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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM ORGANININ CEZAİ 

SORUMLULUĞU 

 

 

İşbu bilgi notu anonim şirketlerde yönetim organının cezai sorumluluğu hakkında 

bilgilendirme yapmak amacı ile tanzim edilmiştir. 

 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 329. maddesinde tanımlanan anonim şirket, 
sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız  malvarlığı ile 
sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketlerde yasal olarak bulunması gerekli organlar, 
genel kurul ve yönetim kuruludur.  
 
TTK’nın 365. maddesi uyarınca, anonim şirketler kanunda yer alan istisna haller dışında 
yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.  Yönetim kurulu esas sözleşme ile 
atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya birden fazla kişiden oluşabilir. 
 
Anonim şirketlerde yönetim kurulunun cezai sorumluluğu, TTK’nın 562. maddesi ile 
düzenlemiştir.  Hemen belirtmek gerekir ki TTK’nın 562. maddesindeki cezai sorumluluk 
halleri sadece yönetim kurulu üyeleri için değil bu eylemleri işleyen herkes için 
düzenlenmiş sorumluluk halleridir.  Anılan madde kapsamında;  

 
 Yönetim kurulu TTK’nın 64. ve 65. maddesi uyarınca ticari defterleri söz konusu 

maddelere uygun olarak tutmak, kopyalarını saklamak, onaylarını yaptırmakla 
yükümlüdür.  Aksi takdirde üyeler dörtbin Türk Lirası idari para cezası ile 
cezalandırılır. 
 

 Yönetim kurulu, şirketin envanterini TTK’nın 66. maddesinde belirtilen usul ve 
içeriğe aykırı çıkartması durumunda,  dörtbin Türk Lirası idari para cezası ile 
cezalandırılır. 
 

 
 Yönetim kurulu, görüntü ve veri taşıyıcılarına aktarılmış belgelerin okunabilen 

kopyalarını hazır bulundurmakla ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.  Aksi 
takdirde yönetim kurulu üyeleri dörtbin Türk Lirası idari para cezası ile 
cezalandırılır. 
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 Yönetim kurulu şirketin münferit ve pekiştirilmiş finansal tablolarını düzenlerken 
Türkiye Muhasebe Standartlarına, muhasebe ilklerine ve bunların ayrılmaz parçası 
olan yorumlara uymak ve uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde dörtbin Türk 
Lirası  idari para cezasıyla cezalandırılır. 
 

 Yönetim kurulu, bağlı ve hâkim şirketlerin ilişkileri, hâkim ve bağlı şirketlerin pay 
sahipleri ve bunların yakınları ile ilişkileri ve yaptıkları işlemler hakkında rapor 
düzenlemekle yükümlüdür. Düzenlenen bu raporun doğru ve dürüst olmaması veya 
hesap verme ilkelerine aykırı olması durumunda, bu ilkelere aykırı hareket edenler 
ikiyüz günden az olmamak kaydı ile  adli para cezası ile cezalandırılır. 
 

 Yönetim kurulu,  TTK uyarınca tutmakla veya muhafaza etmekle yükümlü olduğu 
defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetmenlerce istenmesi 
durumunda ibraz etmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin bu defterleri 
denetmenlere vermemesi veya eksik vermesi ya da bu denetim elemanlarının 
görevlerini yapmalarını engellemesi durumunda üyeler, fiilleri daha ağır cezayı 
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üçyüz günden az olmamak üzere 
adli para cezasıyla cezalandırılır. 

 
 Yönetim Kurulu’nun TTK’nın 358. maddesine aykırı olarak pay sahibine borç 

vermesi durumunda, borç veren üye üçyüz günden az olmamak kaydı ile adli 
para cezası ile cezalandırılır. 
 

 Yönetim kurulu üyeleri, TTK’nın 395. maddesi ile belirlenen şirketle işlem yapmama 
yükümlülüğüne aykırı davranmaları ya da aynı maddede belirtilen şirkete nakit 
borçlanma yasağını ihlal etmeleri durumunda, üçyüz günden az olmamak üzere 
adli para cezası ile cezalandırılır. 

 
 Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna 

uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlu yönetim kurulu üyeleri üçyüz günden az 
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. 
 

 Yönetim kurulu üyesinin, şirkete ilişkin bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 
bulunması, bu belgeleri hileli, sahte ve yanlış olarak düzenlemesi durumunda, üye 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 
 Yönetim kurulu üyesinin, anonim şirket sermayesini, tamamıyla taahhüt olunmamış 

veya karşılığı kanun ve esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, 
sermayeyi taahhüt edilmiş ve/veya ödenmiş gibi göstermesi; sermaye taahhüdünde 
bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen bu duruma onay 
vermesi durumunda üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır.  
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 Yönetim kurulu üyesi, şirketin ayni sermayesine veya devralınacak işletme ile 
ayınlarına emsaline oranla fazla değer biçmesi, farklı göstermesi ya da başka bir 
şekilde yolsuzluk yapması durumunda doksan günden az olmamak kaydı ile adli 
para cezası ile cezalandırılır.  
 

 Yönetim kurulunun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir 
şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her 
türlü yoldan çağrıda bulunarak para toplaması durumunda altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 

 Yönetim kurulu, TTK’nın 1524. maddesi ile belirtildiği şekilde şirkete ait internet 
sitesinin açılmaması ve internet sitesi mevcut ise internet sitesinin bir bölümünün 
bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi durumunda,  yüz günden üç yüz güne 
kadar adli para cezası; internet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun 
konulmaması halinde ise yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
 

 
Bilgilerinize sunarız.  

Özyıldırım Hukuk Bürosu 


