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ANONİM ŞİRKETLERİN TASFİYESİNDE
TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUGU

Hayri BOZGEYİK•
GİRİŞ

Tasfiye memurları, bir şirketin sona ermesi ile ilgili olarak kanunda
öngörülen sebeplerin gerçekleşmesi üzerine girilen tasfiye sürecinde yapılması
gereken iş ve işlemleri kanun, esas sözleşme ve iş görme şartlarını düzenleyen diğer .
hükümlere uygun olarak ifa etmeyi üstlenen kişilerdir.
Tasfiye memurlarının tasfiye iş ve işlemleri ile ilgili görevleri, muhtelif kanun
hükümlerinde belirlenmiş bulunmaktadır. Ticaret Kanununun buna ilişkin hüküm leri
ilk sırada gelmektedir. Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) gibi, diğer
kanunlarda da
tasfiye memurlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı
görülmektedir. Bu görevlerin temelinde emredici kanun hükümleri yer almaktadır.
Görevler aynı zamanda tasfiye memurlarına yönelen bir sorumluluğu da beraberinde
getirmektedir.
Tasfiye memurlarının yetki, görev ve sorumluluklarının kaynağını sadece
kanunlar oluşturmamaktadır. Tasfiye edilen şirketin esas sözleşme hükümleri bir
başka kaynağı teşkil etmektedir.
Bu çalışmada, kanun ile tasfiye memurlarına yüklenmiş bulunan görevler, bu
. görevlerin kanun ve . şirket esas sözleşmesi doğrultusunda ifa edilmesi lüzumu ve
tasfiye memurlarının bundan doğacak sorumlulukları incelenecektir. Bu amaçla,
öncelikle, tasfiye memurlarının sorumluluklarının kaynağı olan görevleri
belirlenmiş, sonra tasfiye memurları ile şirket arasındaki ilişkinin
hukuki niteliği,
sorumluluğun kaynağı ve şekillerini tespit etme açısından Sphip
olduğu öneme
binaen, ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın devamında, söz konusu görevler
ele alınarak, bundan tasfiye memurlarının sorumluluklarının nasıl ortaya çıktığı , bu
sorumluluğun görünüm şekilleri ile sorumluluktan kurtulma
imkanının bulunup
bulunmadığı konuları tahlil edilmiştir. Son kısım ise, sorumluluk davası,
bu davanın
tarafları ve zamanaşımı sürelerine ayrılmıştır.
1
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§L TASFİYE .MEMURLARININ ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİSİ .
TK, anonim şirketlerin tasfiyesi ile ilgili hükümlerinde, tasfiye memurlarının
belirlenmesi, ilgili göreve tayin edilmeleri, görev ve yetkileri, şirkete, pay
sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı olan borç ve yükümlülükleri, tasfiye memurluğu
görevinden ayrılmayı netice veren zorunlu ve iradi sebepler ile tasfiye memurlarının
ücret hakkı vb. · hükümlere yer vermektedir. Kanun, anonim şirketlerin tasfiyesi
husüsunda birçok noktada kollektif şirketlerin tasfiyesi hakkında daha önceki
maddelerde

öngörülmüş

olan hükümlere

atıfta bulunmaktadır.

Tasfiye memurları ile tasfiye haline girmiş olan şirket arasında, bu şirketin
tasfiye işlerinin yapJlmasını içeren ilişkinin hukuki niteliğinin ne olduğu konusunda
ağır
değişik görüş.ler ileri sürülmekle birlikte bunun bir vekalet ilişkisi olduğu görüşü
memurları
basmaktadır. Buna göre; tayin edilme yöntemleri önemsiz olarak; tasfiye
tarafından tasfiyeyi 'gerçekleştirme işinin kabul· edilerek üstlenilmesi ile birlikte, asli
unsurları zaman kaydına bağlı olmaksızın ve sonucun gerçekleşmemesi rizikosu
kendilerine ait olmamak üzere, ücretin asli bir unsur olmadığı, şekle bağlı olması da
gerekmeyen . bir sözleşme ile başkasına ait bir işin müvekkilin menfaatine ve
1
iradesine uygun olarak görülmesinden ibaret bir vekalet ilişkisi doğmuş olmaktadır •
Gerçekten, tasfiye memurları ile şirket arasındaki ilişkinin nitelikleri vekalet
tasfiye
ilişkisinin özellikleri ile paralellik arz etmektedir. Şöyle ki; öncelikle,
r.
memurlarının yerine getirdikleri görev de bir işin görülmesi niteliğini taşımaktadı
bu
ibaresiyle
hükümler"
eden
tespit
şartlarını
görme
"iş
TK 224/I hükmünde yer alan
hususa işaret edilmektedir.
vekalet sözleşmesinde yer alan unsurlardan birisi olan, işin
·müvekkilin menfaatlerine ve iradesine uygunluğu,2 tasfiye memurlarının tasfiye
faaliyetlerinin icrası sırasında yüklendikleri önemli bir mükellefiyettir. TK
2 l 9/ll 'deki şirket için faydalı gördükleri takdirde tasfiye memurlarına sulh, kabul,
feragat ve tahkim yetkisi tanıyan; 220/II'deki şirket menfaatlerinin tehlikeye
tanıyan
düştüğü hallerde tasfiye memurlarına tek başına hareket etme yetkisi
kaynakları
tin
mükellefiye
düzenlemeler ile TK 224/1, 225, 227, 232 hükümleri bu
Ayrıca,

arasında

gösterilebilir.

Tasfiye memurlarının yerine getirmeyi yüklendikleri tasfiye işleri de herhangi
bir şekilde zaman kaydına bağlı olmayan ve zaten böyle olması da mümkün
bulunmayan; bunun yanı sıra, kanun ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
emesi
getirilmiş olmak şartıyla, şirketin tasfiye edilmesi sonucunun gerçekleşm
akdinin
vekalet
dan
bulunduğun
işlerden
n
rizikosunu tasfiye memurlarına yüklemeye
özelliklerini sergilemektedir.
1

2

Karahan, An~~irn Şirketlerde Tasfiye, Konya 1998, 109- 11O.
Tandoğan, Borçlar Hukuku- Ozel Borç İlişkileri C.11, Ankara 1988, 360

154

T C 'nin 75.

Kuruluş Yıldönümüne Armağan

Tasfiye memurları ile şirket arasındaki ilişkinin doğumu, atama şekline göre
herhangi bir farklılık arz etmemek üzere, icabın tasfiye memurları tarafından açık
veya zımni olarak kabul edilmesi ile gerçekleşmektedir ki bu öze llik te vekalet
ilişkisinin in'ikadının herhangi bir şekle bağlı olmadığı özelliğiyle örtüşmektedir.
İlişkinin

hukuki mahiyeti, bu amaçla herhangi bir ücret kararlaştırılmış olup
olmaı:ııasına da bağlı değildir; işin ücretli veya ücretsiz olarak ifa edi lmesi
mümkündür. Ücret, hizmet sözleşmesinin asli bir unsuru olduğundan, tasfiye
işlerinin görülmesi için ücret kararlaştırılması bunu da bir hizmet söz l eşmesi olarak
nitelendirmek için yeterli değildir. Zira, öğretide baskın olarak, bir ilişkinin vekalet
veya hizmet ilişkisi olduğunda tereddüt edildiğinde, bunun için ücret de
kararlaştırılmış ise, 'zaman' ve 'nisbi bağımsızlık' kriterlerine başvurulmakta; zaman
belirlenmişse hizmet söz l eşmesi, belirlenmemiş ise vekalet sözleşmesi; ayrıca, iş
görenin talimatıııııı da ötesinde ona bağımlılık da var ise yine hizmet ilişkisi;
ekonomik açıdan nisbi bir bağımsızlık söz 'konusu ise vekalet ilişkisi olduğu kabul
edilmektedir. 3
·
Tasfiye memurları için, üstlendikleri i şi yerine getirmek için belli bir zaman
veya hizmet sözleşmesinde olduğu gibi ekonomik ve diğer aç ıl ardan
şirketin
iradesine, emir ve talimatlarıııa · sıkı bir bağlılık söz konusu
olamayacağıııdan, netice o larak şirket ile tasfiye memurları arasıııda, şirketin
tasfiyesi işini konu alan ilişkinin bir vekalet ilişkisi olduğu sonucuna varmak isabetli
ve tutarlı görülmektedir.
sınırlaması

§11. TASFİYE MEMURLARINfN GÖREV VE YETKİLERİ

Tasfiye memurları , tasfiyeyi kanun, ş irket esas söz l eşmesi ve gene l kurul
kararları uyarınca gerçekleştirmektedirler. İflastan başka hallerde şirketin infisah
keyfiyeti ve tasfiyesi mutlaka bu . amaç la tayin edilmiş olan tasfiye memurları
tarafıııdan yerine getirilmekte; iflas halinde ise, tasfiye memurlarına ait olan görev ler
iflas masası tarafıııdan icra edilmektedir (ine. TK 438, İİK 166, OR 740/V).'1
Tasfiye memurlarıııııı şirketin tasfiyesi amacıyla yapacakları işler ve bunlar
dolayısıyla sahip oldukları yetkiler 'JK'da yer alan emredici nitelikteki hükümlerle
belirlenmiştir. 5 Bu nedenle tasfiye memurlarıııa yük lenen görev ve tanıııan yetki lerin
şirket

esas

sözleşmesi

ya da gene l kurulunda

alınan

kararlar ile

kaldırılması

ve

değiştirilmesi mümkün değildir. Zira, böyle bir olasılık, şirket ile tasfiye memurları

3
4

Karahan, Tasfiye, J rı -1 12.
Tekil, Anonim Şirketl er Hukuku, lstaııbul 1993, 364; Steiger (Çağa), İsviçre ' de Anonim

Şirketler
5

Hukuku,

İstanbul

1968, 399.

Tekil, Anonim Şirketler, 365.
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tasfiye edilmesini içeren vekalet
6
ve hukuka aykırılık teşkil edecektir.

arasında, şirketin

ilişkisinin yapısına

ters

düşecek

Tasfiye memurlarının bir anonim şirketin tasfiye edilmesi aşamasında
yüklendikleri , aynı zamanda sorumluluklarının da kaynağını oluşturan görevler ve
sahip oldukları yetkiler.in belli başlıları şöyle sıralanabilir:
Tescil ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (TK 217, 221 , 438,
•
441 /il, 442/2, AktG 263, 266; OR 737 ).
Başlangıç envanteri ve ilk bilançonun düzenlenmesi (TK 444/1 , 226, OR
•
587/1, 742/1, AktG 270) ve GK onayına sunulması (TK 226).

Şirkete ait ticaret unvanına, kullanılması kanuni bir zorunluluk olan
•
'tasfiye halinde ' ibaresinin eklenmesi ve böyle kullanılması (TK 439/11, KVK 30,
OR 739/1).

Şirkete ait envanterin çıkarılması ve bilançonun hazırlanmasından sonra,
•
envanterde yer alan tüm mal, belge ve defterlere el konulması (TK 226/ll, 444).
Şirket . defterlerin tutulması ve saklanması (TK 227, 448, 450, OR 747,
•
AktO 273).

•

Şirketin başlanmış ve henüz tamamlanmamış olan cari işlemlerinin

tamamlanması (TK 446/1, OR 743/I, AktG 268).

•

Şir~et aktiflerinin paraya çevrilmesi (TK 446/1, OR 743/I, AktG 268).

Pay bedellerinin henüz ödenmemiş kısımlarının tahsil edilmesi (TK
•
446/1, OR 743/1, AktG 268).
Tasfiye· sırasında elde edilen paraların Merkez Bankası veya muteber
•
diğer bir bankaya yatırılması (TK 235).

Alacaklıların çağrılması ve korunması, çağrı ve ilan usullerine riayet
•
edilmesi (TK 445/1, OR 742/11, AktG 270).
'

Al~caklı oldukları bilinen kişiler bunları bildirmezlerse, alacaklarının
•
notere tevdii (445/11, OR 744/1).

Muaccel olmayanlar ile ihtilaflı olan borç bedellerini notere tevdii ve
•
temin edilmesi (445/III , OR 744/11).
Şirket borçlarının , vadesi henüz gelmemiş olanlar iskonto edilerek,
•
ödenmesi (TK 446, 236, 445)

6
..

Tekinalp (Poroy/Çam.oğlu), Ortaklık! · r Hukuku C.II İstanbul ı 976, 169.
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•
743/IV).
•

Şirket

aktiflerinin toptan ya da

Gerektiğinde

başvurulması; şirketin

iflasın

pazarlık

açılmasına

taksirli müflis haline

yoluyla

ilişkin

getirilmerrıes i

satılması

(TK 443/l, OR

teklif ile mahkemeye
(TK 446/ll; İİK 31 O, OR

743/11, AktG 268).

Lüzumuna göre bir veya birden fazla ara bilançosu ile son ve kati bilanço
hazırlanması (TK 446/Ill, OR 743/V).
•

Genel kurula 'izahat ve tasfiye ile ilgili olarak oıtaklara bilgi verilmesi
•
(TK 240, 446/111).
• Genel kurulun, tasfiyenin icaplarından olan hususlar
vermek üzere toplantıya çağrılması (440/11, OR 739, AktG 264).
•

Tasfiye sonucunun

dağıtılması

Şirket ticaret unvanının ve
•
edilmesi (TK 449, OR 746).

hakkında

karar

(TK 447 /1, OR 745/1, AktG 271 ).
şirketin

sicil

kaydının

silinmesinin talep

§111. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUK HALLERİ
tasfiye haline girmesinden itibaren, tasfiye memurları söz konusu
temsil
şirket adına tasfiye ile ilgili olan bütün işlemleri yapar ve şirketi dışarıya karşı
ile
hükümleri
kamın
nitelikteki
emredici
çoğu~lukla
ederler. Tasfiye memurlarına
da
uluğu
soruml
bir
tevdi edilmiş bulunan görev ve yetkiler, aynı zamanda
beraberinde getirmektedir. Tasfiye memurlarının, bu işlemlerin icrası safhasında
kanun 7 , esas sözleşme ve iş görme şartlarıriı düzenleyen diğer kurallara aykırı
hareket etmeleri halinde, şirkete, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı
sorumlulukları ortaya çıkmaktadır (TK 219, 224, 450, OR 743/VI). Kanun, tasfiye
memurlarına kusursuz olduklarını ispat etmek sµretiyle sorumluluktan kurtulma
Bir

şirketin

imkanı ·da tanınmaktadır.

.

\

Burada, söz konusu yetki ve görevler ile bunlar dolayısıyla tasfiye
iş
memurlarının sorumluluklarının nasıl ortaya çıktığı ortaya konulacaktır. Tasfiye
Burada kullanılan 'kanun' deyimiyle, başta TK olmak üzere konu ile ilgili düzenlemelerin
yer aldığı kanun hükümlerinin tamamı kastedilmektedir. Şirketin tasfiye haline girdiğinin
veya tasfiyenin sona erdiğinin vergi daireleri ile bunlar dışında kalan ve kamu a lacaklarının
tahsilini gerçek l eştiren diğer kamu kurumlarına bildirilmesi mükellefiyetlerini getiren VUK
162, 168; AATUHK 33, aynı maddenin, şirketin tahakkuk etm iş ve edecek olan bütün kamu
ı ve
borçları ödenmeden veya bu maksatla karşılık ayırmadan tasfiye bakıyesinin dağıtılmamas
bu bakıye üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulmasını yasaklayan ikinci tlkrası; tasfiye
beyannamesi verilmesini amir KVK 31 , aynı kanunun, bu beyannamelerde ortaya çıkan
bazı
şirketin vergileri ile tahakkuk etmiş olan diğer vergiler ilgili kurumlara ödenmeden
n
alacaklılar ve pay sahiplerine ödeme ve paylaştırma yasağ ını getiren 34; tasfiye memurlarını
tasfiyeyi gerçekleştirirken kullandık l arı yardımc ı şahı s l arın fillerinden ortaya çıkan
zararlardan kaynaklanan sorum lulukl arının belirlenmesi amacıyla müracaat ed ilen BK
1OO'UncU madde hükümleri örnek olarak gösterilebi lir.
1
7
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ve işlemleri; kanunda somut olarak sayılanlar ve genel kural olarak
olanlar şeklinde iki guruba ayrılarak incelenecektir.

belirlenmiş

A. Belirli İşlemler Dolayısıyla Sorumluluk
1) Sona Ermenin ve Atama İşleminin Tescil ve İlan Edilmesi

Tasfiye memurlarının bazı hallerde şirketin sona ermiş olduğunu ve
kendilerinin bunun üzerine girilen tasfiye prosedürünü yürütmek üzere atandıkları
hususunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeleri gerekmektedir. Hem sona ermenin
hem de .atanma keyfiyetinin tescil ve ilan edilmesi görevi kural olarak yönetim
kuruluna aittir (TK 438, 441111, OR 740/ll, AktG 265-266). Şirketin sona erdiğine
dair işlemi yapacak YK bulunmaz ve yeni bir YK seçilmesi de mümkün olmaz ise,
söz konusu tescil ve ilan tasfiye memurları tarafından bizzat gerçekleştirilir.
Tasfiye memurlarının kendi tayin keyfiyetlerini kendilerinin tescil ve ilan
ettirecekleri hususuna TK 442 örnek olarak gösterilebilir. Tasfiye memurlarının
azilleri ile ilgili söz konusu hükme göre, mahkemenin re ' sen veya pay sahiplerinden
birisinin talebi üzerine, azledilen mevcut tasfiye memurlarının yerine seçilen yeni
tasfiye memurlarının kendilerini tescil ve ilan ettirmeleri gerekmektedir. Bu tescilin
yapılmasını istemek/ mükellefiyetinin tasfiye memurlarına tevdi edildiği durumlarda
(TK 44 !/fi, 442/II c.2, TSN 65, OR 741/1, AktG 266) tescil.ve ilan yükümlülüğü söz
konusu kişilerce yerine getirilecektir. Yükümlülüğe uyulmadığı takdirde, sicile
itimat eden ve müspet vukufları ispat edilemeyen üçüncü kişilerin iyi niyetleri
korunur ve bu kişilerin şirket zararına olarak iktisap ettikleri haklara dokunulamaz;
dolayısıyla, tasfiye memurlarının sorumluluğu gündeme gelir. Sorumluluk .. tasfiyeye
. ilişkin olarak belirtilen hükümler yanı sıra, TK ' nın ticaret siciline yapılacak
tescillere mütedair 29 ile 40. maddeleri arasında yer alan hükümlerine de
dayanmaktadır. Sorumluluğun aynı zamanda, hukuki ve cezai olmak üzere iki
cephesi bulunmaktadır (TK 40).
Tasfiye memurlarının atanmasına dair işlemin tescil ve ilan edilmesinin, ilgifi
kişinin bu sıfatı kazanmasında etkisi yoktur. Çünkü, yapılan tescil' ihbari
niteliktedir.

8

Yapılması gereken tescil ve ilanın ihbari nitelikte olduğu gerekçesiyle

sorumluluğun bertaraf edilmesi mümkün değildir. Çünkü, tescilin ihbari veya ihdasi
nitelikte olmasına tasfiye memurlarının bundan kaynaklanan sorumlulukları

açısından

bir önem yüklenmeıriiştir. 9

Arslanlı, An~niın Şirketler 208; Çevik, Anonim Şirketler 111 3; Tekil, Anonim Şirketl er
740; Pulaşli, Şırketler Hukuku 515; Karahan, Tasfiye 99.
9
Karahan , Tasfiye 303 .
8
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Bildirim

tasfiye haline girdiği hususunun , tasfiye memurları
daireleri ve ilgili diğer tahsil dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.
Şirketin

tarafından

vergi

168, bu hususta tasfiye memurlarını bir aylık bir süre ile
şirketin infisah ettiğinin
sınır lan dırmıştır. Süre, sona erme kararının alındığı veya
tadır.
başlamak
mahkeme kararı ile tespit edildiği andan itibaren
VUK

AA TUHK 33/1 ise', vergi daireleri dışında kalan diğer kamu tahsil dairelerine
bildirim yapılmasını ve bunun da üç gün içinde gerçekleşmesini öngörmektedir.
Bildirim hususunda bir başka hüküm KVK 21 'dir. Buna göre, tasfiyenin
ay içinde bir
ilişkin bilanço içeriğinin, açılışı takip eden dördüncü
açılışına

beyanname ile vergi dairelerine

beyanı

gerekmektedir.

VUK 162, tasfiyenin kapanışında da vergi dairelerine bildirim yapılması
n geriye kalan şirket var lı ğ ı
esasını benimsemektedir. Kanun hükmüne göre, tasfiyede
pay sahipleri arasında dağıtıldıktan sonra, tasfiye işlerinin bittiği hususu tasfiye
Bu bildirim, VUK l 68'de
memurları tarafından vergi dairelerine bildirilecektir.
yerine getirilmemesi,
ldirimin
Bi
belirlenmiş olan bir aylık süre içinde yapılacaktır.
VUK
TK 224 uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğuna yol açmaktadır. Çünkü
ikinci
352, vergi kanunlarından kaynaklanan bildirim zorunluluklarının ihlalini
ir.
derecede usulsüzlük olarak kabul etmekted
3) İlk Envante r ve Bilanço nun Hazırlanması

Bu husus emredici nitelikteki TK 444/J'de ifadesini bulmaktadır (OR 742/1,
AktG 270). Kanun bu maddesinde tasfiye memurlarına, vazifelerine başlar başlamaz
bir envanterin çıkarılmas ı
şirketin sona erme anındaki hal ve durumunu inceleyerek
10
lacak bilanço ile, kar
Oluşturu
•
ve bilanço oluşturulması görevini yüklemekted ir
un içerdiği
dağıtımı değil, malvarlığının dağıtımı hedeflenmektedir.' J Bilançon
12
•
kalemlerin piyasadaki tahmini satış değerlerine göre oluşturulması gerekmektedir
Bilanço günü olarak sona erme günü esas alınmakta olup; bunun ile,
si
kanunun, envanter ile bilançonun şirketin sona erdiği andaki durumunu gösterme
13
amacı hedeflenmektedir.
Tasfiye memurları · tarafından yapılacak olan bu ilk bilanço gerçek
amortisman ve
den daha yüksek değerler içeremeyeceği gibi, bunun ile
değerler

ve Ş irketler,
16. 3. 1964, E.5560/K .877 (Eriş, Türk Ticaret .Kanunu Şerhi C.11-lşl etıııe
· ıstanbul 1992, 1372).
11
Stciger (Çağa), 404.
1995, 735.
12
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) , Ortak lı klar ve Kooperat if Hukuku. İstanbul
13
Karahan , Tasfiye 155.
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yedek akçe ayrılması da mümkün
değildir. 1 4 Zira böyle bir yolun,
alacaklıların
alacaklarını tam olarak elde edememe
lerine sebep olma ihtimali bulunmaktadı
r.
İlk envanter ve bilançonun tasfi
ye memurları tarafından tasfiye işler
ine
başlandıktan itibaren makul bir süre
içinde ve kanuni düzenlemeler dikkate
alına
rak.
oluşturulması ve beyanı (KVK
21) gerekir. Bu görevin ihlal edilm
esi tasfiye
memurlarının şirkete karşı soru
mluluğuna sebebiyet vermekte
dir.
4) Alacaklıların Dav et ve Him aye
Edilmesi
TK 445'de, tasfiye memurlarının, tasfi
yenin icaplarından olarak, şirketten
alacağı olan kişileri usulüne göre
alacaklı:mnı bildirmeye ilan yolu
yla davet etmeleri
öngörülmektedir. Bu ilan, tasfiye memu
rlarına yüklenmiş kanuni bir zoru
nluluktur
(OR 742/Il, AktG 267). Şirket kayı
tlarındaki intizam dolayısıyla şirke
t
borçları
hakkında tam ve kesin bir bilgiye
sahip olunduğu hallerde bile ilan yolu
ile çağrının
yine de yapılması gerekmekted 15
ir • Alacakların beliıtilen süre
içinde
kaydettirilmemes i, bunların düşmesin
e sebep olmaz 16 • Ancak, ala.caklı
ları
n
süresi
içinde yapacakları bildirime tasfiye
memurları kast ve ilimalleri
yüzü
nden
yol
açm ı şlarsa durum farklıdır. Böyle bir
·durumda, tasfiye memurlarının alac
aklı
lara
karşı sorumluluğu gündeme gelir 17 •
Tasfiye memurlarının şirket tarafından
zaten bilinen ve müeccel bulunanlar
ile ihtilaflı olan şirket borç l arının bede
llerini notere tevdi etmeleri gerekme
ktedir.
Bu tevd i tasfiye memurları açısından
bir zorunluluktur. Tevdi ve teminat
la
ilgili
olarak TK 445/11 hükmü ile tasfiye memu
rlarına yi.\klenmiş olan görev,
buna
aykırı
hareket eden tasfiye memurlarının soru
mluluğuna yol açacaktır. Borçlar
için yeterli
teminat bu l unduğu veya şirket vadı ğını
n pay sahipleri arasında dağı
tılmasının bu
14

Tekinalp (Poroy/Çamoğ l u), Ortaklıkla
r il 173: Domaniç, Şerh 1483 ; Kar
158; Tekil, Anonim Şirketler 745.
ahan , Tasfiye
15
Kara han, Tasfiye 169; Çevik, Anonim
Şirketler, Ankara 1988 , 1125.
16
. "A l acak lı , üçüncü ilandan itibaren başİ
amas
ı gereken bir y ı llık müracaat süresi içind
al acağın ı tasfiye memur l arına kayd
e
ettirmemiş ise, alacaklının hakk
ı sakıt olmaz, alacaklı hatta
şirketin feshinden ve sicild en kayd
ının terkininden sonra dahi , -norm
al zamanaşımı süresi
geçmeden- a l acağ ı n ı talep ve dava hakk
Batider, C.11 , 314; Ayn ı yönde: 11.HD. ına sahiptir" TD. 26. 4. 1962 , E. E.4537/K . 1840,
27.5
.1988 E.3991 /K.3457 (Eriş
Yargıtay ' ın aksine, Teki nalp
, kaydettiri l memiş olan alacakların dağı , Şerh 1374).
tımd
zarııanaş ı mına uğramış olmasalar
bi le, düşecekleri görü şünü savunmaktadıan sonra,
r Tek inal p
(Poroy/Çamoğlu) , Ortak l ıklar
736.
17
Alacaklı l arın , tasfiye memurlarını
soru
olmayan pay sahiplerini, iyin iyetli olmal mlu duruma düşürmekten öte, durumdan haberi
yönünde bkz. Kara han, Tasfiye 184. arı kaydıyla , aldıklarını iadey e zorlayamayacakları
Ayrıca ine. Stei ger (Çağa) 408.
Yazar, tasfiye,
alacak lı ların davet edi lmemesi ,
yeter siz
tarzda icra edilm i ş ise, ödenen payların ilan gibi sebepler dolayısıyla uygun olmayan bir
şirket tarafından pay sahip lerinden
geri
mümkün olduğu; aynı yöndeki bir taleb
in al acaklılara tevcih edilmesinin müm istenmesinin
bu l unmad ı ğ ı na i şaret etmekted
kün
ir. Domaniç, Şerh 1485 ; Tek inalp (Por
oy/Çamoğlu),
Ortakl ı klar il 179; Doğanay , Şerh
1165.
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borçların

ortadan

ertelenmesine bırakıldığı hallerde tasfiye
(TK 445/111).

memurlarının

tevdi

zorunlulukları

kalkacaktır

Bunun la birlikte, alacaklıların, alacakları için tasfiye memurları tarafından
gösterilen teminatların yetersiz olduğundan bahisle buna itiraz etmeleri ve şirket
malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımını engellemeleri de mümkündür 18 •
Alacaklılar için gösteri len teminatın nitelik ve miktar yönünden yeterli _olmaması
tasfiye memurlarını alacaklılara karşı sorumlu duruma düşürecektir. Buna ilişkin bir
kararda, t&sfiye memurlarının bir alacaklının açtığı davadan haberleri olduğu halde,
bu Şahsın alacağını gerekli şekilde teminat altına almadan GK kararı ile tasfiyeyi
kapatmaları ve davacıyı ayrıca pay sahiplerine başvurma külfetinde bırakılmaları
doğru bulunmamış; bu · davranİşlarından dolayı sorumlu oldukları sonucuna
varılmıştır. 19
Şirket malvarlığmın pay sahipleri arasında dağıtımının TK 445 ve 447
hükümleri mucibince gerçekleştirilmesi gerekirken, burada yer alan emredici
kuralların ihlal edilmesi de tasfiye memurlarının sorumluluğuna yol açmaktadır (TK
224, 445/IV). Yargıtay kararlarında da dile getirildiği gibi, tasfiye memurlarının
buradaki sorumluluğu şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı söz konusu olup 20
bir kusur sorum luluğudur 2 1 . Tasfiye memurlarının bu sorumluluktan kuıtulabilmeleri
için kusursuz olduklarını ispat etmeleri gere.kir.

TK 445/lll'te yer alan ve sorumluluk sıpırlarını belirleyen "haksız ödenen
paralar" ifadesi, tasfiye memurlarının bu konudaki sorumluluklarının çerçevesini
çizmeye yetecek nitelikte değildir; teminatın nitelik ve miktar açısından alacağı
karşılamaya yetmemesi de tasfiye memurları için bir sorumluluk sebebidir22 . Tasfiye
memurlarının bu sorumlulukları TK 224'e tabidir (TK 445/IV) ve kusursuz
olduklarını ispat etmedikleri sürece söz konusu sorumluluk müteselsil niteliktedir.
Aynı şekilde, TK 44511, il ve rıı hükümleri uyarınca tasfiye memurlarına terettüp
eden vazifelerin, bunlar tarafından tayin ve istihdam edilen 23 kimselerin kanun,
şirket esas sözleşmesi veya iş görme şartlarını düzenleyen diğer hükümlere aykırı
hareketlerinden dolayı ortaya çıkması halinde de tasfiye memurları BK. 100
uyarınca üçüncü şahıslara veya pay sahiplerine karşı sorumludurlar.
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il, 181 ; Karahan, Tasfiye 185 .
11. HD 13.9. 1993, E.5603/K.5479 ayrıca, 11. HD. 27.6.1994 E.1846/K.5564 (Eriş,
Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1995, 730).
20
11. HD. 7. 11 . 1991 E. 6094/K.5839 (Eriş, Anonim Şirketler 731 ).
21
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar 736. "Tasfiye memurları kusurlu eylemleriyle
ortaklığa zarar verirlerse, bu zararlardan kişisel olarak sorumlu olurlar" 11 . HD. 13 .12.1973,
E.4679/K.4953 (Eriş. Şerh 728)
22
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il 181 ; Karahan, Tasfiye 205-206.
23
TK 218 c.2 uyarınca tasfiye memurları belirli iş veya muamelelerin ifas ı için tasfiye
memuru olmayan başka bir şahsı da vekaleten görevlendirebi.1irler.
18

19
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5) Şirketin Cari Muamelelerinin

Tamamlanması

Ta~fiye memurları şirketin cari muamelelerini, yani tasfiye haline girilmesi
anında devam etmekte olan girişilmiş işlemlerini devam ettirmek yetkisini taşırlar;
aynı zamanda bunları tamamlamakla da yükümlüdürler (TK 446/1, OR 743/1, AktG
268) 24 • Bu yetki tasfiye memurlarına basiretli işadamı gibi hareket etme kuralı
çerçevesinde yerine getirilmesi gereken bir görevi de yüklemekte ve doğal olarak bir
sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Örneğin, tasfiye halinde bulunan bir
anonim şirkette apel borçlarının tahsili ile ilgili davanın açılması , şirkete ait
tamamlanması gereken bir işlem olarak tasfiye memurlarına yüklenmiş bir
görevdir25 •

Tasfiye· memurları, cari işlemleri tamamlarken, tasfiyenin mümkün olan en
kısa süre içinde tamamlanması gereğini de gözden uzak , tutmamalıdırlar. Cari

işlemlerin, şirketin devamlı yatırım malvarlığı veya dönen yatırım malvarlığı ile ilgili
olması mümkündür.26

Tasfiye memurları, tasfiyenin icaplarından olmayan yeni işlemler yapamazlar.
Bu işlemlerin yapılması, genel kurul tarafından bu yönde karar alınması veya feshin
mahkeme tarafından gerçekleştirildiği hallerde mahkemenin vereceği tasvip kararı
ile mümkündür. Kurala aykırı hareket edilmesi, tasfiye memurlarının ortaklara karşı
müteselsil sorumluluğuna yol açar (TK 231, 450, OR 743/llI, AktG 268). Bunun
yanı sıra, tasfiyenin icaplarından olan yeni işlemlerin yapılması hususunda da böyle
bir muvafakate ihtiyaç bulunduğunun öngörülmesi yeterli bir gerekçeye
27
dayandırılamaz (TK 440, 446). Çünkü, TK 231 ve 232 tasfiye memurlarının ,
sadece tasfiyenin icaplarından olmayan yeni işler yapmalarını sınırlandırmaktadır.
Tasfiye memurları, şirket için faydalı görmeleri halinde, şirketin girişmiş
olduğu mevcut işlemleri, sulh, feragat, kabul ve tahkim -hususan özel hakem
seçilmesi- ile de sona erdirebilirler (TK 219/11, OR 743/IH)2 8 . Ancak, tasfiye
memurları ile şirket arasında yarar uyuşmazlığının varlığı, tasfiye memurlarının sulh,
feragat ve kabulde bulunmalarına engel teşkil eder. Bu duru;,,da tasfiye
memurlarının beyanları temsil yetkisinin sınırları dışında kalacağından şirketi
bağlayıcı hukuki sonuç doğurmaz 29 • Kuralın aksine davranış hakkın kötüye

:: 1 1. HD. 25.3.1980 E. 1496/K.1545 (Eriş, Şerh 724).
~~ 11. 1-ID. 24. 12. 1977 E.5443/K593 J (Eriş, Şerh J 376)
~ ~4~rahan, Tasfiye 191 ; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il 183 ; Doğanay, Şerh
1
27
28

Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar JI 184; Karahan, Tasfiye 194.
Tekil, Anonim Şirketler 366.
·

Eriş, Şerh 1364. Konu ile ilgili bir Yargıtay kararında J l.l-ID.30. 1.1985, E. 198416072
K. 19851270 (YKD.1985, C. Xl, S. 7, 1O11 ).
.
29
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30
kullanılması teşkil eder ve tasfiye memurlarının azilleri ile beraber sorumlulukları

cihetine gidilerek kendilerinden

şirketin uğradığı zararların

6) Şirket Aktiflerinin Paraya Çevrilmesi,
Ödenmesi

tazmini de istenebilir.

Borçların

Belirlenmesi ve

Tasfiye esas itibariyle şirkete ait aktif ve pasif unsurların tamamının
belirlenerek ortaya konulması amacını taşıyan bir likidite -parasal değer haline
getirme, sıvılaştırma- sürecidir. Bu nedenle şirketin varsa dışarıdan ve pay
bedellerine mahsuben sahip olduğu alacaklarının tahsil edilmesinin yanı sıra, tasfiye
memurları tarafından çıkarılan envantere göre mevcudiyeti anlaşılan şirkete ait aktif
31
değerler, kanunda işaret edilen sını'rlamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle
paraya çevrilir. Örneğin TK 443'te, genel kurulun aksine karar vermediği hallerde
tasfiye memurlarının şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla satabilecekleri
öngörülmektedir (QR 743/IV, AktG 268). Böylelikle satım için açık veya kapalı
32
arttırma yönteminin tercih edilmesi de genel kurula bağlı olmaktadır •
Genel kurulun konu ile ilgili sınırlayıcı bir kararı öncelikle tasfiye
bağlamakta, buna ilişkin kararın ihlali ise tasfiye memurlarının
sorumluluklarını gündeme getirmektedir. Sorumluluk, tasfiye memurlarının, özen
borcunu ihlal ·etmek suretiyle şirket ve alacaklılarının zararına yol açılması
durumunda ortaya Çi:-:makta33 ; şahsi veya müteselsil nitelik arz etmektedir.
memurlarını

Şirketten alacağı bulunan kimselerin TK 445 uyarınca alacaklarını bildirmeye
davet edilmesi ve tasfiye memurları tarafından şirket aktiflerinin paraya çevrilmesi;
aktif değerlerin pasif değerleri karşılamaya yetip yetmediği , dolayısıyla TK 446/11
1
uyarınca mahkeme tarafından şirket hakkında iflasın açılması kararının alınmasının
gerekli olup olmadığının. ortaya çıkması noktasından önem taşımakta ve tasfiye
memurlarına hassas olan bu görev ile birlikte bir sorumluluk da yüklenmiş
bulunmaktadır.

İflasın açılmasını gerektiren hallerin mevcut olduğu, başlangıç envanteri ve
bilançosu ile alacaklılara yapılan davet süresi içinde bildirilen alacakların miktarına
bakılarak anlaşılıyorsa, tasfiye memurlarının TK 446/Il'de kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirmeden iflasın açılması talebiyle mahkemeye müracaat etmeleri
gerekmektedir (OR 743/11)34 . Bu, tasfiye memurları için bir zorunluluktur. Bununla
birlikte, iflasın açılması için bir talep yapılması gereken hallerde böyle bir talebin

TD. 5.11.1971 , E.4942/K.6765 (Eriş, Şerh 1368).
"Tasfiye memurları , şirket aktiflerinin toptan satılması dışında, genel kuruldan izin
almaksızın şirket aktiflerini paraya çevirebilirler, kiraya verebilirler" 11. 1-10. 25. 3. 1980,
E.1496/K.1545 (Eriş , Şerh 1376-1377).
32
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il 187.
33
Karahan , Tasfiye 202.
34
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il 182.
30

31
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yapılmamış olması olgusu tek başına tasfiye memurlarının sorumluluğuna yol
açmamakta; sorumluluk, anılan kişilerin kusuruna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Tasfiye memurlarına ilk envanter ve bilançoyu hazırlama . görevi
yüklenmekle, şirketin malvarlığının belirlenmesi yanı sıra bu malvarlığının borçları
ödemeye yeterlilik derecesinin belirlenerek, iflas talebi ile mahkemeye müracaat
edilmesi zorunlu l uğunun bulunup bulunmadığının ortaya çıkarilması da gözetilmiş
olunmaktadır. Dolayısıyla, gerektiği halde şirketin iflasının istenmemesi bir
sorum luluk nedeni olarak olniaktadır35 .
·

7) Gerektiğinde Ara Bilançosu ve Sonuç Bilançosu Tanzim Edilmesi
Kanun ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde cereyan etmesine
bir takım zorunluluklar veya şirkete ait bazı özellikler dolayısıyla tasfiye
işlerinin uzaması her zaman mümkündü~. Böyle bir durumun ortaya çıkması TK
446/111 (OR 743/V, AktG 270) hükmünün sevk edilmesine yol açmıştır. Hüküm,
tasfiye memurlarının, tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilanço ve
tasfiyenin nihayetinde son ve kesin bir bilanço düzenleyerek genel kurula
sunmalarını öngörmektedir36 • Şirketin tasfiyeye girdiği andan itibaren aynı takvim
yılı sonuna kadar geçen zaman ile bundan sonraki her takvim yılı bağımsız birer
tasfiye dönemi kabul edilecektir. Uzıin süre.n tasfiye işlemlerinin devamı sırasında
ş irketin aktif/pasif dengesinin izlenebi lmesi açısından büyük önemi haiz olan ara
bilançolar, her tasfiye dönemi için ayrı ayrı çıkarılacaktır. n

rağmen

Son ve kesin bilanço, tasfiyeden beklenen asıl maksadın bir göstergesi olarak
şirketin aktif ve pasif değerlerinin tek kalem şeklinde ifade edilmesidir. Bu bilanço,
genel kurul tarafından adi toplantı ve karar nisaplarıyla yapılacak bir toplantıda
onaylanmakta ve pay sahiplerinin tasfiye bakiyesindeki hakkını onların alacak hakkı
haline getirmektedir.

·
1

Son ve kesin bilanço onaylanmadan tasfiye memurları ibra edilmesi mümkün
değildir.. Bu kurala riayet edi lmemesi, ibra kararının iptaline yol açacaktır. 38 Bu
bilançonun onaylanması, tasfiye memurlarının ibra edilmesi anlamına gelmektedir.

35 .

..

•

ine. IIK 179. Ayrıca bkz. Tekınalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il 183 .
11. 1-ID. 7._ 5: 1990'.E.3377/K.3622 : "Tasfiye memurları, tasfiyenin uzun sürmesi halinde
her yıl sonu ıçın ~ra bı lançoları ve tasfiye sonunda son ve kat'i bir bilanço düzenleyerek
ge~e~ kuru la tevdı ederler" (Eriş, Şerh 1376). Ara bilançoların hesap dönemlerini takiben i~ç
ay ıçınde genel ~u~ula su~t~lm.ası gerekl idir. Arslanlı, Anonim Şirketler 221 . Ayrıca, yönetım
kuru l unı~n d~a b ıl ançaya .ıl ı şkın görüş l erini açıklayan bir raporu genel kurula sunmas ı
gerekmektı:,:dır. Bkz. Çevık, Anonim Şirketler 1128; Arslanlı, Anonim Şirketler 222.
37
Arslan, Türk Vergi Sistemi, Malatya 1997, 220-221.
38
Karahan, Tasfiye 3 ı 2.
36
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39
Açılış bilançosuna ilişkin esaslar aynen ara bilançolara da uygulanır • Ara

bilanço ile tasfiye sonundaki kesin bilançonun hazırlanmamış olması, tasfiye
40
memurlarının sorumluluklarına yol açacaktır •
KVK 31 , tasfiye memurlarına bilanço hazırlanmasına ek olarak başka bir
yükümlillük daha tevdi etmektedir. Bu yükümlülük, bir beyan yilkilmlülilğüdür. Sözü
edilen hükme göre, son tasfiye dönemine ait bilançonun -kesin bilanço- tasfiyenin
sona erdiği tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili vergi dairesine beyan edilmesi
41
gerekmektedir.

8)

Şirkete

Ait Defterlerin

Tutulması

ve Saklanması

ait defterlerin tutulması ve saklanması, tasfiye memurlarının görevleri
arasında sayılmıştır. Bu hüküm, TK 448 atfı ile TK 68'den çıkarılmaktadır. Bu
hüküm ile, defter tutmak zorunda olan kimseler ile işletmeye devam eden haletlerine
ticari defterleri tutma ve saklama yükümlillüğü getirilmiştir.
Şirkete

gerekli defterleri, tilzel kişi tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları
defteri ve envanter defteri vb şeklinde değil; tasfiye ile ilgili bir
karar
defteri kebir,
takım ·yardımcı defterler, örneğin, tasfiye işlemleri defteri, tasfiye alacaklıları ve
42
borçluları defteri vb şeklinde anlamak amaca daha uygun düşecektir.
Tutulması

TK 68/111 hükmünde, bir anonim şirketin tasfiyesini gerçekleştirerek onu
sona erdiren tasfiye memurlarının şirkete ait defterleri notere tevdi edecekleri ifade
edilmektedir. Tevdi yeri, tasfiye memurlarının bu amaçla başvurduğu yetkili ticaret
mahkemesi tarafından tayin olunur. Talebin tasfiye memurları tarafından, tasfiyenin
43
kapanmasından ve şirketin sicilden terkininden önce yapılır. Defterlerin saklanması
süresi son kayıt tarihinden itibaren on yıld.ır.
Ticari defterler hususunda tasfiye memurlarına tevdi edilen mükellefiyet, bir
yandan ticari işletme için zorunlu olan defterlerin tam, eksiksiz ve kanuna uygun
44
olarak tutulması , diğer yandan ise bu defterlerin anılan düzenleme gereği notere
tevdi edilerek saklanması gereğini içermektedir.

Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) , Ortaklıklar il 177; Karahan, Tasfiye 204
TD. 16. 3. 1964, 55601 877 (Eriş, Şerh 1372).
41
Arslan, Türk Vergi Sistem i 225 .
42
Karahan, Tasfiye 152; Çevik, Anonim Şirketler 1122.
43
Karahan, Tasfiye 280.
44
Tutulması zorunlu olan defterler için ticaret sicil memurluğuna bunları kullanmaya
başlamadan önce bir beyanname verilmesi gerekmektedir. Ayrıca notere onay zorunluluğu
yoktur, HGK. 8.2.1980E.78/11- 845 K.80/172 (YKD. 1980 C.YI S.7 978).

39
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9) Tasfiye Neticesini

Dağıtma

Tasfiye memurları tarafından şirkete ait borçlar ödenir. Nizalı olanlar ise bir
karara bağlanarak sonucuna göre hareket edilir. Ayrıca, şirket tarafından bilinmeyen
alacaklılar varsa bunlar alacakları olan miktarları bildirmeye davet edilir. Bütün
borçlar ödendikten sonra geriye kalmış değerler var ise bunlar da tasfiye memurları
tarafından p~y sahiplerine dağıtılır (TK 447/I, OR 745/I, AktG 271). Tasfiye
memurları tarafından bu düzenlemeye riayet edilmemesi onlar açısından bir
sorumluluk nedenidir. 45
Dağıtımın, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla, aksine açık bir hüküm

bulunmadığı hallerde nakit olarak yapılması da mümkündür. Ancak pay sahipleri
alacakları bir kararla dağıtımın ayni olarak veya kısmen aynen kısmen nakden
yapılmasını da benimseyebilirler (TK 447/HI). Ancak, ayni dağıtım yapılması
esasının · benimsendiği hallerde, şirket borçlarından dolayı , bu tür dağıtıma konu

olacak olan sermayenin satışının geriye bırakılması gerekmektedir. Aksine hareket
edilmesi, yani, şirket borçlarının başka kaynaklardanı da karşılanması mümkün iken
aynen dağıtılacak malların satılması tasfiye memurlarının sorumluluğunu gündeme
getirecektir. 46
·
TK 445 ve 447/II hükümleri ihlal ed ilerek yapılan dağıtım batıl olmamakta,
pay ve intifa senedi sahiplerini iade borçlusu ve tasfiye memurlarını sorumlu hale
getirmektedir. Sorumluluk bir kusur sorumluluğud~r. İade yükümlülüğünün ortaya
çıkması için, ilgili pay sahiplerinin kötü niyetli olmaları şart değildir; iyi niyetli
olsalar bile iade zorunluluğu gündeme ge lebilir.47 Dağıtımın kanun ve esas sözleşme ·
hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olması, iade borcunun doğmasını kesin
olarak bertaraf etmektedir.
TK 447/II'de, tasfiye neticesinin tasfiye memurları tarafından dağıtılabilmesi
için, alacaklıların üçüncü defa davet edilmelerinin üzerinden bir yıl geçmesi şartı
vazedilmiştir (OR 745/11). Hükme göre, bu şartın göz ardı edilmesi, ancak hal ve
şartlara göre alacaklılar için bir tehlike olmadığının ispat edilmesi halinde
mümkündür. Çünkü hükmün konulma nedeni, şirketin bütün alacaklılarının
korunmasıdır. Bu ihtimalde bir yıllık sür~ geçmeden tasfiye neticesinin dağıtılmasına
mahkeme tarafından izin verilmesi mümkündür (OR 745/lll) 48 •
5

~ • Nitek~m Yargitay'ın bir kararında bu sorum luluğu ortaya çıkaran somut bir olay şu şeki lde

ıfad e edılmektedir: "Tasfiye henüz devam ett i ğine göre, şirketin borçları ödenerek ortaklara
sermay~ ve ~iir paylarının da~ıtılmas~na s ı ra gelip ge lmediğ i araştırılıp tespit edilmeden
davalı şırketın sermaye payı ıle kar hı sseleriııin kendisi ne ödenmesine karar verilmesi kanuna
aykırı ve temyiz itirazı bu nedenle yerinde görülmekle hükmi.in açıklanan nedenlerle
bozulması gerekmiştir" TD. 7. 4. 1967, E. 1540/K. 1439 (Eriş, Şerh 1379-1380).
46
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il 197.
47
Karahan, Tasfiye 246.
48

11. HD. 7. 5. J 990, E.3377/ K.3622 (Eriş, Şerh 1376 vd.).
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Sicilden Terkin Edilmesi

Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden terkini
tasfiye memurları tarafından talep edilir (TK 449, OR 746, AktG 273). Bu
yükümlülüğün tasfiye memurları tarafından zamanında yerine getirilmemesi halinde,
talebin YK veya denetçiler tarafından yapılması da mümkündür.
Sicil memurları tarafından yapılacak terkin keyfiyeti ayrıca ilan edilir. Ti.caret
sicilinin sahip olduğu menfi fonksiyon (TK 39/Il) neticesi olarak, tescili gerekli
olduğu halde tescil edilmemiş veya tescil edilip ilanı da gerektiği halde ilan
edilmemiş olan hususların üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi kural olarak mümkün
değildir. Bu hususlar ancak söz konusu üçüncü kişilerin bunları bildikleri ispat
edilmek şartıyla kendilerine karşı ileri sürülebilir. Üçüncü kişinin bilmesi gerektiği
ileri sürülerek sicilin bu fonksiyonundan yararlanılamaz. Bu kural konumuza tatbik
edildiğinde; tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra tasfiye memurları tarafından
talep yapılara~ sicile tescil ve sonra ilan edilmesi gereken keyfiyet -şirketin sona
erdiği ve tasfiyesinin tamamlanarak sicilden terkin edilmiş olduğu keyfiyeti- bu
durumu bildikleri ispat edilemeyen üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Böylelikle,
49
Bu da sicile
üçüncü kişilerin sicile itimattan doğan zararlarının tazmini gerekir.
tesci 1 talebi ile başvurma ve keyfiyeti ilan ettirme mükellefiyeti bulunan tasfiye
memurlarının sorumluluğuna yol açabilir (TK 40/I, TK 27/11 atfı ile MK 917).

B. Genel Nitelikte Olan Sorumluluk Halleri
1) Yetkilerin

Sınırlarının Aşılması

Hali

Tasfiye memurlarının şirketi temsil yetkilerinin kapsamını tasfiye gayesi ve
şirket menfaatleri çizmektedir. Bunlar, tasfiye iş veya işlemlerini yaparken söz
konusu sınırlara dikkat etmek zorundadırlar. Tasfiye memurlarının temsil yetkileri
sınırsız olmayıp , tasfiye ve işlemleri ile ilgili, ortaklık yararları ile sınırlı ve üçüncü
kişilere karşı tasfiye halindeki şirketi temsil ve ilzam edebilme yönlerinde
50
toplanmaktadır .

gayesi , tasfiye memurlarının yetkilerinin genel sınırını
oluşturmaktadır. Bu sınırın ihlali suretiyle yapılan işlemler yoklukla maluldür. Buna
karşılık, tasfiye gayesi içinde olmakla birlikte, tasfiye memurları için bir takım özel
yetkilendirmele r ve sınırlamalar da belirlenmiş ise, bu sınırlamalar ihlal edildiği
51
takdirde sorun yetkisiz temsile ilişkin esaslar çerçevesinde çözülecektir.
Tasfiye

Domaniç, Ticaret Hukukunun Genel Esasları. İ stanbul 1988,_ 228; Poroy/Yasaman, Ticari
Hukuku, 7. Bası , İ stanbul 1995, 140; Karahan , Ticari işletme Hukuku, 6. Baskı ,
Konya 1997, 124.
50
11. HD. 30. !. 1985, E.6072/K.270 (Eriş, Şerh 1363).
51
Karahan , Tasfiye 132.

49
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Tasfiye memurlarının kendilerine tanınmış olan temsil yetkisi sınırlarını
hallerde, şirket genel kurulu bu suretle yapılan işlemleri kabul veya
reddedebilirler. Temsil yetkisini aşmak suretiyle işlem yapan tasfiye memurunun, bu
işlemin genel kurul tarafından kabul edilmemesi halinde, işlemin diğer tarafı olan
üçüncü kişilere karşı sorumluluğu gündeme gelmektedir. Ancak, tasfiye
memurlarının üçüncü kişilere karşı sorumlulukları özellik arz etmektedir. Şirketin,
yapılan işleme icazet vermemesi durumunda tasfiye memurları ile üçüncü kişiler
arasında bir sözleşme de doğmuş olmayacağından, üçüncü kişi , tasfiye memurunun
aleyhine dava açarak zararın tazminini kural olarak isteyemez. Tasfiye memurlarının
üçüncü kişilere karşı sorumluluklarının doğması için, şirketin tasfiye haline girmesi
· dolayısıyla yapılması gereken tescil ve ilan yükümlülüklerinin, bu arada, tasfiye
memurlarının görev ve yetkilerine ilişkin olan tescil ve ilanın ihmal edilmiş olması
gerekmektedir. 52
aşmış oldukları

Tasfiye memurları ile şirket arasında yarar uyuşmazlığı olmamalıdır. Yarar
uyuşmazlığının varlığı tasfiye memurlarının sulh, feragat ve kabulde bulunmalarına
engel teşkil ederek, beyanları temsil yetkisinin sınırları dışında kaldığından şirketi
bağlayıcı hukuki sonuç doğurmayacaktır53 .

2) Basiretli İşadamı Gibi Hareket Etmek
Basiretli işadamı gibi davranma zorunluluğu, bir işletmenin işlerinin idamesi
için tacir olan kimseye kanun tarafından yüklenmiş (TK 20/11), aynı zamanda, bir
işletmenin gerçek sahibi imiş gibi hareket etmeleri gereken ticari mümessiller ve
acenteler (TK 124/H) için de öngörülmüş olup, objektif bir özen ölçüsünü ifade
54
etmektedir • Bu kural, tacir olan kimsenin ticari işletmesi ve ticari işleri konusunda
gerekli bilgi, tecrübe ve özene sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır.
Tasfiye memurları da tasfiye halindeki şirketin bütün mal ve haklarının

muhafazası için basiretli bir işadamı gibi gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler55
(TK 225). Tasfiye memurlarının bu anlamda tabi oldukları objektif ölçü, yapılmakta
olan tasfiye iş ve işlemlerinin nitelik ve nicelik açısından gösterdiği özellikler

dikkate alınarak belirlenir.

Basiretli işadamı gibi hareket etmenin kriterlerinin ' ne olduğu, öğretide ve söz
konusu hareket kuralının konu, olduğu Yargıtay kararlarında dile getirilmektedir.
52 .
53

ine. Karahan, Tasfiye 137.
ine. Eriş, Şerh 1364.

Esaslar 171,; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri 431 ; Poroy/Ynsaman, Ticari
işletme 112; Karahan, Ticari -işletme 93. Karahan, tasfiye memurları ile şirket arasında bir
vekalet ilişkisi olduğu , vekalet sözleşmesi uyarınca vekilin sorumluluğunun belirlenmesinde
o~jektifve sü~jektifolmak üzere iki ayrı kriter bulunduğu, ancak, TK 225 ' teki basiretli
davranmak zorunluluğu ve güven unsurunun sübjektif kriterden ayrılmayı gerektirdiğini
.
belirtmektedir. Ayrıca bkz. Karahan, Tasfiye, 291 dn. 132.
55
TD. 14. ~- 1969, E.4305/K.1 l 46 (Eriş, Anonim Şirketler 733 , Şerh 1376 vd.).
4
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Yüksek Mahkeme , eski bir kararında, normal olarak tahmin ed ilecek husu s ları
56
tahmin edememeyi an ıl an kura la ayk ırı bulmuştur . Yine, Yargıtay'a göre, 'ticari
i nazara almadan
sözl~şmelerin ifa ed il eceği tarihi tesp it ederken her türlü ihtimal
57
hareket etmek' de basiretli bir i şadamından sad ır o l amamas ı gereken bir harekettir .
Bir başka kararda ise, bankanın , hesap cüzda nını ibraz etmeyen ve hesap kartındaki
im za il e tediye fiş in dek i im zas ı birbirini tutmayan bir kimseye, asıl hesap sahibinin
etme kuralına
hesabını kapatıp ödemede bulunması, basiretli i ş ada mı gibi hareket

aykırı bulunmuştur. 5 8

.

TK 225 hükmüne göre, tasfiye memurları , tasfiye halinde bulunan ş irket in
bütün mal ve haklarının muhafazası için basiretli bir i şadam ı gibi gerekli tedbirleri
almak zoru nd adır. Bu kuralın Yargıtay kararlarında da teyit edilmiş olduğu
59
~örü lm ekted ir . Dolayısıyla, bir ticari i ş l etmenin işl erinin idamesi hususunda ve
i şadaını gibi
varlığının devam etmesi aşamasında tacirin yükümlü o ldu ğu basiretli
davranma mükellefiyeti bu işletmenin -şirketin- d ağ ılm as ı aşamas ında da cari
n
Tasfiyedeki bu yüküm lülük, ilk envanter ve bilançonu
olmaktadır.
60
r.
etmektedi
devam
haz ırl anm as ınd an başlayarak tasfiyenin kapanmasına kadar
Tasfiye memurlarının alacak davasını bildikleri halde bi.ı dava sonucunu
beklemeden tasfiyeyi sona erd irmeleri ve böy lece a l acağ ın tahsil ed il emeyerek şirket
basiretli i şadamı
a l acak lıl ar ın a karşı soru mlulu ğun doğması tasfiye m em urlarının
61
•
r
ıkmaktadı
ç
ortaya
gibi hareket etmeleri gereğind en
Basiretli i şadam ı gibi hareket etme zorunlulu ğu , tasfiye m e murl a rının tasfiye
ettikler i ş irket in ifl as ını istemeleri ni de gerektirebilmekted ir. Yarg~tay kararlarıiıda
bu şeki ld e nitelendirildiği tespit ed ilememek le birlikte, şi rket in borçlarının
aktifinden faz la o lm as ı durumunda tasfiye m eımırl arının iflas davası açması ve ifl as
k gereğ ini
kararı alarak tasfiyeyi bu noktadan sonra ifl as hüküml erine göre sürdürme
lerinin
menfaat
ve
hak
in
irket
ş
,
etmeleri
hareket
(TK 446/11) önceden görerek böyle
hareket
gibi
şadamı
i
basiretli
,
an
mümkün o lan en iyi şek ild e korunması noktasınd
62
etmeni n bir son ucu olarak kabul ed il eb il ecekt iı: . Yine, tasfiye edilen şrirket in bütün
bu lunmad ı ğı olayda tacir olan davacının ' müdebbir bir tacir' olarak
kabul ed ince ön lem leri a lm as ı . ti caretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir i ş adamı
gibi hareket etmesi gerekir" HGK. 17. 10. 1980, E.78/11-773. K.80/23 1O(YKD. 198 1. C. V!f.
S. 2. 143 vd.)
57
15. 1-ID. 10. 10. 1973, 73/112 (Batider, C.Y II. S.11. 5 15 vd.). Ayrı ca bkz. TD. 14. 3. 1969.
4305/1 146 (Er i ş , Şerh 13 73 ).
58
1 1. HD. 1 1. 12. 1990, E.2035/K .7988 (YKD. 199 1, C. XV ll S.3 380), aynı yö nde bir başka
karar: 1-IGK 15.6. 1994E. 11-178/K.398 (Doğanay. Bankalardak i Mevduat Hesabından
Yükümlülüğünde
K ı smen Para Çek ilirken veya Hesap Kapatılırken Bankaların Göstermek
O ldu k l arı Özen Borcu, Bati der, C. XV ll . S. 4, 25 vd.).
59
TD. 14. 3. 1969, E. 1305/K. I 146 (Eriş, Anonim Ş irketl er 733).
6
Kara han, Tasfi ye 293 .
61
Eriş. Anon im Ş i rketl er 735 .
62
Bkz. iiD. 21. 6. 1966, E. 11612/K. I 1645 (Eriş. Şerh 1379).
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işletme

faaliyet lerinin durdurulması da, amaç tasfiyenin şirket için en yararlı biçimde
olmak şartıyla, basiretli işadamı gibi hareket etme . olarak
değerlendirilebilecektir. Ayrıca, şirketin bir tak ım faaliyetlerine devam etmesinin
uygun görülmesine de, tasfiyenin amacından saptırılmasını netice vermemek
gerçekleşt irilm esi

kaydıyla, aynı şekilde bakılabilecektir 63 •

3) Görevi Kötüye Kullanma Hali

Tasfiye edilmekte olan şirket, tasfiye memurlarının görev lerini yaparken
kanun, esas söz l eşme ve iş görme şartlarını düzenleyen diğer hükümlere aykırı
dav ıanlş l arı ndan
dolayı
üçüncü kişilerin görmüş oldukları zararlardan
sorum ludurlar. Ancak, söz konusu zararların ortaya çıkmasına tasfiye memurları
yetkil erini aç ık bir şeki l de kötüye ku ll anma l arı do l ayısıyla sebebiyet vermişlerse;
örneği n , şirket adına spekü latif alımlara girmiş, şirket sözleşmeleri akdetmiş ya da
başka işletmelere . kat ılmi ş l arsa 64 , şirketin sorumluluğu, yerini tasfiye memurlarının

s9rum lulu ğuna bırakacaktır.

Tasfiye memurlarının tasfiye iş ve i şlemlerini yaparken eşit işlem ilkesine
uygun davranmaları gerekmektedir. Eşit i şlem ilkesine uygun hareket zorunluluğu,
özelli kle tasfiye bakıyesinin dağıtılması aşamasında ve pay sahiplerine karşı
o lmaktadır. Anon im şirketler hukukunda önemli bir yeri bulunan eşit işlem ilkesine
aykırılık tasfiye memurları~ın sorumluluk larına yol açacaktır. 65
4) Tasfiyeyi Belli Süre İçinde Bitirmek

TK 450 hükmüne göre, tasfiye memurları , tasfiye işlerini mümkün olan en

kısa sürede bitirmekle yükümlüdürler. Bir şirketin tasfiye işlemlerinin bitirilmesi için

·öngörü lebi lecek en kısa süre her tasfiyenin özelliklerine göre farklı 1ıklar arz
edebi lecektir. Tasfiye edi len şirketin büyüklüğü, faaliyet alanı, ortak sayısı ve yapısı
gib i hususlar bu sür.enin belirlenmesinde etkin rol oynayacaktır. işlemlerin henüz
başlangıç safhasında iken, bu sürenin hangi uzunlukta olacağını kesin olarak ifade
edebi lmek çoğunlukla mümkün görünmemekle birlikte, bu hususun yukarıda
aç ı k lanan 'basiretli işadamı gibi hareket etme' ile bağlantılı olduğu belirtilmelidir.
Şöyle ki; bir tasfiye memurunun , girişeceği tasfiye işlemlerini nitelik ve nicelik
aç ıs ından değerlendirerek kendis i için gerek li süreyi önceden tahmin edebilmesi ve
söz konusu iş lem leri bu süreye yayarak yerine getirmesi ileriyi görme olarak
değerlendirilebilir. Ancak, tasfiyenin tamam lanmas ı gereken süre konusunda
standart süreler benimsenmesinin mümkün o lamayacağını da kabul etmek
gerekmektedir.

63
64
65

Tekil, Anon im Ş i rketler 368.
Bkz. Tekil, Anonim Ş i rketl er 367.
Tekil, Ano nim Şirketler 33.
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.
Ticaret Kanunu ' nda ifade edil en bu soru mlulu k sebebi, pratik olara k ancak
tasfiye aşamas ında ortaya çıka bil ecektir. Her ne kadar tasfi ye sürec i kapandıktan ve
şirket sona erdikten sonra da, ' tasfi ye müddet inin mümkün olan en kı sa süre' olarak
tutulmadı ğ ı gerekçesiyl e, tasfiyey i gerçek l eşt irmi ş olan tasfi ye m e murl arı h a kkında
sorumlulukl a rının istenmes i yo lu na gitme im ka nı o l ağa n görülüyor ise de, Ti caret
Kanunu ' nda yer alan ' tasfi yeyi mümkün olan en kı sa sürede bitirmeme' ifades ini,
' tasfiye iş ve i ş lemlerini n tasfiye mem url a rı tarafında n tasfiye aşamas ında iken
sürüncemede bırak ılm as ı ' şek lin de anl amak amaca daha çok hizmet edecektir.
Tasfi ye i ş l eml er inin kanun a ayk ırı olarak u zat ılm as ı ve tasfiye i ş ve
işl eml erinin tasfi ye m emurl arı tarafın dan gereksiz yere sürüncemede bırakılm as ı ;
dolayı s ıy l a, ş irket, pay sahipleri ve a l acak lıl arının zarara u ğra m a l a rın a sebebiy'et
verilm es i bir s orumluluğu da beraberin de getirmektedir. Bu sorumluluk mütese lsil
niteliktedir ve kusursuz oldukl a rını ispat edemeyen tasfiye m emurl a rın a aittir (TK
224/1).
Konu il e ilgili olarak Yarg ıtay Ticaret Da ires i'nin vermi ş o lduğu bir kararda
ş u ifadeler yer a lm aktadır : "Davac ı , dava lı tasfiye m em u r l arının tay inlerinden beri

bir y ıl geçt iği hald e hi ç bir i ş görmed iklerind en ve kanun uyarınca tutmak
mec buriyetinde bulundukl arı defterl er i dahi tutm a dı k l a rınd an ve bilanço da
yapm adı k l arınd an , görevl erin e son verilmesi ni ve yerlerine baş ka l arının tay inini
i ste mi ş tir. Mahkemece id d i anın sabit o l d uğu kabul edilerek d ava lı tasfiye
memurl arının gö revl erine son veril d i ğ in e ve yerl erine ba ş ka l a rı tay in ed ildi ğ in e göre
vazifes ini yapmaya n ve TTK 225 uya rın ca tas fiye halind e bulunan ş i rketin bütün
mal ve h ak l a rının muh afazas ı için bas iretli bir i şadamı gibi gerek li ted birleri
almayan ve tasfi yey i müm kü n olan en k ı sa zamanda bi tirm eyen d ava lılar
sorumludurlar". 66
Bu kararda tasfi ye m e murl a rının görevleri ve sorumluluk kaynaktan ile ilgili
olarak üç kural dikkat çekmekted ir:
1.

Tasfi ye m emurl a rı , ilgili tasfiyenin gerçekl eştirilm es i a m ac ıy l a tay in
müteakiben belli ve makul bir süre içinde tasfi ye işl eml erin e

olunmalarını

b aş lama! ıdırl a r.

2. Kanunda tasfiyenin i capl a rın da n say ıl a n bir tak ım i ş l eml e r uygun süreler
sonunda tasfiye m e murl arı tarafınd a n yap ıl ara k ta m a ml a nmı ş o lm a lıdır.
3. Bütün tasfiye i ş l eml e ri müm kün olan en kısa süre sonunda tamamlanarak
tasfiye prosedürü tamaml anm a lıdı r.

66

TD. 14.3. 1969, E.4305/K. I 146. Aynı yö nde TD. 16.3. 1964 E.5560/ K.877 (Eriş, Şerh
1372- 1373).
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5) Tasfiyenin Sonuçlanmamasından Doğan Sorumluluk

Tasfiyenin so nuçlanması kavramı, tasfiye için kanun tarafından öngörülen
prosedür çerçevesinde iş ve işlemlerin yerine getirilerek şirketin sicilden terkin
edilme aşamasına getiri lmesini ifade etmektedir.
kanuna uygun olarak icra edildikten ·sonra tasfiye
neticenin gerçekleşmesi de talep edilemeyecek; bu niteli~teki
iş veya işlemler ile pay sah ipleri yahut üçüncü kişilerin hak ve çıkarlarının tam
sağlanamam ı ş o lm as ı , tasfiye memur l arının sorumluluğunu gündeme getirmeye
yetmeyecektir. Yargıtay kararında da ifade edildiği üzere, tasfiye memurları kanuna
67
uygun olarak görevlerini yapmlşlarsa sorumlu o lmayacaklardır . Yine, ilan ve
davetlere (TK 445) r.ağmeri alacaklı l ar meydana çıkmazlarsa mevcut malvarlığı pay
sahip lerine dağıtılacak ve bundan sonra da tasfiye kapatılarak ş i rket sicilden terkin
68
ve keyfiyet ilan edilecektir • Dolayısıyla sonradan ortaya çıkabilecek alacaklılar
haklarını elde edebi lmek maksadıyla tasfiye memurlarının sorumluluklarına istinat
edemeyeceklerd ir.
Tasfiye

iş

ve

i ş lemleri

memurlarından ayrıca

§IV. TASFİYE MEMURLARI NIN SORUMLULU K ŞEKİLLERİ

Ta'sfiye memurlarının sorumluluk l arı; işlemleri yaparken yalnız başlarına
veya birlikte hareket etmeleri, bu i ş l em l erin bizzat kendileri veya yerlerine tayin
ettikleri kimsel er tarafından gerçekleştirilmesi yahut haksız fiil teşkil etmesi
ihtimallerine göre fark lılı k arz etmektedir. Sorum luluk sözleşmesel niteliktedir ve
üçüncü kiş il er ile pay sahiplerine doğrudan verilen zararlar için söz konusudur.
bunun yanı sıra, TK 305 uyarınca belgelerin doğru
olmamasından, TK 306 uyarınca esas sermaye hakkında yanlış beyanda bulunmuş
olan kurucu ve diğer kimselerin fiillerinden, TK 307 uyarınca ayın nevinden
sermayeye değer biçilmesinde hile karıştırılmasından ve TK 308 uyarınca ilk
yönetim ı ve denetim organ l arı üyelerinin ihmallerinden doğan herhangi bir
69
sorumlulukları bulunınamaktadır • TK'da aç ı k düzenleme bulunmamasına rağmen,
tasfiye memu rl arının 'yönetim kuru lu üyeleri hakkında geçerli olan rekabet yasağı
70
hükümlerine tabi o lm ad ıkl arı da belirtilmelidir.
Tasfiye

memurlarının

A) Tasfiye Memurlarının

Birlikte Hareket Kuralı ve Müteselsil

Sorumlulukları

Tasfiye memurları , esas sözleşme veya şirket genel kurulunda alınan bir karar
ile tasfiye işlerini ya lnı z başlarına yürütmeye yetkili kılınmamış iseler, söz konusu
11 . HD. 7. 1O. 1991, 3184/5 164 (Eriş, Anoni m Ş i rket l er 730).
11. HD. 7. 5. 1990, 33 77/3622, (Eriş, Şerh 1376).
69
Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortak lı k l ar 738.
7
°Karahan, Tasfiye 309 vd.
67

68
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işler için kural olarak birlikte hareket etme zorunlulukları vardır (TK 217/1).

71

Birlikte hareket etme kuralı hem iç hem de dış ilişki; yani, hem temsile hem de
72
yönetime ilişkin işlemler açısından caridir • Birlikte hareket etme zorunlu luğundan
kurtulmuş olma, tasfiye memurlarının görevleri içinde bulunan belirli bazı işlerin
yapılması hususunda kendi aralarından bir veya bir~açının diğerlerine de vekalet
ihbar,
ettiği (TK 218 c.2) veya üçüncü şahıslar tarafından yapı lacak teklif, icap,
ihtar ve tebliğ gibi beyanların kanun gereği sadece bir veya birkaç tasfiye memuruna
zarar
bırakılmasının yeterli görüldüğü (TK 220/1), yahut şirket menfaatleri için
sında
başvurulma
yollarına
kanun
doğması muhtemel olan durumlarda ve özellikle
yine kanun gereği bu kimselere tek başlarına hareket edebilme imkanı tanınan
hallerde söz konusudur (Tj( 220/11). Bunun yanı sıra, kuralın esas sözleşme veya
esas sözleşmede yapılacak bir değişiklik ile yahut genel kurul , kararıyla
değiştirilmesi mümkün.dür. TK 442/II'ye istinaden tayini yapılmış olan tasfiye
bir
memurlarının hareket şekillerinin, bu arada birlikte hareket kuralının aks ine
düzenlemenin de hakim tarafından getirilmesi mümkündüi·. Hakim, kendisine
yapılacak bir talep üzerine, diğer yollarla atanmış olan tasfiye memurlarının hareket
73

şekillerini de düzenleyebilmektedir

.

n her
Birlikte hareket etmeye ilişkin kural, birden çok tasfiye memurunda
4
.
220/
(TK
birinin şirketi münferiden pasi,ftemsiline engel oluşturmamaktadır
Tasfiye memurlarına yalnız başlarına hareket edebi lme imkanı tanınan haller
ile, görevleri arasında yer almakla birlikte bunların yapılması hususunda üçüncü'
kişilerin tevkil edildiği durumlarda (TK 218 c.2) keyfiyetin usulü dairesinde tescil
ve ilan edilmesi gerekmektedir (TK 217/11). Bu tescil ihdasi niteliktedir. Bunun
dışında yapılacak görev ve yetki devri ve tevkiller, örneğin bir tasfiye memurunun
kanunen kendisine yüklenmiş olan vazifelerin tamamını diğer bir tasfiye memuruna,
yahut tasfiye memurlarının tek başlarına veya birlikte sahip oldukları yetkileri ve
aldıkları görevleri üçüncü kişilere devredebilmeleri mümkün değildir. Aksine
hareket tasfiye memurlarının sorum lulukl arını gündeme getirmektedir. Netice
olarak, anonim şirketlerin tasfiyesinde birden fazla tasfiye memurlarının görev
alması durumunda, bunların birlikte hareket etmeleri kural olduğundan (TK 2 17/1),

Domaniç, Şerh 1475. Yargıtay kararlarında kullanı l an " tasfiye kuru lu" ifadesi, tasfiye
memurlarının birlikte hareket kuralın ı teyit etmekted ir; "Tasfiye halindeki anonim ş irketin
alacağı için yapılan icra takibinde, tasfiye kurulu veya onun atamış olduğu vekil yetk ilidir''
12. HD. 17.5.1994, E.6752/K.6 800 (Eriş, Anonim Şirket l er 720). "Ş irket tasfiye kurulu,
şirket adına menfi tespit davas ı açabilir" 11 . HD. 7.10. 1991 E.3205/K.52 08 (Eriş, Şerh
1326). Konu ile ilgili bir başka karar: 11. HD. 7.3. 1978, E.570/ K.977 (Eriş, Şerh 1383).

71

.
Karahan, Tasfiye 127.
Karahan, Tasfiye 129.
74 '"Tasfiye memurlarından birine yap ılmı ş o lun tebli gat diğerlerine de yapı lmı ş say ılır" O. 9.
D. 22.5. 1969 E.1968/204 9 K.1969/127 4 (Çevik. Anon im Şirket l er 1116).
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kanunda belirtil en hall erin (TK 224/1)
mütese lsil sorumluluğunu gerektirmektedir.

gerçek l eşmes i ,

söz konusu kimselerin

Müteselsil sorumluluk, tasfiye memurlarının veka leten tay
in (TK 2 18) veya
istihdam ettikl eri kimselerin kanun, şirket esas söz l eşmesi
ve iş görme şa rt l arını
düzenl eyen diğer hükü mlere aykırı hareket etme leri halind
e de cari o lm aktadır (TK
224/11). Tasfiye memurları , kanunun vermiş o lduğu
yetk iye dayanarak tasfiye
cümlesinden olan belirli i ş l er in görülm es i veya aynı nitelik
teki i ş l em l er in yapı lm as ı
hususunda üçüncü kişilere- vekalet verm i ş olsa lar dahi, o
kimselerin fiillerinden de
onlarla birlikte mütese lsil en sorum lu o lm aktad ırl a r. Tasfiy
e i ş veya i ş l em l eri nd en
belirli baz ıl a rının , tasfi ye m emurlarınd an birisine diğerleri
tarafından vekaleten tevdi
edilmi ş olması (TK 2 18 c.2), o konuda bütün
tasfiye memurlarının müteselsil
sorumluluğunu ortadan kaldırarak, sadece
o i ş veya işlem konusunda vekil o lan
tasfiye m em url a rının so rumlulu ğunu n kabul ed ilmes in e imkan
vermemektedir.
Tasfiye m e murl arı içi n kanu nd a öngörü len mütese lsil sorum
lulu k, bunların
birlikte yö n et iıiı ve temsil il e yaptıkları tasfiye i ş veya i ş l em
l eri için söz konusudur 75 .
So n olarak, tasfiye memurlarının birlikte hareket etmele
rinin asıl, tek başlarına
hareket etmelerinin ise istisna i bir yo l o ldu ğu belirtilmelid 76
ir •
B) Tasfiy e Memurlarının Münf erit Harek eti İmkan
ı ve Sorumlulukları

Tasfiye m emurl a rının birden faz la o lm as ı durumunda
bunların birlikte
hareket etmeleri kural olmakla birlikte, TK 2 17 ifadesiyle,
bu kuralııı şirket esas
söz leşm es i veya sonradan genel kurul tarafından alınmı ş
bir karar ile degiştirilmesi
ve tasfiye m em url a rın a münferit hareket yetkis i tanınması
mümkündür (TK 217 / 1).
Bu durum tescil ve il an ed ilm elidir (TK 2 17/11).
Sorumluluk konus unda teselsül kural o lup (TK 224/1),
bireysel soru mluluk
buna nazaran istisnad ır. Tasfi ye memurlarıııın bireysel soruml
uluğu
na yo l açan iki
hal söz konusudur:
1. Tasfiyeyi gerçe·k i eştiren birden faz la tasfiye memur
l arı bulunmakla
birlikte, bunlardan bir veya birkaçınııı ş irket esas sözleş
mes i veya genel kurulda
sonradan alınmış bir karar il e tasfiye i ş l erini ya lnı z baş
l arın a da gö rmeye yetkili
kılııınıış o lm a l a rı ihtima li.
Bu durumda , biri ikte hareket etme leri kural olan tasfiye
memurlarından,
kendilerine TK 2 17i l uyarııı ca vekalet verilenlerin münfe
riden yapm ı ş o ldu k ları i ş
veya i ş l e ml erden dolayı bireysel sorum lulu kları ortaya ç ıkacakt
ır. Ancak bu kişilerin
diğer tasfiye m emurları il e birlikte hareket etmeleri
sonucu doğabilecek olan
mütese lsil sorumlulukl a rının devanı etmekted ir.
75
76

Pulaşli, Ş irket l er Huku ku, Ko nya 1995, 524.

Tekil, Anon im Şi rketl er 366.

174

T C. ' nin 75.

Kuruluş Yıldönümüne Armağan

2. Yapılan bir iş veya işlem dolayısıyla müteselsil sorumlulukları söz
konusu olan tasfiye memurlarından kusursuz olduklarını ispat edenler (TK 224/1)
sorumluluktan kurtulması hali.
Böyle durumlarda diğer tasfiye memurlarının -genellikle sadece o
gerçeR:leştiren- münferit sorumluluğuna gidilmektedir.

işlemi

iş

veya

C) Tasfiye Memurlarının İstihdam Eden Sıfatıyla Sorumluluğu

TK 218 ile verilen yetkiye dayanarak belirli iş veya işlemlerin yapılması için
üçüncü kişileri tevkil eden veya söz konusu tasfiye işlerini kendileri ifa etmekle
birlikte, bu amaçla çalıştırdığı kişilerin yardımından faydalanan tasfiye memurları,
vekalet verdikleri kimselerin veya kendileri ile şirket arasında kurulmuş olan şirketin
tasfiye edilmesini içeren sözleşme gereklerini yerine getirme görevini bıraktıkları
kendileri ile birlikte yaşayan veya yanlarında çalışan kimselerin, kanun, şirket esas
sözleşmesi ve iş görme şartlarını düzenleyen diğer hükümlere aykırı hareketlerinden ·
dolayı sorumludurlar (TK 224/IJ). Burada yer alan sorumluluğun kaynağı BK 100
dür. Buna göre, bir borcun ifasını ya da borçtan doğan bir hakkın kullanılmasını
kendileriyle birlikte yaşayan kişilere veya yanlarında çal ı şanlara bırakan kimseler,
bu bırakma kanuna uygun olsa bile, bunların, işlerini yaparken verdikleri zararlardan
dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmaktadırlar.
Belirtilen kural nazara alındığında, tasfiye memurlarının, tayin ve istihdam
ettikleri kimselerin hareketlerinden sorumlu tutulabilmeleri için şu şartların
gerçekleşmesi gerekmektedir:
1. Kanun, şirket esas sözleşmesi veya iş görme şartlarını düzenleyen diğer
hükümlere istinaden tasfiye memurlarına tevdi edilmiş olan bir iş veya işlemin ifası bu bir borcun ifa edilmesi olabileceği gibi borçtan doğan bir hakkın kullanılması da
olabi lecektir- tasfiye memurları tarafından tayin ve istihdam edilmiş olanz bir
yardımcı şahsa bırakılmış olmalıdır. Yardımcı şahsın tasfiye memurunun emri
altında çalışması ve/veya tayin ve istihdam edilme keyfiyetinin sürekli bir ilişki
olması gerekli ve zorunlu değildir. Yine, söz konusu iş veya işlemin bu yardımcılara
bırakılmasının açık veya zımni olarak gerçekleşmiş olması mümkündür.
2.

Yardımcı şahıs , borca 77 aykırı davranışı ile üçüncü kişilere bir zarar

vermiş olmalıdır.

kusurlu

olması

Tasfiye memurlarının sorumlu tutulabilmeleri için yardımcı şahsın
gerekli değildir.

3. Ortaya çıkan zarar, işin görülmesi sırasında ortaya çıkmalıdır. Yardımcı
şahsın zarara yol açan eylemi ile işin görülmesi arasında maksat ve görev
bakımından sıkı bir bağlantı bulunmalıdır. 78
77

Bu borç, tasfiye memurunun borcu olup, tasfiye memuru bunu kanun, esas sözl eşme ve
görme şartlarını düzenleyen hükümler doğrultusunda yerine getirmeyi üstlenmiştir

iş
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§V. SORUMLULUKTAN KURTULMA İMKANI

Tasfiye

memurlarının ,

kanun,

ş irket

esas

söz l eş m es i

ve

iş

görme

şartlarına

aykırı hareket ed~rek bizzat ken~i l erin in sebep oldukları zararların tazminini içeren

sorum luluktan kuıtulmaları mlimkündlir. Zira, TK 224/1 hükmün e göre, belirtilen
nitelikteki bir hareket dolayı s ıyl a so rumlulukl arı doğan tasfiye memurlarından ,
anılan zararın doğmasında herhangi bir kusurlarının bulunmadığını ispat edenler
mütese lsil sorumluluktan kurtulmaktadırlar.
'
Kusur, hukuka aykırı bir sonucu istemek veya bunu i stemiş olmamakla
beraber hukuka aykırı davranıştan kaçınmak için irades ini yeter derecede
kullanmamış olmak şek linde tan ıml anmaktadır 79 . Kusurun kast, ihmal vb şekillerde
görülen ağ ır ve hafif derecel eri bulunmaktadır. Dolayısıyla, tasfiye memurları,
kanun , şirket esaş sözl eşmesi ve i ş görme şartlarını düzenleyen diğer hükümlere
aykırı olan d avranlşlarında kusurlu ·o lm adıkl arını , yani zararın doğmasında
kendi lerine yük leneb il ecek bir kast veya ihmallerinin bulunmadığını ispat ederek
sorum luluktan kürtu lab il eceklerdir.
Sorum luluğun ,

m emurl arı

il e ş irket aras ınd a yap ıl a n ve konusu tasfiye
m emurlarının yardımc ı şa hı s ların kast ve ağ ır kusurlarıy l a verecekleri zararlardan
sorumlu olmayacak l arı yönündeki bir sorumsuzluk an l aşmas ı il e bertaraf ed ilmesi de
mümklindlir. Ancak, a l acak lının tasfiye m emurlarının hi zmetinde olması veya
so run:ıluluğun hükümet tarafından verilmi ş olan bir imtiyazın icra edilmesinden
doğması durumunda, bu nitelikte bir sorumsuzluk anlaşması yapılmas ı imkanı
ortadan kalkmaktadır. Anlaşma yapıldı ğ ı takdirde butlan ile malul olacaktır. 80
Bunun

tasfiye

yanı sıra,

tasfiye

m emurlarının ,

TK 224/11

uyarınca

istihdam eden

sıfat ıy l a oıtaya ç ı kan sorumluluktan kurtulma imka nl arı da bulunmaktadır. Tasfiye
memurlarının , BK 100 uyarınca tayin ve istihdam ettikleri kimselerin işledikleri ve

üçüncü kiş il er ile pay sahiplerini zarara u ğrata n fiill erinin getirdi ğ i sorumlu luktan,
bu fiilleri .bizzat kendileri yapmış olsa idiler kusurlu ve sorumlu say ılm ayacak
olduklarını ispat ederek kuıtulmaları mümkündür81 . Ancak, ' istihdam eden' olan
tasfiye memurlarının kurtuluş beyyinesi getirmeleri, yani gerekli bütün dikkat ve
özen i gösterd iklerini veya göstermiş olsa idiler dahi zararın doğm as ın a enge l
o lm alarının mümkün olmadığın ı ispat ederek bu sorumluluktan kurtulmaları kabil
değildir.

78

79

Tandoğan , Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 196 1, 442; Karaha n, Tas ti ye 302.
Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İ stanb ul 1995, 504.
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§VI . SOR UM LUL UK DAV ASI

A)

Davanın

Kon usu

memurlarının kendilerinin veya tayin
Sorumluluk davasının konusunu, tasfiye
kişiler ile pay sahiplerini mutazarrır eden
ve istihdam ettikleri kimselerin, Uçüncü
r
münferit sorumluluklarını doğuran halle
fiillerinden dolayı müteselsil veya
lan tazminat talebi oluşturmaktadır.
dolayısıyla, hak sahipleri tarafından yapı
B) Usul

sorumluluk davasında usul, davalı
Tasfiye memurlarına karşı açılacak olan
ı
ktedir. Pay sahipleri ile tasfiye memurlar
tarafın sıfatına göre farklılık arz etme
nda
sonu
a
muhakeme usulüne tabidir. Yargılam
arasındaki sorumluluk davası basit
82
izi kabil değildir.
veı:ilecek kararlar kesin olup temy
C)

Davanın Tarafları

l)

Davacı

dayanan tazminat taleplerinin konu
Tasfiye memurlarının sorumluluklarına
er83 (TK
şirket pay sahipleri veya üçüncü kişil
olduğu davaların davacı tarafında,
himaye
ği alacaklarını bildirmeye davet ve
224/1, 231, OR 754/II) ile TK 445 gere
edilmeleri gereken alacaklılar bulunur.
2)

Davalı

müteselsil (TK 224/1) veya bireysel
Sorumluluk davasınııı davalı tarafıııda
ye
, tasfiye memurları yer alır. Ayrıca, tasfi
(TK 217) sorumluluk durumlarına göre
,
ğunda
oldtJ
konusu
ısıyla haksız fiil işlemeleri söz
memurlarıııın ·vazifelerini ifa dolay
(TK 219/JV).
t de davalı tarafıııda bulunacaktır
şirke

D)

Zamanaşımı

esas hüküm olan TK
in
mektedir. Buna göre; gerek kendilerin
224 'te, zamaiıaşımı sürelerine yer veril
iş
ve
elerin kanun, şirk~t esas sözleşmesi
gerekse tayin ve istihdam ettikleri kims
eri
mlere aykırı hareketleriyle üçüncü kişil
görme şartlarıııı düzenleyen diğer hükü
rı
ukla
mlul
soru
n
çıka
a
ye memurlarıııın ortay
veya pay sahiplerini zarara uğratan tasfi
ve
yıl
iki
ren
failini öğrendiği tarihten itiba
konusundaki davalar, davacının zararı ve
a
sonr
yol açan fiilden itibaren beş yıl
her halde zararın ortaya çıkmasına
l'asfiye

düzenlendiği
memurlarının sorumluluklarınııı

.
zamanaşımına uğramaktadır

il,
51 ve TD. 23 . 1. 1959 E. I 07 K.230 (Tek
TD. 21.1 0.19 66 E. 1965/1070 K.1966/40
Anon im Şirketler il 742 dn.85)
kişiler"
83
, Anonim Şirketler 730). OR'd a "üçü ncü
11.HD. 7. 11. 1991 6094 /583 9 (Eriş
dn.219.
12
3
ye,
Tasfi
han,
Kara
lanı !maktadır, Bkz.
ifade si yerin e "a lacaklılar" ifade si kul
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Ancak kanunda belirlenen bu sürelerin mutlak olmadığı
yine kanun
ifade edilmiştir. TK 224/III c.2 hükmüne göre, anılan zararı doğura
n fııl
aynı zamanda bir suç ta teşkil etmekte ise ve bu suçun
ceza kanunları uyarınca tabi
olduğu zamanaŞımı süresi yukarıda belirtilenden daha uzun
bir süre ise, bu taktirde
ceza kanunundaki zamanaşımı süresi tazminat davasında da uygula
nacaktır.
tarafından

1

\

•

§SON UÇ

Tasfiye memurlarının sorumlulukları , başta TK olmak üzere
değişik
kanunlarda, kendilerine görev yükleyen hükümlerle iç içe düzenl
enmiştir: Tamamı
emredici nitelikteki bu hükümlerden kaynaklanan sorumluluk
bertaraf edilemez
niteliktedir. Anonim şirket ile tasfiye memurları arasında kural olarak
vekalet ilişkisi
bulunmakta ve sorumlulukların şuınulü belirlenirken vekale
t sözleşmesinin
özellikleri dikkate alınmaktadır. Tasfiye me~urlarının sorum
luluklarının kaynağı
olan Ti.irk Ticaret Kanunu (TK) hükümleri ile İsviçre Borçla
r Kanunu (OR) ve
Alman Paylı Şirketler Kanununun (AktG) ilgili hükümleri
arasında önemli
paralellikler bulunmaktadır. Bu çalışmada, ka.nun hükümlerine
atıfta bulunmakla
yet inilmi ş; mukayesenin ayrıntılarına giri lmemiştir.

/

Tasfiye memurlarına tevdi edi len görevlerin başında, hem
şirketin sona
ermesi ve tasfiye haline girişin, hem de kend ilerinin bu şirkete
tasfiye memuru
olarak atandık l arı hususunun tescil ve ilanı gelmektedir. Bunun
yanı sıra; tasfiyenin
aç ılı ş ı aşamasında özell ikle vergi daireleri ile diğer kamu
tahsil dairelerine bildirim
zorun lulu ğu , şirket in tasfiyenin açılışı anındaki mali durum
unu resmeden envanter
ve bilançonun hazırlanması , şirket tarafından giriş il miş ve henüz
tamamlanmamış
olan cari işlemlerin tamamlanması, şirketten a lacaklı olan kimsel
erin davet ve
haklarının himaye edilmesi, şirket aktif değerlerinin paraya
çevrilerek borçlarının
belirlenip ödenmesi, şirketin ticari defterlerine ek olarak tasfiye
halinin gerektirdiği
yardımcı defterlerin tutulması ve bütün şirket defterlerinin muhafa
za altına alınması,
tasfiyenin uzun sürmesi halinde her bir tasfiye dönemi için
ara bilançolar ve
tasfiyenin sonunda bir kapanış bilançosu düzenlenmesi , kapanı
ş bilançosundan
geriye ka ldığı anlaşı lan tasfiye bakıyesinin ·pay sahipleri arasınd
a paylaştırılması ve
şirketin sicilden terkin ettirilmesi belli başlı görev ler olarak yer
almaktadır.
Tasfiye memurlarının bazı görev leri ise bunlar gibi kanunda
somut olarak
belirlenmemiştir. İş ve i şlemler in tasfiye gayesine ve şirket menfaa
tlerine uygunluğu,
bunların icrası s ırasında basiretli iş adamı gibi ve eşit işlem
ilkesine uygun davranma
yükümü ve tasfiyeyi makul süre içinde bitirme zorunluluğu örnek
olarak sayılabilir.
Tasfiye memurlarının, bütün iş ve işlemleri kanun , şirket esas
sözleşmesi ve
iş görme şart l arını düzenleyen di ğer hükümlere uygun
olarak yerine getirdikten
sonra, tasfiyenin sonuç lanmamsından doğan herhangi
bir sorumlulukları

bulunmamaktadır.
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Tasfiye memurlarının sorumlulukları sözleşmese( niteliktedir ve kural olarak
bir kusur sorumluluğudur. Sorumluluk ile ilgili önemli diğer bir kural da teselsüldür.
Müteselsil sorumluluk, tasfiye memurlarının birlikte hareket etmeleri kuralından
kaynaklanmaktadır. Birden fazla tasfiye memuru, bazı işlemlerin yapılmasını kendi
aralarından birisine bırakmış dahi olsalar, o işlemlerin icrasından dolayı ortaya çıkan
sorumluluk müteselsil olarak tilmi.inü etki !emektedir.
Tasfiye memurlarının bireysel sorumluluğu; bazı iş ve işlemleri yalnız başına
görmeye esas sözleşme veya genel kurul kararı ile yetkilendirilmeleri veya birlikte
hareket sonucu müteselsil sorumluluk altına giren bir tasfiye memurunun bunda
kusurs uzlu ğunu ispat etmesi üzerine di ğerleri için gündeme gelmektedir.
Tasfiye memurlarının , temelini BK 1OO'de bulan ve TK 224/rI hükmüne
dayanan, istihdam eden sıfatıyla sorumlulukları da bulunmaktadır. Bütün
durumlarda, sorumluluktan kurtulma imkanı da vardır. Bunun için kural olarak
kusursuzluğun ispatlanması gerekmektedir. Ancak, istisna da olsa, objektif
sorumluluk hallerinin varlığı unutulmamalıdır.
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