denetgi segimi mahkemeye baguurulamayaca$r.na,bu hususun madde hiikmilnden aqr.hga
anlagtlmastna; bu durumda MK.nun 381. maddesine dayantlarak 6zel d.enetgisegimi isteminin reddine ilighin genel hurul karanntn iptal edilmesi yoluna gidilmeyecepini kabuliinu
gerekmesine,aksi hald,eyani bu konudaki genel kurul karannt uarltprnr.n ortadan halhaca-
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Kanaatinizce, GKun tizel denetgi tayinine iliqkin red kararlanna karqr da iptal davasr agrlabilmelidir. Teoman'rn hakh olarak belirtti!'i gibi, red
k""u.nt kargr agrlan iptal davasr, TK. m. 348/2'ye dayamlarak agrlan 6zel
denetgi tayinine iligkin davadan 6nce sonuglar ve GK karan iptal edilirse,
toplanacak ilk GKda bu konu tekrar gtiriiqiilerek karara bafilanabilecek, bu
durumda konusu kalmadrlr igin TK. m.348/2'ye dayah davaya devam edilemeyecek ve btiyle bir sonuqta mahkemelerin iq yiiktinii hafifletecektirGe.Aynca azrnhk agrs:.ndanbdyle bir sonug, daha 6nce teminat olarak bankaya
tevdi edilmig olan paylann, iadesini gerektireoek ve mahkemenin devam etmesi olasrhflrnda mahkeme masraflanmn artmasrm da tinleyecektir' Dolayrsryla azrnhprn, red karanna karqr iptal davasr.agmakta hukuki menfaatinin bulunmadrfr giiriiqiine katrlma imkam yoktur.

ptna ue bu kogulun yoklupu halind.e mahkeme den 6zel denetgi tayini istemini de reddi gerehgesiile kanun koyucuiu, bu getigkiyiiilmemek igin TilK 348 maddeyi di)zenleyereh,istemii redd.i halind.e iptal yoluna gidihneyip, 6zel d'enetgisegiminin mohkeme karanJla sa!lanmasr,htikmiinil getirmig olmistna gdre, daualmrn harar dilzeltme isteminin reddi gereh'
mekted.ir"(Eriq, s. 1014-10l5).Ayncabkz., 1l.HD.nin 24.6.1982grin, E. 82/2952,K82l3061
sayrh karan (YKD., C.8, S. 9, s. 1279-1280).
Bununla birlikte Yargtay, 6zel denetgi tayini isteminin GKca reddedilmesi halinde, iizel
denetgi tayini igin mahkemeye bagvurulmug ve aym zamanda, sdz konusu GK kararrnn
ttimtiniin iptali igin dava agrlmrg ise, bu durumda derdestlik iddiasrm kabul etmemiqtir
(11. HD. 26.2.Lg82,7571770).
Poroy, denetgiatanmasr istemine iliqkin dava ile, GK karabir konu birli!'i olmadrlrm, red karan 6zel denetqi taarasrnda
davasr
nnrn iptal edilmesi
yrni igin mahkemeye mtiracaat imkamm safladr[rna giire, bu kararrn iptalinin, 6zel deyenetqi iayini usultinde bir iglevi olmadrfim, bu nedenle sbz konusu Yargrtay karannrn
rinde oliufl,unu ifade etmiqtir (POROY (Tekinalp/Qamoflu), Ortakhklar, s. 354). Amlan
yargrtay karalna gdre: "iauacrlar vehili, miiuekkillerinin douah girkete Vo30pay sahibi
otdiktinntn I2.0E.I1B0 giinlii genel kurul toplanttstnda iizel d.enetgitayini istediklerinin
redd,ed.ipiidd.iayla 6zel dinetgi tayinini istetnig ue mahketne ile, daha i5ncegenel kurul topIanttstid,a ah,nan kararlannr,n iptali igin daua agr.Idt'!t,derdest bir daua uarhen bu dauan2ndinlenemeyece$inigerekgesiyledauantn redd,inekarar uerilmigtir Karart, dauau uehiIi temyiz etmigtir.
Derdestlih itiroztnr,n habul ed.ilebitmesi iqin her ihi dauanr.n taraflart ue konusunun aynt
olmast.Iaztmdm igbu dauantn konusu TTK'ntn 348. maddesine doyanan 6zel denetgi tayi'
ni olup, AsliyeS. Ticaret Mahkemesinin 9801474 saylh.d,osyastnda ise, 13.05.1980giinlti
genel kurul ioplantwnd.a altnan kararlann iptali T'TKntn 381. maddesi hilhmtne gdre is'
tenmigtin Daialar arastnda konu birli{i yoktur. Genel kurul karart mahkemeceiptal ed.il'
se daii bu d.urum kend.ili{ind.en dzel denetgi tayinini gerektinnez. Yined,ernahhemeyebag'
vurrnast.lanmd.tr. Esasei dzel denetgi tayini konusunda mahkerneye baguurabilmek igin
genel hurulca bu istepin red.dedilmig olmasr.gerekir. Diper yandan, 9801474 sayilr. dosya'
d.ahi dava d.itekgesiincelend.iktendauaulartn TTK. nun l48.madd'esince6zel denetgi segimi igin mahkemeye bagvuru hakhtnt sahh. tutrnalart. gbzlenmektedin Bu nedenle mah'
h,erniceigin esanna girilerek hiiktim tesisi gerekirken, derdestli$e dayanr,larak redd.ineka'
rar verilmesi bozmaytgerektinnigtir" (Y. 11. HD. 26.02.1982F.7571K.7?0' Erig' s. 10131014).
69 Omer Teoman, "Yargtay 11. Hukuk Dairesinin Ozel Denetgi Konusundaki Bir Ka'
rarr iistiine Krsa Notlar", ikt. ve MaI., C. )OfiX, S. 2, Mayrs L982, s' 62'
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b. Ozel Denetginin

$ahsrna ltiraz

GKca atanan iizel denetginin qahsrna mahkemede itiraz edilip edilmeyeceii hususu tartrgmahdrr?o. Btiyle bir hakkrn tamnmadrf.r g<iriigtindeolan
Moro$lu'na giire, gopunlu$un segti[i iizel denetginin qahsrna mahkemede
itiraz hakkrmn, hig olmazsa azrnh{atamnmamrg olmasr iinemli bir eksikliktir. Qtinki.i oy gopunlu!"unu ve yiinetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin
kendilerine (yiinetime) yakrn bir kimseyi iizel denetgi segtirmeleri olasrhlr,
348. maddenin etkinlipini hige indirebilecek tinemdedir. GKun tizel denetgi
segim hakkrm kiitiiye kullanmasr durumunda, di!'er pay sahiplerinin ancak
segim karanmn dtiriistltik kurahna ayl<rnhk nedeniyle iptalini dava edebilirler (TK. m. 381). Bunun drqrnda azrnh[r.n mahkemeden bagka bir denetgi
atanmasrm isteyebilmesine TK. m. 348 hiikmii olanak vermemektedir. Amlan madde de ancak iizel denetgi atanmasr isteminin GKca reddedilmesi halinde mahkemeye gidilebilmesi ringiirtilmiiqttilTl.
Bu giirtiqten hareketle, GI(ca segilen iizel denetgiler arasrnda, azrnhfrn
giisterdili adaylardan en azrndan birinin dahi segilmemesi halinde, bu durumun iyi niyet kurallanyla ba!'daqmayacaS gerekgesiyle GKun dzel denetgiye iliqkin karanmn iptal edilmesi gerekti!'i diiqtindlebilir. Ancak bu iddiayla GK karan iptal edilse bile, iizel denetginin yeniden segilme yetkisi yine GKa aittir. Mahkemenin iizel denetgi atayabilmesi ancak GI(un tizel denetgi atama iste$ni reddetmesi halinde miimktindtirT2. Dolayrsryla yaprlacak itirazrn pratik higbir yararrl olmayacaktrr.
Buna karqrhk Poroy, goiunluiun, azrnh$.n talebini kabul ederek kendi iqine gelen bir iizel denetgi atamasr durumunda, bu karara karqr tizel denetginin kiqililine itiraz edilerek mahkemeden 6zel denetgi tayininin istenebileceiini, bu iqlemi saflamasr gereken TK. m. 348/son hiikmiintin, yanhghkla aym maddenin rigtincii frkrasrmn bir tekran nitelilinde diizenlendi$ini savunmugturTS.
Bu gdriigtin kabul edilmesi durumda qiiyle bir sorun ortaya grkmaktadrr: Acaba "atanan denetginin goiunlu[un kendi iqine gelen denetgi" oldufu
hiikmtine varmanrn kriteri nedir? Qolunlu[un azrnhk adaylanndan higbirini segmemesihali mi? Biiyle bir sonug kabul edilirse, go['unluk bu durumdan kurtulmak igin aanh[rn giisterdipi adaylardan birini segmekdurumunda mr brrakrlmak istenmektedir? GK azrnhlrn giisterdiiit adaylan :ueyaazLn7 0 Alman Paylr
$irketler Kanunu (Akt-G. 24L/ rro.A'de)GK karanndan sonraki iki hafta igin-

de 6zel denetginin kigili!,ine itiraz edilerek, bagka bir iizel denetginin atanmasr igin mahkemeye bagvurulabilir htikmii getirilmigtir.
7 L Moro[Iu, Ozel Denetgi, s. 10. Bununla birlikte Moroflu

aynca, mahkemece atanan 6zel
denetginin qahsrna aym mahkemede HUMK'nun bilirkiqilife iliqkin hiiktimleri gergevesinde itiraz edilebilecelini de savunmuqtur (Moroglu, Ozel Denetgi, s. 10, dn. 12).

72 FahimanTbkil, Anonim
$irketler llukuku, 2. basr, istanbul 1998, s.248.
73 POROY/(TekinaIp/Qamo!'lu), Ortakhklar, s. 4 14.
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herkesin sayg duyhfrn niyetini bef.enmezdeyaqam kariyerleri itibariy]e
durumda segilen denetqiler,
dufu kiqileri denetgi ola"ai ,"g""r", btiyl" bi"
almamalarr nedeniyle) GK qofluni""l"f.gr" giisterdi$i adaylar arasrndayer
iogonin kendi iqine gelen tizel denetgiler mi sayrlacaklardrr?
BukonudaFransrzTicaret$irketleriKanunu,nun226.hiikmii,azmlr[r
ait bazr iqlemleoloqtor*o bir veya bi"kr9 puy ,"hibirrilr ilgli faaliye! 4tl"
(t'zel
denetgin) g6fazla uzman kiqiyi
rin incelenmesi igin, bir u"v.li"a""
isteyebileceklerini ve harevlendirerek rapor h."rrl"to""mr mahkemeden
hesap komiserlerine giinderizrrlanan raporun aJrncaGKa sunulmak iizere
Iip yayrnlanaca[rm tingtirmiiqtiir'
Tekilburadanhareketle,FransrzsistemindeoldupugibiazrnlrlrnGK
mahkemeden segtiretarafrndan segilenlere ek olarak kendi 6zel denetgisini
ulaqtrnlabilmesi yolunda bir
bilmesi ve bu denetgii"ri" iuporlanmn da GKa
gerqekleqtirilinc-eyekadar yiiriirdiizenlemenin yupri*urt,,t, bu diizenleme
veya iptal davalannda mahItikteki hukuk gerqevesinde,agrlan sorumluluk
gahqmalanm inceleyekemelerin at*yrc.g Uifi"Uiif""in, tizel denetgilerin
bilmeleri gerekti!'ini savunmuqtur?4'
g

c. Kararln

. v .

Lger1gl

ozeldenetgiistelinikabuledenGK,denetgilerinkagkiqidenvekimler.
ayn oylanmak suretiyle yeden olugacalrm da t"+t eder. Bu tespitler ayn
daha sonra istifa eden derine getirilir. segilip de gorevi kabul eimeyen veya
taktirde geyerine t"a"t dlnetgi veya denetgiler de seqilebilir. Aksi
;it"t"
gibi bir durumla kargr karnel kurulun yeniden toplanarahdenetgi segmesi
qrya kahnabilir.
segilemeyeceklerihuKimlerin dzel denetgi segilebilecekleri ve kimlerin
kiqinin iizel denetqi segilesusunda kanunda li" agit t t yoktur?5. Aynca kaq
ffiaberaberYargrtay,birGKkarannrniptaIidavasrndaiizeldenet9i.
sadece bilirkiqi raporuna dayamlmak suretivle
lerin raporla' ti"u"ira" ii9-l;J-;y;t.i
siiz konusu ll.HD.nin 30.t2.L992 gun, E' 9216648,
karara vanlmrrrnl lry!*-|ait*"-liii..
K.g2||ITTSsayilrkararag6te:"...GereklgS6,gereklgSTylllannaaittoplantilardadzelde.
inci rnad'd'esihii'kiimce girhet hayfilarrX.g$
netgiler segilmig a^orrni u" tu d.enetgilerin
bir incelemeyaprnalart ge'
ilerinlipine
y,nilnd'en
olmad.tpt
olup
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rehlibulunmaslnag6re,lgS6uelgSTyilIanyilniinden6zeld.enetgilerinincelemeleribitirip
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A4}l2htikmiimde,
(Akt-G.
Tasaru'n
123).
me qartla' belirlenmiqtir
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cefi konusu da dtizenlenmemiqtir. Moroflu'na g0re, organ denetgilere iliqkin segilme engellerini drizenleyen TK. m. B4g htikmiintin kryasen uygulanabilmesi olasrhlr bu konudaki kanun boqluiunu doldurmak igin yeterii degrldirz6. Kanaatinizce, bu konudaki kanun bogruiunun en azrndan TK. m.
349 hiikmiiniin kryasen uygulanmasr yoluyla giderilmesi gerekir. Aksi taktirde, iizel denetgilerin bu boqluk nedeniyle herhangi bir qarta ba!.h olmaksrzrn segilebilecekleri gibi bir sonug ortaya grkar. Biiyle bir durumda, iizel denetgi atanmasr hususuyla giidiilen amag hiq veya gereii gibi gergekle$meme
tehlikesiyle karqr kargrya kalacakhr. Qiinkti denetim orgaru igin bir-takrm
segilme engellerinin iingciriilmesindeki gaye, deneilenmenin higbir etki altrnda kahnmadan, ortakhk ve dolayh olarak pay sahipleri ile alacakhlann
(tIAAO'da tizellikle de kamunun) menfaatini korumaktrr. Burada gridtilen
amag iizel denetgi tayini hususunda evleviyetle siiz konusu oldulu igin, denetgi organ igin segilme manilerini dtzenleyen TK. m. a4g hiikmiiniin yam
srra, TK. m.347/4,351ve denetgi segilmeyeengel diler kanunlardaki dzel
htikiimlerin de loyasen uygulanmasr gerekir. poroy'a g6re, bu konuda somut olaya gdre bir karar verilmesi gerekirTT.
Genel kurul, karannda, denetgilerin inceleyece[.i konulan da belirler.
Yukanda da belirtti$imiz gibi, 6zel denetgiden deneilemesi istenen konularan "muayyen" (belirli) olmasr gerekir. Bu konulara ozerdenetqi tayini talebindeki hususlann yam srra baqka konular da eklenebilir. Ancak iizel denetgi tayini talebindeki konulann krsmen yer almamasr durumunda genel kurulca alman karar red hiikmiinde olup azrnh[rn mahkemeye baqvurma hakkr do!'ar.
Genel kurul ayrrca, denetgiye ricret iidenecefi kararlagtrrrlmrgsa, iidenecek iicreti belirleyebileceli gibi bu iicretin belirlenmesi igin yK na, murahhas tiye veya mridiirlere de yetki verilebilir.
d. iligkinin

Niteli!.i

TK. m. 348/1 hiikmiinden de agrkgaanlagrldrpr gibi, tizel denetqinin bizzat GK tarafi.ndan segilmesi gerekir. GK tizel denetgiyi belirleme yetkisini
dewedemez. Bu durumda, iizel denetgiyi segenGK, ortakhk ile tizel denetqi
arasrndaki siizleqmenin kurulmasrnda ortakhlrn kanuni temsilcisi durumundadrrT8.
Ozel denetgi ile ortakhk arasrndaki siizlegme,icap nitelilindeki segimin
iizel denetqi tarafindan agrk veya zrmni olarak kabulti ile kurulur. Ancak
tizel denetgi Ao':.n orgam deiildilzs. itiqkinin dayanaca[r siizleqmenin nite76 Moro$lu, Ozel Denetgi, s. 9-10.
7 7 POROY (Tekinalp/Qamoilu), Ortakhklar,
7 8 Arslanh, C. n-rrl, s. 10.
79 Arslanh, C. I, s. 249, dn. 199.
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H['i, iizel denetginin bir uzmandan rapor alma ihtiyacrrun dofrnasr durumunda iinem kazamr. Hizmet akdi iliqkisinde, iizel denetgiyi GK tayin ettiiine gdre, uzman yardrmr igin yine bu orgamn karar vermesi gerekir. istisnai olarak iligkinin istisna akdine dayanmasr durumunda uzman raporu aImak ve bunun bedelini tidemek, iizel denetqiye diiqer8o.
Bununla birlikte Ozkan hakh olarak, iizel denetgi ile ortakhk arasrndaki iligkinin vekalet iliqkisi olduiunu, ancak biinyesinde ba$mhhg, bir baqka deyiqle tizel denetginin ortakhk yetkililerinden inceleme yapaca$ konu
hakkrnda emir ve talimatlar almasrm igermedilini, bu nedenle sdz konusu
vekalet iligkisinin saf bir vekalet iliqkisi olmayrp, kendine iizgii bir vekalet
iliqkisi oldufunu, bu iliqkinin anonim ortakhklar hukukuna iizgti dzel kurallarla dtizenlendi['ini, bu denenle BKndaki vekalete iligkin iizel kurallara
boqluk doldurucu olarak baqvurulmasr gerektiiini savunmuqtursl.
Genel kurul, belirlemiq oldulu iizel denetgileri her zalr'atr azledebilir
(BK. m. 340,344). Ancak tizel denetgi ile ortakhk arasrndaki iliqki genel
olarak bir hizmet akdine dayandrSndan, ortaklardan segilen denetleme organr iiyelerinin sebepsiz Ye zalnanstz azil nedeniyle tazminat isteyemeyece[ine iliqkin TK. m. 350 htikmtis2 ozel denetgilere uygulanmaz. Ayrrca iqi
yokuga siirmek amacryla GKmn denetgileri azletmesi halinde azrnhfirn
mahkemeye baqvurarak, TK. m. 348/2 prosediiLriinii83ytiriitebilmesi diiqiintilebilirsa. Yukanda da ifade ettiiimiz gibi, TK. m. 350 htikmii denetgilerin GK tarafindan her zaman azledilebileceklerini dtzenledifline gtire, dzel
denetginin azline itiqkin karann ahnmasrnda giindeme bafhhk ilkesi uygulanrlraz.

Poroy, bu nedenlere dayanarak, iizel denetgi tayin edilirken iliqkinin nitelilinin de agrkqa
belirtilmesinde yarar oldulunu ifade etmiqtir (POROY (Tlekinalp/Qamoflu), Ortakhklar,
s. 353). Bununla birlikte, BK. m. 18 htikmri, bir sOzleqmeninqekil ve qartlanm belirlerken,
taraflann kullandrklan ibare ve isimlere bakrlmaksrzrn, onlann gergek ve miiqterek amaglarrmn aranmasr gerektiiini iingiirmtigtiir. Dolayrsryla bu hiiktim kargrsrnda, tizel denetgi
tayin edilirken iliqkinin nitelilinin tarallarca belirlenmesinin bir anlamr kalmayacaktrr.
8 1 Ozkan, s. 29.
82 Bu hiikme gdre, denetgiler, her zaman GK tarafrndan azledilebilir ve yerlerine yeni kimse-

ler atanabilir. Pay sahipleri arasrndan segilen denetgiler azilleri nedeniyle tazminat isteyemezler.
83 Bu hrikme giire, GKun toplantr zamanrndan itibaren en az altr ay 6ncedenberi esas sermayenin en az onda birine sahip olduklan belirlenen pay sahipleri; son iki yrl iginde qirketin
kuruluquna veya idare iqlemlerine iliqkin bir suiistimalin gergekleqtifini veya kanun ya da
anasdzleqmehrikrimlerine dnemli bir geklide aykrn hareket edildifini iddia ettikleri takdirde, bunlan veya bilangonun gergekli!'ini incelemek igin iizel denetgiler atanmasrnr GK dan
isteyebilirler. Bu talep reddedildifli taktirde gerekli masraflan peqin tidemek, dava sonucuna kadar rehinli kalmak iizere sahip olduklan paylan "mutebern bir bankaya tevdi etmek
koquluyla mahkemeye bagvuru hakkrna sahiptirler.
84 Domanig, s.748-749.Aym dofrultudaki gdriiq igin bkz., POROY (Tekinalp/Qamoflu)' Or'
takhklar. s. 354-355.
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Ozel denetgi tayinine iliqki verilen GK karannrn icrasr YI('ya ait oldu!'undan, dzel denetgilerin, genel kurulun belirledili garblar gergevesindeqirket defter ve kayrtlanmn incelemesini engelleyen YK'mn sorumlu tutulmasr (TK. m.
336/ no. 4) ve azli (TK. m. 316) mtimktindiir. Buna karqrhk YK'mn da, GK kararlanna kargr iptal davasr agmasrveya karann icrasrmn geri brrakrlmasr karan almasr (TK. m. 381, 382) veya TK. m. 336/ no. 4'e dayanarak karan yerine
getirmemesi de mtimkiindtir. Denetimi grkmaza sokan bu gibi hallerde azrnh[rn mahkemeden gegitli tedbirler aldrrmasr mtimktindiir (HUMK. m. ].00-111).
2. RED KARARI
Azrnhfin, iizel denetgitayinine iliqkin olumsuz genel kurul karanna karqr
dava agma zorunluluiu olmaksrzrn, iizel denetqi atanmasr igin mahkemeye
baqvurmasr mtimkiindiir. Bunun yam srra azrnh$n, TK. m. 381'deki iig ayhk
hak dtiqtirticti siirenin dolmasrndan iince red karanmn iptali konusunda dava
agmasrve yine bu stire igerisinde tizel denetgi tayini igin mahkemeyebaqvurulmasr da, azrnhk haklanmn korunmasr ve en azrndan yersiz ve zaman kaybrna
yol agan dava tartrqmalanmn iinlenmesi agrsrndanyarahdrrs5. Buna karqrhk
Yargrtay bir karannda, TK. m.348/2 uyannca dava aglmasr durumunda, aynca TK. m. 381 uyannca iptal davasr aqrlamayacalrnakarar vermiqtirso.
iptal ve iizel denetgi istemine iliqkin davalar, birbiriyle ba$lantrh olduklanndan, birlikte agrlabilecekleri gibi (HUMK. m. 43, 187), ayrr ayn agrlan
davalann birlegtirilmesi de miimktindtir. Aksi halde, geg tarihli dava, tince
agrlmrq olan davaya dayamlarak bekletici mesele yaprlabilir.
B.IVTAHKEMETARAFTNDAN oZEL DENETqi TAYiM
1. MAHKEME KARARININ I{UKINd MTNT,iGi
Domanig'e giire; iizel denetgi atanmasrna iliqkin olarak verilen olumlu
veya olumsuz mahkeme karan, kesin hiikrim teqkil etmez. Zira, bilirkiqi gaIrqmasr nitelili taqrmayan (HUMK. m.275-286), hatta itiraz edilmedifi taktirde kesinleqen bilirkiqi raporu (HUMK. m. 283) seviyesine bile ulagmayan
bu karar, higbir hukuki ihtilafr kesin karara baplamamakta, en fazla delil
tespiti 6UMK. m. 368-374)veya tedbir (HUMK. m. 101-111)niteliiiinde bir
karar ve belge seviyesinde kalmaktadrpz. $tiyle ki:
Domanig, s.?43. Aynca bkz. Omer Teoman, "Ozel Denetgi Atanmasr istemi Genel KuYasa Hukuk Dergisi, C. IV S. 9, EyizleyebilecefiYollar",
rulca ReddedilenAzrnhfrn
Itil 1981,s. 1152vd.
k., YKD., C.8, S.9, s.1279-L280.Aynr96ll.HD.nin 24.6.L982giin, E. 8U2952,1<8Z3061sayrh
riiq igin bkz., POROY/(lbkinalp/Qamoilu), Ortakhklar, s.41.4;MoroE'lu,Ozel Denetgi, s. 17.
87 Domanig, s.749-752. Bununla birlikte, tasanda, mahkemenin iizel denetgi istemini kabul
etmesine iligkin karanmn kesin hii'ktim tegkil edecefi iingdriilmtigtiir (Tasan m.44012).

DoQ. Dn Mehmet Somer'in Antslna Armapan

r03

o Mahkeme kararrnrn, iizel denetimin gerekip gerekmedili konusunda,
veriqirket ile azrnhk arasrndaki ihtilafr sona erdirdif'i dtiqiiniilebilirse de;
gibi,
oldufu
len olumsuz karann iiX. m. 257'deki ihtiyati haciz talebinde
yeniden
eksik qartlan tamamlayan azrnh$n, aym sebeplerle mahkemeye
miiLracaatrsdz konusu olabilecektirSS.
o Olumlu mahkeme karalmn amacr ve gticii de delil tespiti niteli$ndesonucu kesin
dir. Qiinkii, TK. m. 306-308'e dayanan davalarda oldufiu gibi,
ancak
tespiti,
htikrim teqkil eden eda davalarrnda, iizel denetgi eliyle delil
nitelifintedbir karakteri taqryan delil tespiti niteliiinde bir karar ve-belge
edileitiraz
raporlara
verecekleri
denetgilerin
6zel
de olabilecektir. Nite"kim,
sonuglar
Rapordaki
istenebilir.
da
rapor
ek
bileceli gibi aym denetgilerden
davasrna
6zel denetim konusundaki davalarr bafilamamakta, rizel denetgi
gok
kamtaz
yolsuzluklan
de
muhatap kalan mahkeme, kesin delillere de$I
layan,,deliller ve emarelerle" yetinmek zorunda kalmaktadu.
hiiki.im teqo TK. m. 348',inamag ve 6nemi de mahkeme karanmn kesin
yar$davalarda
edecek
teqkil
hiikiim
kil etmesine elveriqli deflildir. Kesin
teqkil
htiktim
kesin
davamn
bu
Iamamn uzun siirebileceginden hareketle,
zamanaslmrm
olmadr$ndan,
davasr
etmesi durumunda bile, sorumluluk
dayakesmeyen iizel denetqi davasr bitinceye kadar, tizel denetim raporuna
yrlhk
zamanaqlmrbeg
hatta
h sorumluluk ve eda davalan tingiiriilen iki ve
daha kena uirayabilecektir (TK. m. 309/4). Bu nedenle denetgi raporlanna
gidildiizenlemeye
rr-eOnemli sonuglar bafflanmasr gerekirken, btiyle bir
nitehiikiim
"irr
kesin
memesi, kanun koyucunun iradesinin de verilen karann
li[inde olmadr$ qeklinde yorumlanabilirse'
verilo Aynca delil tespitine iliqkin mahkeme karan, goiu kez durugmasrz
gere[in363
m'
TK'
gOA-gZa)'
Stiz konusu tjzel denetim,
mektedir (HUMK. *.
iiirenebilecekleri bilgilerden fazlainceleyerek
girket
defterlerini
ortaklann
ce
iizel denetqi
srnl veremerrrlkt"di". Gergeklerin araqtrnlmasl amaclnl taqryan
koatanmasr karanmn, ,"r"" rr"r"n higbir sonucu olmadrSndan, menfaatlerin
olamaz'
rumasr agrsrndanYargtay yolu ve kesin hiikiim durumu da sijz konusu
o 6zel denetgi istemine iligkin mahkeme karanmn, kesin hiiktim teqkil
edilebilen
ettifinin kabul Ldilmesi halinde, azrnhfa, sonugla'na itiraz
yol yebu
tHUnff. m. 283) bir bilirkiqi raporu drqrnda bir hak sa[Iamayan
iizel denetgi istemi
Orneiin TK. m. 348/3 gereBinceilelil ve emareleri ibraz edemedilinden
baqvurarak
mahkemeye
ederek
tedarik
gerekli
delilleri
rrrirSgttr,
reddedilen
mahkemece
doialdrr.
istemesi
tayini
denetgi
iizel
aym konularda inceleme yapmak tizere
karannda, gerek denetBuna karqrhk, HGK.nun 26.10.1966 giin, E. T./1409, K. 2?6 sayrh
verilmesi hususlannda
izin
davetine
toplantrya
genel
kurulunun
gerekse
iit";r, tryirrl,
TlK.nunSSl,ve36Tincimaddeleriuyarrncaagrlacakdavanrn,edadavasrol.qug-uv*utl.
(Il' Kaz' Igt' D''
u. v".in" aqrlan tespit davasrmn dinllnemeyecegi gttrtiqii kabul edilmigtir
olduniteliflnde
davasr
eda
davamn
iligkin
;.\tl, i. ti:;. asgoi. Ot"t denetgi atanmasrna
Ozel Denetgi, s' 16'
Moroglu,
igin
bkz.,
giirtig
savunan
iunu
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rine, herhangi bir ortalrn TK. m. 309 ve 336'ya dayanarak bir sorumluluk
davasr agmasrmn tercih edilmesi gerekir.
Yukandaki gerekgelere dayanan Domanig, iizel denetgi tayini neticesinde verilen mahkeme kararrmn kesin hiikiim tegkil etmemesi nedeniyle,
taraflann bu karara delillerin tespiti (HUMK. m. 3?3) ve tedbir (HUMK. m.
111) seviyesinde baph olduklanm, TK. m. 348/2'nin iizel bir hriktim olmasr
nedeniyle, ihtiyati tedbire iligkin HUMK. m. 109'daki on giin iqinde dava agma zorunlulu!'unun sciz konusu olmadr[rm, aJrrrca bu karara karqr itiraz
edilebilirse de, temyiz yoluna gidilemeyeceiinieo, nihayet TK. m. B48,deiingiinilen iki yrlhk siire drqrnda,iizel denetime konu olacak davalarda, tizel denetgi tayinine iliqkin mahkeme kararrmn zamanagrmrm kesmeyecepini ve
durdurmayaca$m savunmuqtur (BK. m. 132-134)e1.
Yargrtay'a gtire tizel denetgi tayinine iliqkin mahkemenin red karan nihai bir karardrr ve temyiz edilebilir. Buna kargrhk mahkemenin kabul karan farkh niteliktedir ve temyizi istenemezg2.Buna karqrhk Erig'e gcire,
mahkemece verilen olumlu yada olumsuz karar temyiz edilebilirgs.
Nihayet iizel denetgiyi segenmahkemenin gerekti!'inde bu kimsenin giirevine son vermesi imkam bulunduiuna giire, iizel denetginin qahsrna, onu
segenmahkemede hakh nedenlerle (TK. m.347 ve 349) itiraz edebilmek ve
defigtirilmesini isteyebilmek miimkiin olmahdrre4.
90 Mahkemenin vermiq oldufi'u 6zel denetgi tayinine iliqkin karara kargr temyiz yoluna gidilebilecegini.savunan gtiriigler igin bkz., PoRoY (Tekinalp/Qamoilu), ortakhklar,
s. 3b4;
Morollu, Ozel Denetgi, s. 16; T\rncay Yrlmaz, "Anonim $irketlerde Hususi Murakrp
Thyini", istanbul Borusu Dergisi, C. 48, S. U-12, istanbul 19Tb, s. BE4;Ozkan, s. 36.
91 Domanig,s.752;
Qevik, s. 554.
92 Bu husus Yiice Mahkemenin 1l..HD.nin 30.6.1980 gtin, E. 3183, K. 3bB4 sayrh
kararrnda:
"...Mahkeme,ITK.nun 348. md,sindzki 6zelkogullartn buluntnamnst halindz aztnhptn iizel denetgi atanmastna d.air istemi dopal olaroh redd.ed.ecektin
Bu red karann nihai bir harar olmast itibariyle tetnyiz edilebilmesi tabii ue zorunludur.Buna karpthh, mahkemenin 6zel dcnetgi
d,td.tnaslistemini kabul edenkaran farkh niteliktedir. Qiinkii, mahhem.eniniizel d.enetgiatamastna harart bir uyugmazh$tngide.rilmesiyahut bir genel kurul karartntn haldrnlmasr sonucu
dapuran bir harar de$ildin Ozel denetgiatantnail kararr ile sadeceanonirn ortakhk bi.inyesindc bir anlamda delil tespiti yaprlmast ue ileri.deagtlabilecekbir sorurnluluh dauastna esasolacah bir dcnetim raporu hazrrlanmasr saflnnmak istenmektedir.B6yIe bir karar, istemin habuliinii igerenolumlu bir karar oldupuna ueeda dauast niteligi dE bulunmad$tna g6re temyiz kabiliyetinin de olmast'gerekinAksinin kabulii anonim ortahltk ydnetim kurulunun ibrastnt ve igIerin yilriitillmesinin siiriincemed,ebvakmak olur ki,bunu kabulii olanak yoktur MKnun
S48.md.sinin2, fikrastntn sonciimksinde yer alan daua sdzciigil 6zel d,enetgiatanail ile ilgili
detildin Bu nedenle d.avah ortahhptn temyiz isteminin reddi gerekir" qeklinde belirtilmigtir.
Aym karann kargr oy yazrsrnda: T'IK.nun 348.md sine g6re yaprlan iizel denetgi atanmasr
istemi mahkemede bir dava qeklinde giirriliir ve verilen red veya kabul kararlanmn nihai
kararlar olarak temyiz edilebilmeleri miimkiin olmahdr gOrtiqii savunulmuqtur (Batider,
C.XIV, S.1, s. 132).
e3 Eris, s. 1012.
94 Moroflu, Ozel Denetgi, s. 17.
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2. n{AITKEME KARARTMN iqnnici
Mahkeme kararr, azrnh[r oluqturan ortaklarrn kimliklerini, bunlann
sahip olduklarr pay miktanm, tinceden usuliine uygun olarak iizel denetgi
atanmasr igin GKa baqvurup vurmadrklanm, GI(un talebi reddedip etmedi$ni, mahkemeye miiracaat eden azrnhfrn GKa baqvuran azrnhk ortaklaoluqup oluqmadr$m, GKa ve mahkemeye belirtilen gerekge ve ince"rrrdun
Ieme konularlmn aym olup olmadrlr, tizel denetgiye liizum giiriilmesinin veya gtiriilmemesinin gerekgelerini, incelenecek konulan, bu incelemenin georanda qirket defterlerinin teslim veya ibrazrm (TK. m. 79-80), TK.
""r.tiEi
m. g[l ve B4g gereiince tizel denetgilere yiineltilen itiraz ve bu itirazlann sonucunu, denetgilere verilecek iicretigs, karar gyaben verilmiqse, gyaben verilen karara karqr qirketin ileri siirdiifii itiraz ve defrleri ve vanlan sonucu
kapsamahdrrgG.
3. MAHI{EME KAR.ARININ ETKiLERi
ozel denetgi istemine iliqkin mahkeme kararlarr, delil tespiti ffiuMK.
m. 368-374)ve tedbir kararlarrnrn (HUMK. m. 101-113/4)temyiz edilmemesinde olduiu gibi, temyiz edilemez. Ancak duruqmasrz olarak verilen kararlara, tedbir Gtuvtx. m. L0?-108)ve delillerin tespiti (HUMK. m. 173) kararlannda olduiu gibi, itiraz edilebilir'
Mahkemenin olumlu karar vermesi tizerine, qirket idaresinin incelemeye izin vermemesi durumunda karar icra dairesi veya mahkemece giirevleniitit"tt (HUMK. m. 106) kimselerce yerine getirilir. Azrnh$n bagvurusu iizerine qirkete ydnetim kayyrmr (MK. m. 427/4)atanmasr, incelemenin ydnetim
kayyrmr yarirmryla saglanmasr veya qirket kayrt ve defterlerinin icra yoluylu.'l','"""k(HIJMK.m.]-06)iizeldenetgileretevdiidemiimkiindiir(TK.m.
79-80).
4. YARGII.AMA USTJLII VE GOREVLi VTETUTNW
ozel denetgi atanmasrna iliqkin agrlacak davamn azrnhk tarafrndan agrlacafrm yukarrda belirtmiqtik. Bu dava anonim ortakhk tiizel kiqilili aleyhine agrlir. Davada basit yarglama usulti uygulamr ve yarglama duruqmalrolarakyaprlrr(TK.m.1460)9?.Gijrevlimahkemeasliyeticaretmahkeme95 Moroplu'na giire, TK. m.34812 htikmiinde, masraflann peqin ddenmesi qartr konulurken

ongoiilen airag,'"orurrlo inceleme giderlerinin yam srra tizel denetqi ticretinin de belirlenip
ddenebilmesini sailamaktrr (MoroElu, OzeI Denetgi, s' 17)'

96 Domaniq,s.752.
97 l.l.HD.nin 30.11.1986gUn, E.86/5492,K. 86/5834sayrh karannda: "...T'TKnun 348 IIL

gdre,
md..sind.eiSzeldenetgi segilmesinin dava gehlind.eg\riilece$i belirtilmig olmaana
gereHUMK.nun 73 iincii md. si gere{ince taraf teghil edildihten sonra dauant'n gdrii'lrnesi
davanrn
denilerek
gdriihnemigtir."
do{ru
tesisi
ite
hiihiim
incelime
iizerinde
hirken eurak
duruqmah olarak yaprlmasr gerektifii ifade edilmiqtir (Moroflu, T',lK,' s. 273).
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sidir (TK. m. 5). Yetkili mahkeme ise kural olarak qirketin merkezinin bulundufu yer mahkemesidir (TK. m. 309/3)e8.
TK. m. 309/3 htikmii, sadecesorumluluk davalannda yetkiden siiz ettiiinden, tedbir (HUMK. 104) ve delil tespitinde (HUMK. m. B?0) oldulu gibi, tespitin en kolay yaprlabilecefi, drneiin ihlalin gergeklegtifi iddia edilen
iqyerindeki qube yeri mahkemesi de yetkili sayrlabiliree.
Ozel denetgi tayinine iliqkin davamn aqrlmasr halinde, GK toplantrlanmn ertelenmesi gerekmez. Ancak, istem halinde ve koqullarrn oluqmasr durumunda, mahkemenin tedbir kararr verrnesiyle GK'un ertelenmesi mtimkiindiir100.

rrr. ozEL DENETqiLERiNGOREVVEytnfiiMr,ur,OXr,nni
Denetgiler qirket defter ve kayrtlan iizerinde, kendilerine verilen yetki
srmrlarr gergevesinde,yaptrklarr denetimin sonucunu bir raporla mahkemeye sunmakla ytikiimliidtirler. Denetqilerin GKca segilmesi halinde, hazrrlamrg olduklan raporu qirket idaresine ve gerekti[inde denetqilere de verebiIirIer.
Denetgilerin incelemesi bir bilirkigi incelemesi nitelilinde oldu!"u iqin,
raporu oybirli[iyle dtizenleyebilecekleri gibi ayn ayn olarak da dtizenleyebilirler. Dahasr belli bir kr.smrnailigkin denetgilerden birisi veya birkagr muhalefet qerhi koyabilir. Raporda vanlan sonuglarrn gerekqeli olmasr ve delillere dayanmasr gerekir. Mahkemeye verilen raporun birer niishasr da taraflara verilir (HIIMK. m.282)70r. Aynca ilgililerin talebi iizerine ek raporda
verebilirler (HUMK. m. 283).
YK'mn ihmali halinde, denetim kurulu TK. m. 353/ no. 8'e dayanarak
GK'u ola['an veya olap'amistti toplantrya galrrabilir ya da toplanmasr kararIaqtrnlan GK gtindemine iizel denetginin hazrrlamrq oldu!'u raporu koyabilir.
Denetgiler tiBrenmiq olduklarr qirket srrlarrm agrklamamakla yi.ikiimlii61i"1"1102.
Bu ytikiimltiliife aykrn davranmalan halinde, qirket ortaklanmn
98 Tasarrda bu hususlar tizel denetginin atanmasrna iliqkin olarak aynca diizenlenmigtir (Tasarr m. 438/2).
99 Domanig,s.754.
100 lL.HD.nin 7.L1.1994gtin, E. 94/4061, K. 94./8253 sa;nh kar. (Moro!.Iu,
TTK., s. 2?4).
1 0 1 Tasannrn bu konudaki hiikmti qu gekildedir: "Ozel denetgi, incelemenin

sonucu hahhmda
girhetin strlartnt da koruyarak mahkemeyeaynnh,lt bir rapor uerinMahkeme, raporu girkete tebli| eder ve girketin, raporun agr,klanmannr.ngirket strlannt veya girketin korunmaya
de$er d.iier menfaatlerini zarara uprattp uPratmayaca|tno ue bu sebepletalep sahiplerine
sunuhnannastna ilighin nlebi hakhnda karar uerirMahkeme, girket ue takp sahiplerine,
aythlanan rapor hakkmda de{erlendirmeleri beyan etmek ue ek soru sormak olanopr,nt tazlr". B6ylece tasan da hazrrlanan raporla ilgili olarak girket sulanmn korunmasrna yiineIik 6zel bir 6zen g6sterilmigtir.

L02 Bu durum hazrrlanan tasrrada agrk olarak belirtilmigtir (Tasan m. 447/5).
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srr saklama yiikiimltitti$tinii diizenleyen TK. m. 363 hi.ikmiine gtire deiil,
TCK. m. 198 htikmtine gdre cezalandrrrlrrlar. Aynca tjzel denetgiler ile ortakhk arasrndaki iliqki s<izleqmeyedayandr[r igin, iizel denetgi sebep oldu!"u zararlardan dolayr, kusursuz olduf"unu ispat etmedikge, ortakhia karqr sorumlu olur (BK. m. 96 vd.).

rv. DENETQinApOnUNUNl{tn(]vru
Denetgi raporu, bilirkiqi raporu veya delil tespiti niteliiinde olduiu igin,
takdiri bir delil nitelilinde olup; kanuni detil iizellipini taqrmaz. Gerek azrnhk, gerek girket ve gerekse ortaklardan higbirisi bu raporla ba!'h delildir.
Sorumluluk davasrmn agrlmasr igin ilgililere sadecebir frkir verme nitelili
taqrr.
TK. m. 348/3-4 htikmiindeki, "rnuraktplarun uerecehlerirapora gdre, bu
talebin hakh. sebebedayanmadtpt. anlagr.hrsa, kdtil niyetle harehet ettikleri
ispat edilen pay sahipleri, qirketin bu yilzden gdrdillii zarardan mi.iteselsilen mesuldi)rler" ifadesinden raporun azrnhsn iddialanm yerinde bulmamasr durumunda, azrnhsn sorumlulufuna gidilebilecefi kanaatini uyandrrsa bile, bu htikme dayanarak azrnhsn sorumluluiuna gidebilmek igin,
yine aym htikiimde yer alan 6zel denetgi tayinini isteyen azrnhk pay sahipIerinin "kiitii niyetle hareket" ettiklerinin de qirketge ispatlanmasl gerekir103.
Denetgilerin raporunun baflayrcr olmamasr sebebiyle, genel kurul sorumlulara (YK ve denetim orgam iiyeleri) karqr dava aqrp aqmamakta serbesttir. Dava agrlmasrna iligkin GK red karan vermiqse, herhangi bir azrnhk ytizde on paylalm teminat giistererek dava agrlmasrm istemiqse, qirket
sorumluluk davasr agmak zorundadrr (TK. m. 341). Aynca her ortak, kiqisel
olarak kendi namrna ve qirket hesabrna sorumluluk davasr agabileceli gibi
(TK. m. 309), qartlann bulunmasr halinde doirudan doiruya kendi nam ve
hesabrna (tazminatrn kendisine iidenmesini sailamak tizere) sorumluluk
davasr agabilir.
Nihayet tizel denetgi raporuna dayanarak, dava agrlmasrm reddeden
GK kararlarrna kargr da iptal davasr agrlmasrna bir engel yoktur (TK. m.
381).
V. AZII\LIdIN

SORI'MLTTLUdU

A- SORTTMLnLUGUN gentranr
TK. m. 348/3-4 hiikiimleri uyannca azrnhfln, girkete kargr, sorumluluiuna gidilebilmesi igin tingiirtilen qartlar qunlardrrl04:
103 Domanig,$erh, s. ?55
104 Tasanda sorumlulu['a iliqkin bir d{izenlemeyeyer verilmemigtir.
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o Ozel denetgi isteminin mahkemece reddi,
o Veya mahkemece tayin edilen <izeldenetgilerin, azrnhkga ileri stiriilen yolsuzluklann bulunmadr[rm bildirmesi,
o Azrnhfrn kdtii niyetle hareket etti['inin qirketge ispat edilmesi,
o Do!'al olarak bir zarann dopdu[unu ve illiyet ba&m girketin ispat etmesi gerekir.
Bu qartlar arasrnda, iizel denetgi iste[inin genel kurulca reddedilmesi
veya genel kurulca segilen tizel denetgilerin azrnhk iddialanm yerinde bulmamasr hususlarr yer almamrqtrr. oysa, bu hallerde de, genel kurulun toplantr masraflan, 6zel denetgilere iidenen iicretler ve 6zel denetgi istek ve tayininin, qirketin ortaklar, mtigteri ve bankalarla olan iliqkilerini tehlikeye
sokmasr gibi zararlan sdz konusu olabilir.
Domanig'e giire, TK. m. 348 hiikmti hatahdr1o5. Bunun nedeni ise, TK.
m. 3481n iigiincii fi.krasr ile, GK'mn dzel denetgi talebini reddetmesi veya bu
organ tarafrndan segilen denetgilerin azrnhk iddialanm yerinde bulunmamasrndan doian sorumlulu$u, drirdtincti frkrasrnda da azrnh[rn mahkemeye baqvurmasrndan ileri gelen sorumlulu$u diizenlemesi gerekirken, iki frkrada da azrnh[rn mahkemeye mriracaatrndan dof'an sorumluluSu dtzenlemigtir. Bu nedenle, azrnhSn iizel denetgi isteminin GK'ca reddi veya bu kurul tarafindan segilen iizel denetgilerin, iddialan yerinde bulmamalan hallerinde de girkete kargr sorumluluk bu gtiriiq dofrultusunda yorumlanarak
TK. m. 348/3 veya en azrndan genel htikiimler gereiirnce stiz konusu olabilmelidir106. Poroy'da, Alman sisteminden hareketle, GK kararrndan itibaren iki hafta iginde atanmrg olan tizel denetginin gahsrna itirazla, baqka birinin tayinini isteme imkamm dtizenlemesi gerekirken, yanhqhkla f.B'teki
hiikmiin tekrarlandr$ru savunmuqtur'lO7.
B. ZARAR
Yersiz dzel denetqi iste!.inden dofl'abilecekzararra4 genel kurulun davet
edilmesi giderleri, denetgi ve avukat iicretleri, iizel denetgi giriqimleri sebebiyle girketin mtiqteriler, kredi veren bankalar dahil alacakhlar ve ortaklarr05 111. m. 348/son hiikmti, 3. frkramn 2. ciimlesinin bir tekranndan
ibaret olup gereksizdir.
Bu husus yazrm srrasrnda giizden kagmrq ve madde biiylece kanunlagmrqtrr (Hayri Domanig, Ersin Qamoflu, igtihath-Notlu Ttirk ficaret Kanunu ve ficari Mevzuat, B. basr,
istanbul t977, s.265; Unal rekinalp, Ersin Qamoflu, Agrklamah, Noflu ve Kargrlagtrrmah riirk ficaret Kanunu ve ilgili Mevzuat, 9. basr, istanbul 1ggg, s. 141; Moroflu,
Ozel Denetgi, s. 18.
106 Domaniq, 756-757.
107 pgpgy

(Tbkinalp/Qamoflu), Ortakhklar,

s. 3b4.
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la olan mtinasebetlerinin bozulmasr veya tehlikeye girmesinden dofabilecek
maddi veya manevi her tiirlii zararlanndan meydana geli1108.
Yukanda da vurguladrSmrz gibi azrnhlrn sorumlulufuna gidebilmek
igin, zarann gergekleqmesinin yaru srra, TK. m. 348 gergevesindeqirketin,
azrnhlrn kiitii niyetle hareket ettiEini de ispatlamasr gerekir. Kiitii niyetten
kastedilen, azrnhS.n, tizel denetgi gerektirecek bir durumun olmadrlrm bilmesi veya bilebilecek durumda olmasrna raimen girigimde bulunmuq olduSunun ispatlanmasr gerekir. Bu durumda, kanaatinrizee, azrnhk raporunun bir karine dahi teqkil etmemesi gerekir. Aksi takdirde, iizel denetqi
atanmasryla ilgili iingdrtiLlenamacln gergeklegmesi beklenemez. Zira, ozel
denetgi tayini oldukqa zor qartlara baflanmrqken, <izeldenetginin hazrlamrq olduSu raporun, azrnhk iddialanm doirulamamasr durumunda, azrnh$n, tizel denetqi tayini isteminin ktitii niyetle yaprldrfrna iliqkin bir karine
olarak kabul edilmesi halinde, stiz konusu haklan kullarirlmasr iyice zorlaqtrnlmrq olur.
$irket, mahkemece kararlaqtrnlan zaranm, daha iince azrnhk tarafrndan rehin olarak bankaya yatrnlan paylann icra dairesince paraya gevrilmesiyle diK. m. 45, 145 vd.) tahsil edebilir. Aynca, bu teminatlarrn qirket
zararlarrm karqrlamaya kafr gelmemesi durumunda, qirketin azrnhk ortaklarrna miiteselsilen baqvuru hakhr vardrr (TK. m. 348/3).
vI. TEMINAT OI.AR"AKCoSTTniT,nN PAYLARIN iADESi \rE AZINLIGIN
MASRAFTALEBi
TK. m. 34812'deazrnhSn sahip oldu!'u pay senetlerini "daua neticesine
kadar merhun kalmah i)zere" muteber bir bankaya yatrrmasr iingiirtilmtiqtiir. Yatrnlan bu teminatrn fonksiyonu iizel denetgi tayinine iligkin istemin
mahkemece f."*u baplanmasr ya da tayin edilentizel denetgilerin raporlanm sunmalanyla sona ermez. Nitekim burada tingrirtilen teminatrn amacl,
bu iglemlerden sonra qirket tarafrndan agrlacak tazminat davalannda, girketin hakh grkmasr halinde, kararlaqtrnlan tazminatr gtivence altrna al-upry109. Bu nedenle TK. m. 348/2'nin, tazminat davasrm da igerecek qekilde yorumlanmasr, rehinli paylann tevdi edildifi banka dahil, biitiin ilgililerin, qirket tarafrndan agrlabilecektazminat davasrmn sonuna kadar teminatr muhafaza edecek qekilde iqlem yapmasr gerekirllo.
Bu hiikme dayanan tazminat taleplerine konu olacak davamn, ne za108 Ornegin, YK'mn suistimali talebiyle tizel denetgi tayini istenen bir anonim girket kredilerinin kesilmesi, ortaklann bakiye sermaye borglanm bir zaman ddememeleri, girket ile
acentelik anlagmasr yapacak ve avans para iideyecekmiiqterilerin ortaklar arasr ihtilaflar
sebebiyle,tereddtide diigmesi, girketi yok yere vergi kagakghpr iddialanna muhatap olmasr gibi nedenlerle maddi ve manevi zararlar doiabilir (Domanig, s. 757).
10e POROY (Tekinalp/Qamofi'Iu),Ortakhklar, s. 353.
110 Domanig,s. 758.
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mana kadar agrlabilece!'i ve dolayrsryla bankada rehinli duran paylann rehin kalma siiresi hususunda bir aqrkhk yoktur. BK. m. 126/4 hiikmi, "bir
girket akdine dayanan ue ortahlar arastnda ueya girketle ortahlar araunda
agtlmtg bulunan biiti.in daualar ile bir girketin mildilrleri, temsilcileri, murakr.plarr.yla girket ueya ortaklar arastndalei" davalann beq yrlhk bir zamanaqrmr stiresine tabi olacaklanm tingrirmtiqtiir. Paylann bu stire doluncaya
kadar rehinli bir bankada tutulmaslm savunmak gok zordur. Yine BK. m.
138 hiikmtine gdre, "alaca$tn bir menhul rehni ile temin edilmig bulunmast,
bu alacak hakktnda mi)ruruzama,n cereyanr.narnani olmaz. Fahat alacakh.
rehinden hakh.nt. istifa etmek salahiyetini muhafaza eder" hilrkmii diizenlenmiqtir. Bu nedenle qirket lehine bankada rehinli kalan paylarrn zamanaqrmrndan etkilenme ihtimalleri zaynft,r. Ancak, yukanda da agrkladr[rmrz gibi azrnhk paylanmn bankada tutulmasr durumunda, azrnhfrn denetim hakkr gere[inden fazla lcrsrtlanmrg olur.
Azrnh$n denetim hakkrmn krsrtlanmasrm iinlemek igin, uygulamada
mahkemelerin yaptrlr gibi, tazminat davasr agacak qirkete, tizel denetgi davasrn iingdren mahkeme tarafrndan uygun bir siire verilmesi (6rneiin TK.
m. 341'de yer alan bir ayhk siire gibi), bu stiresinin sonunda dava agrldrir
taktirde dava sonuna kadar tazminatrn muhafazasr, dava agrlmadr[.rtaktirde ise, rehinli paylann serbest brrakrlmasr gerekir. Mahkemenin dngtirdiipi.i
siire igerisinde davamn agrlmamasr durumunda qirketin dava agma hakkr,
zamanagrmr defi sakh kalmak tizere devam eder.
Paylarr rehinli olan pay sahiplerinden her birisi, girketin bir zarara u[ramadrSna ve kendisinin de borglu olmadrSna iliqkin menfr tespit ve senetlerin iadesi hususunda eda davasr agabilir (iif. m. 72/L). Br durumda agrIacak davaya karqr, qirketin karqrhk dava agmasr da miimktindiir (HUMK.
m.203-2L2).
Agrlacak davalarrn sonuna kadar rehinli paylar bankada muhafaza edilir. $irketin herhangi bir zarara uiramadrfrmn tespit edilmesi ya da mahkeme karan ile girket ve azrnhk arasrnda sulh anlaqmasrna vanlmasr halinde, mahkeme ilamrmn ibrazr iizerine banka paylan iade eder. AzrnhSn sorumlulu['una yol agacak bir mahkeme kararrmn grkmasr halinde, qirketin
alacafl tazminat iiX. m. 145 vd. hiikiimleri uyarlnca cebri icra yoluyla tahsil edilir.
SONUS VE DEGERLENDiRME
AO'larda YK ve denetgilerin kural olarak (imtiyazh paylann bulunmamasr durumunda) GKda gofi'unluk tarafrndan seqildiii giiz tintinde bulunduruldupunda, azrnLrfiptizel denetqi tayini isteme hakkrmn tamnmrq olmasrmn tinemi ve yaran kolayca anlaqrlrr. Bu hak, azrnhk ile go["unluk arasrndaki dengenin olugturulmasrnda dnemli bir rol oynar.
Bununla birlikte bircok eksiklikler de siiz konusudur:
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a) GKdan iizel denetgi tayini isteme hakkrmn bir azrnhk hakkr olarak
diizenlenmesi yerinde deE'ildir. Sadece mahkemeden iizel denetgi tayininin
bir azrnhk haklil olarak iingiiriilmesi daha do[ru olurdu. Bu bakrmdan tasanmn tingdrdiipti diizenlemenin daha yerinde oldulu siiylenebilir.
b)Alman Hukukunda olduiu gibi iizellikle HAAO gibi sermayesi ve payIarr gok olan AO'da, 1/L0 paylara sahip azrnhlrn yam slra, bu oram oluqturmamakla birlikte belirli bir sermayeye sahip pay sahibi veya sahiplerinin de
rizel denetgi atanmasr isteminde bulunabilmesi yiiniinde bir diizenleme getirilmesi, bu hakkrn kullamlabilmesi olana$mn arttrnlmasr bakrmrndan yararh olacaktrr. Bu bakrmdan tasanmn bu konudaki diizenlemesi yerinde olmuStur.
c) Bilango kar ve zarar hesabr bahmrndan, yeminli mali mtiqavirler veya ba$msrz denetim kurumlarrnca her yrl igin zorunlu bir denetim saflanmahdrr.
d) Ozet denetgi atanabilme gartlan ile segilebilme ve atanabilme engelleri belirlenmelidir.
e) Mahkemeden tizel denetginin qahsrna itiraz olanafr ile dzel denetgilerin ortakhk defterleri ve belgelerini inceleme, bilCr toplama yetkileri, mali
haklarr ve hazrrlayacaklan raporlara iligkin temel ilkeler agrk bir qekilde
saptanmahdrr.
0 Ozel denetim hakkrmn k6ttiye kullamlmasr durumunda, mi.iteselsil
sorumlulufu diizenleyen hiiktim TK. m. 348'de iki kez gereksiz olarak tekrarlanmrgtrr. Bunun yanl slra, sorumluluk igin gart olarak iingiirtilen "ktittiniyetin" ispatr uygUlamada gok zordur. Bu salcncayr tinlemenin en etkili yolu, davaya bakan mahkemenin TK. m. 348'de iingiiriilen dava qartlanmn davacr azrnhk tarafrndan yerine getirilip getirilmedilinin dikkatlice araqtrnlmasr ve iddia olunan hususlarla ilgili delil ve emarelerin, ortakhlrn sunduiu deliller kargrsrnda yolsuzluk ve aykrnhklann varh$m muhtemel gristerip gtistermedi!.inin ozenLeincelenmesidir. Aksi taktirde, bu hak bir krsrm
pay sahiplerince kigisel hesaplan iqin ortakhk ytinetimine karqr bir baskr
aracr olarak kullamlabilme olasrh$yla karqr karqrya kalabilecektir.
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