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ÖZET
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yönetim Ve Temsil Yetkisinin Devri
Ve Sınırlandırılması

Anonim şirketin yönetim ve temsil yetkileri 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda ayrı başlıklarda düzenlenmiştir. TTK’da, anonim şirketlerde yönetim
yetkisinin devri için esas sözleşmede devre izin veren bir hükmün bulunması ve
yönetim organizasyonuna ilişkin bir iç yönerge hazırlanması gerekmektedir. Bu
hususlara uygun şekilde, yönetim kurulu alacağı bir karar ile yönetim yetkisinin
tamamını veya bir kısmını kurul üyelerine ve/veya üçüncü kişilere devredebilecektir.
Temsil yetkisinin devri ve sınırlandırılmasına ise TTK, kanuni ve iradi
sınırlandırmaların yanısıra 371. maddenin 7. Fıkrasında yapılan ekleme ile sınırlı
temsilci tayini hususunda yeni ve eleştirilen bir rejim getirmiştir.
Bu bağlamda çalışmamızda, yönetim ve temsil yetkilerinin devir ve
sınırlandırılmasının kapsamı, devir ve sınırlandırmalar için uyulması gereken şartlar,
yönetim yetkisi ile temsil yetkinin devri arasındaki ilişki ve bu yetkilerin
devredilebileceği kişiler inceleme konusu yapılmakta ve bu konulara ilişkin güncel
tartışmalar ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Yönetim Kurulu, Yönetim Yetkisi, Temsil
Yetkisi, Yetki Devri, Örgüt Yönergesi, Sınırlı Yetkili, Sınırlı Temsilci, Sorumluluk.
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ABSTRACT
Delegation and Limitation of Management & Representation Powers In Joint Stock
Companies
Management rights and representation rights in joint stock companies have been
regulated under separate subjects in 6102 numbered Turkish Commercial Code.
According to Turkish Commercial Code, joint stock companies that want to delegate
the management rights should have a provision on their articles of association that
allows such delegation and should prepare internal rules regarding the organization of
management. According to such terms, the board of directors may delegate its
management powers fully or partially to one or more board members and/or third
parties by issuing a decision on such matter. Regarding the delegation and limitation
of representation rights, the addition of seventh paragraph to article 371. of Turkish
Commercial Code, has introduced a new and highly criticized regime on such matter
besides the legislative and voluntary limitations.
In this context, our study will review the limits of delegation and limitation of
management and representation right, requirements for such delegation and limitation,
the relationship between right of management and right of representation, persons
whom the powers may be delegated and the up-to-date discussions on such subjects.
Keywords: Joint Stock Company, Board of Directors, Management Right,
Representation Right, Delegation of Rights, Internal Rules, Limited Authority,
Representative with Limited Power, Responsibility.

