
 
 

1 TOBB – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü 
 

 Ticari İşletme Tanımı:                                                             

Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma 

göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı 

hedef tutan, faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme olduğu 

belirtilmiştir. Bu değişiklikle “Ticari işletme” ifadesi Kanunda merkez kavram olarak 

kabul edilmiştir. 

Madde 11 
(1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı 
hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.  
(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
kararnamede gösterilir.  
(3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf 
işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve 
diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran 
malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet 
haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul 
olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer 
sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir. 
 
 
 Elektronik Ticaret Sicili Bilgi Bankası:                                        

Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda muhafaza edilmesini ve bu kayıtlara 

ulaşılmasını sağlamak amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde 

kayıtların elektronik ortamda depolandığı bir bilgi bankası kurulacaktır. 

Madde 24 
 (1) Ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve 
sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 
tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret 
sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü 
tarafından tutulur. 
(2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 
tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli 
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur.  
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil 
işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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 Ticaret Sicili Kayıtlarının Sorumluluğu:                                                  

Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlardan ilgili oda ile birlikte Devlet de 

müteselsilen sorumlu olacaktır. 

Madde 25 
(1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, tüzükte 
belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından oda meclisi tarafından Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının uygun görüşü alınarak atanır. Aynı usulle sicil müdürlüğünün iş hacmine 
göre, yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir.  
(2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda 
müteselsilen sorumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararın 
doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder.  Ticaret sicili müdürü ve yardımcıları ile 
diğer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılır 
ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır. 
(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman 
denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adı 
geçen Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. 
 

 

 Ticaret Unvanı:                                                                      

İşletmenin ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 

yazılacaktır. 

İşletmeyle ilgili olarak kullanılan her türlü kâğıt ve belgede sicil numarası, ticaret unvanı, 

merkez adresi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin 

adresi ve numarası gösterilecektir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde ise sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve 

yöneticilerin adları ile soyadları gösterilecek ve tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde 

de yayımlanacaktır. 

Madde 39 
(1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve 
işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 
(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir 
şekilde yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve 
belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi 
ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. 
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim 
kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. 
Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. 
 
   



 
 

3 TOBB – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü 
 

 Haksız Rekabet:                                                                        

Haksız rekabete ilişkin kurallar yeniden yapılandırılmış ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun 

hale getirilmiştir. 

Madde 55 
(1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: 
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı 
davranışlar ve özellikle; 
1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari 
işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,  
2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, 
stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı 
açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, 
3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek 
müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli 
doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, 
4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan 
önlemler almak, 
5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, 
rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak 
şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü 
kişiyi benzer yollardan öne geçirmek, 
6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının 
altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde 
müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki, 
satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde 
alımında uygulanan tedarik fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine 
olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat 
değerlendirmeye esas olur, 
7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, 
8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile 
sınırlamak, 
9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım 
amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, 
10. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin kamuya 
yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya 
taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden 
belirtmemek, 
11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek 
veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık 
beyanlarda bulunmamak, 
12. İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi 
sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme 
şartları, sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu 
vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler  içeren sözleşme 
formülleri kullanmak. 
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle; 
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1. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış 
oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, 
2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve 
onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar 
sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak, 
3. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin 
üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek, 
4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya 
tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi alan kişinin,                                   
bu  sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu 
sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek. 
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle; 
1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz 
yararlanmak, 
2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine 
yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, 
yararlanmak, 
3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma 
ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak. 
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz 
olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve 
üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış 
olur. 
e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş 
olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar 
dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer 
taraf aleyhine; 
1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde 
ayrılan, veya  
2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, 
önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 
 
 
 Ticari Defterler:                                                                            

Ticari defterler, Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun şekilde tutulacaktır. Ayrıca, 

ticari işletmeyle ilgili her türlü belge ile ticari defterlerin elektronik ortamda da tutulmasına 

imkân tanınmıştır. 

Madde 64 
(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı 
durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak 
üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. 
Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede 
işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. 
İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. 
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(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, 
karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, 
görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. 
(3) Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış 
onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin 
kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. 
Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini 
aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya 
dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile 
bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir. 
(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri 
gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir. 
(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye 
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir. 
 
 
 Şahıs ve Sermaye Şirketi Ayrımı:                                                                              

Şahıs ve sermaye şirketleri ayrımı yapılarak, kollektif ile komandit şirketler şahıs; anonim, 

limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketi olarak kabul 

edilmiştir. 

Madde 124 
(1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden 
ibarettir. 
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. 
 
 
 Fikri Mülkiyet Haklarının Sermaye Olarak Konulabilmesi:           

Ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilen “sınai haklar” yerine “fikri mülkiyet 

hakları” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle fikir ve sanat eserleri ile bağlantılı haklardan 

başka olmak üzere markaları, tasarımları, patentleri, faydalı modelleri, bitki çeşitlerini, 

yani ıslahçı haklarını ve yarı iletkenlerin topografyalarına kadar çok geniş ve ucu açık bir 

kavram tercih edilmiştir. 

Madde 127 
(1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; 
a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, 
b) Fikrî mülkiyet hakları,  
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, 
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, 
e) Kişisel emek, 
f) Ticari itibar, 
g) Ticari işletmeler,  
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h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler 
gibi değerler, 
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, 
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer, 
konabilir.  
(2) Kanunun 307 nci maddesinin ikinci, 342 nci maddesinin birinci ve 581 inci 
maddesinin birinci fıkra hükümleri saklıdır. 
 
 
 
 Ayni Sermaye:                                                                         

Taşınmazların aynî sermaye olarak kabul edilmeleri için taahhütte bulunan kişinin 

taahhüdünü ilgili tapuya şerh olarak kaydettirmesi ve taşınırların ise güvenilir bir kişiye 

tevdi edilmesi gerekmektedir. 

Madde 128 
(1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı 
taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. 
(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen 
değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer 
değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir 
bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt 
iyiniyeti kaldırır. 
(3) Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak 
olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmî şekil 
aranmaksızın geçerlidir. 
(4) Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının 
borçlanılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik 
sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir.  
(5) Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması 
hâlinde, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir. 
(6) Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere 
yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile resen 
ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır.  
(7) Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava 
edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de 
isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da 
açabilir. 
(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, 
kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak  
davalar için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin 
tescil ve ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
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 Birleşme:                                                                                   

Şirket birleşmelerinde aynı türden olma şartı kaldırılmıştır. Düzenleme ile: 

a. Sermaye şirketlerinin sermaye şirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan şirket olmaları 

şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle;  

b. Şahıs şirketlerinin şahıs şirketleriyle, devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye 

şirketleriyle ve devrolunan şirket olmaları şartıyla kooperatiflerle;  

c. Kooperatiflerin kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmaları şartıyla 

şahıs şirketleriyle birleşmelerine olanak sağlanmaktadır.  

Birleşmenin gerçekleşebilmesi için şirket yönetim organlarınca birleşme sözleşmesi ve 

birleşme raporunun hazırlanması; ayrıca sözleşmenin, raporun ve birleşmeye esas 

bilançonun uzman bir işlem denetçisi tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 

Madde 137 
(1) Sermaye şirketleri; 
a) Sermaye şirketleriyle, 
b) Kooperatiflerle ve 
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler. 
(2) Şahıs şirketleri; 
a) Şahıs şirketleriyle,  
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle birleşebilirler.  
(3) Kooperatifler; 
a) Kooperatiflerle, 
b) Sermaye şirketleriyle ve 
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşebilirler. 
Madde 145 
1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, 
yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır. 
Madde 147 
(1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme 
hakkında bir rapor hazırlarlar. 
(2) Raporda; 
a) Birleşmenin amacı ve sonuçları, 
b) Birleşme sözleşmesi, 
c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan 
şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları, 
d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma 
akçesi verilmesinin sebepleri, 
e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler, 
f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı, 
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g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, 
ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi, 
h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen 
yükümlülükler, 
i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse 
bir sosyal planın içeriği, 
j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri, 
k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, 
hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir. 
(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de 
eklenmesi şarttır.  
(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler birleşme raporunun 
düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 
Madde 148 
(1) Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve 
birleşmeye esas oluşturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine 
denetlettirmeleri şarttır. 
(2) Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeyi denetleyecek işlem denetçisine amaca 
yardımcı olacak her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 
(3) İşlem denetçisi denetleme raporunda; 
a) Devralan şirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının, devrolunan 
şirketin ortaklarının haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadığı, 
b) Değişim oranının ve ayrılma akçesinin adil olup olmadığı, 
c) Değişim oranının hangi yönteme göre hesaplandığı; en az üç farklı genel kabul gören 
yöntem ile karşılaştırma yapılarak, uygulanan yöntemin adil olduğu, 
d) Diğer genel kabul gören yöntemlere göre hangi değerlerin ortaya çıkabileceği, 
e) Denkleştirme varsa, bunun uygun olup olmadığı, 
f) Değişim oranının hesaplanması yönünden payların değerlendirilmesinde dikkate 
alınan özellikler, 
hususunda inceleme yapıp görüş açıklamakla yükümlüdür. 
(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler denetlemeden 
vazgeçebilirler. 
 
 
 Birleşmenin Geçerlilik Kazanma Anı:     

                                       
Birleşmenin geçerlilik kazanması için üç aylık bekleme süresi kaldırılmıştır. Birleşme ticaret 
siciline tescil ile geçerlilik kazanmaktadır. 

 
Madde 152 
(1) Birleşmeye katılan şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim 
organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur. 
(2) Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas 
sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur. 
(3) Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. 
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 Birleşme Sonrası Alacaklıların Hakları:                                     

Alacaklıların hakları birleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde 

başvurulması halinde devralan şirket tarafından teminat altına alınacaktır. 

Madde 157 
(1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik 
kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların 
alacaklarını teminat altına alır. 
(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 
ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün 
aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla 
haklarını bildirirler. İşlem denetçisi,  birleşmeye katılan şirketlerin  serbest  
malvarlıklarının,  ödenmesine  yetmeyeceği bilinen bir alacakları bulunmadığını veya 
böyle bir alacak istemi beklenmediğini doğruladığı takdirde ilan yükümlülüğü ortadan 
kalkar. 
(3) Devralan şirket alacağın birleşme dolayısıyla tehlikeye düşmediğini bir işlem 
denetçisi raporuyla ispat ederse, teminat verme yükümlülüğü ortadan kalkar. 
(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket 
teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir. 
 
 
 Bölünme:                                                                               

Bölünme işlemi mevzuatımızda ilk defa kanuni düzenlemeye tabi tutulmuştur:          

a) Tam bölünmede bölünen şirketin malvarlığının tümü bölünür ve mevcut veya yeni 

kurulacak en az iki şirkete geçer. Bölünen şirket, ortadan kalkar. Bölünen şirketin ortakları 

devralan şirketin ortakları olurlar. 

b) Kısmî bölünme ise iki şekilde olur: (1) Kısmî bölünme, (2) Yavru Şirket Kurma. Kısmî 

bölünmede bölünen şirketin malvarlığının tamamı değil, bir veya bir kaç kısmı bölünmeye 

tâbi tutulur. Bu bölümler şirketten ayrılır ve mevcut veya yeni kurulacak başka bir şirkete 

veya ortaklara devredilir. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirkette (veya şirketlerde) 

ortak olurlar. Bölünen şirket ortadan kalkmaz, elinde kalan malvarlığı ile faaliyetine devam 

eder ve bu şirketin ortakları da bölünen şirkette ortak olmaya devam ederler. 

Kısmî bölünmenin diğer şekli yavru şirket kurmaktır. Bu türde, bölünen şirket bölünen 

malvarlığı parçasını başka şirkete aynî sermaye olarak koyar; yani geçiş, küllî halefiyet 

yolu ile gerçekleşmez. Bölünme işleminin gerçekleşmesi için şirketlerin yönetim organları 

bölünme sözleşmesi veya bölünme planı ve bölünme raporu hazırlamakla mükellef 

kılınmışlardır. 
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Madde 159 
1) Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. 
a) Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere 
devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap 
ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. 
b) Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer 
şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve 
haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin 
karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini 
oluşturur. 
 
 
 Nev'i (Tür) Değişikliği:                                              

 Şirketlere nev’i değiştirme serbestîsi tanınmıştır. Düzenleme ile: 

a) Bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine veya bir kooperatife; 

b) Bir kollektif şirketin bir sermaye şirketine veya bir kooperatife veya bir komandit 

şirkete; 

c) Bir komandit şirketin bir sermaye şirketine veya bir kooperatife veya bir kollektif 

şirkete; 

d) Bir kooperatifin bir sermaye şirketine dönüşmesi mümkündür. 

Nev’i değişikliğinin gerçekleşmesi için yönetim organının bir nev’i değiştirme planı ve 

nev’i değiştirme hakkında bir rapor hazırlaması gerekmektedir. 

Madde 181 
(1) a) Bir sermaye şirketi; 
1. Başka türde bir sermaye şirketine; 
2. Bir kooperatife; 
b) Bir kollektif şirket; 
1. Bir sermaye şirketine; 
2. Bir kooperatife; 
3. Bir komandit şirkete; 
c) Bir komandit şirket; 
1. Bir sermaye şirketine; 
2. Bir kooperatife; 
3. Bir kollektif şirkete; 
d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine, 
dönüşebilir. 
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 Şirketler Topluluğu:                                                                             

Mevzuatımızda ilk defa şirketler topluluğu hususu düzenlenmiştir. Buna göre; "Hakim 

Şirket" ve "Bağlı Şirket" tanımları kabul edilerek, hangi hallerde hakimiyet durumunun 

gerçekleştiği ve bu hakimiyet nedeniyle doğan sorumluluk halleri Kanunda 195 inci ve 

müteakip maddelerde açıkça ifade edilmiştir.  

Madde 195                                                                          
1) a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; 
1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya 
2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan 
sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 
3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay 
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa,  
b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir 
yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, 
birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi 
Türkiye’de ise, bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.  
(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret 
şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda 
paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir.  
(3) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim 
olması, dolaylı hâkimiyettir. 
(4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte 
şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket 
konumundadır.  
(5) Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya 
dışında bulunan, bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu 
Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir 
sayılır. Konsolide tablolar hakkındaki hükümler saklıdır. 
(6) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim kurulu” terimi 
limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs 
şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde 
gerçek kişinin kendisini ifade eder. 
 
 
 Ortağın Yetkisiz Olarak Şirketten Para Çekmesi:                                                                                                   

Uygulamada yoğun olarak karşılaşılan şirketten yetkisiz para çekilmesi durumu ile ilgili 

olarak, bunun için faiz ödenmesi ve faizin başlangıcının sadece ödünçlere göre ve şirketin 

aleyhine düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 224 
(1) Ortak, yetkisiz olarak şirketten çektiği ve şirket hesabına bir yerden tahsil ettiği 
parayı, derhâl; şirketten aldığı ödüncü, aldığı tarihten itibaren faiziyle şirkete vermek 
zorundadır. 
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 Temsil Yetkisinin Kaldırılması:                                                              

Haklı sebeplerin varlığı halinde bir ortağın başvurusu üzerine temsilcinin temsil yetkisinin 

mahkemece kaldırılması mümkün olacaktır. 

Madde 235 
(1) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzerine, 
mahkemece  kaldırılabilir.  Gecikmesinde  tehlike bulunan hâllerde  mahkeme temsil 
yetkisini ihtiyati tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. Kayyımın 
atanmasını, görevlerini, mahkemece verilen temsil yetkisini ve bunların sınırlarını, 
mahkeme resen tescil ve ilan ettirir. 
(2) Ticari mümessil, temsil yetkisini haiz ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere 
karşı geçerli olacak şekilde görevden alınabilir. 

 

 Ayrılan Ortağın Şirket Borçlarından Doğan Sorumluluk Süresi:                                                          

Yapılan düzenleme ile şirketten ayrılan ortağın şirket borçlarından doğan sorumluluğun 

süresi sınırlandırılmıştır. Ortaklıktan ayrılmaya, şirketin sona erdiğine veya iflas ettiğine 

ilişkin hususların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasından üç yıl sonra 

ortaklara ileri sürülecek haklar zamanaşımına uğrayacaktır. 

Madde 264 
(1) Şirketin borçları için, şirket alacaklılarının ortaklara ileri sürebilecekleri istem 
hakları, ortağın şirketten ayrılmasının, şirketin sona erdiğinin veya iflasının ilan 
edildiğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren üç yıl 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar; ancak, niteliği nedeniyle, alacağın daha kısa bir 
zamanaşımına bağlandığı durumlarda o zamanaşımı süresi uygulanır.  
(2) Alacak ilandan sonra muaccel olursa, zamanaşımı muacceliyet anından itibaren 
işlemeye başlar. 
(3) Bu maddede öngörülen zamanaşımı ortakların birbirlerine karşı olan alacaklarına 
uygulanmaz. 

 

 Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi:                                                              

Anonim şirketlerde esas sermaye en az ellibin Türk Lirası olarak kabul edilmiştir. Yapılan 

düzenleme ile halka açık anonim şirketler gibi kapalı anonim şirketler de Kayıtlı Sermaye 

Sistemi'ni kabul edebileceklerdir. Bu şirketlerin başlangıç sermayesi en az yüzbin Türk 

Lirası olmak zorundadır. 

Madde 332 
(1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas 
sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna 
tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka 
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açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı 
olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.  
 

 
 Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler:                                                               

4884 sayılı Kanunda öngörülmüş olan sistem yapılan yeni düzenleme ile Türk Ticaret 

Kanunu'na da yerleştirilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen faaliyet 

alanlarındaki şirketlerin kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerinin Bakanlık iznine tabi 

olacağı belirlenmiştir. 

Madde 333 
(1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, 
ilan edilecek anonim şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu 
şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık 
incelemesi  sadece kanunun  emredici  hükümlerine  aykırılık bulunup bulunmadığı 
yönünden yapılabilir. Bunun dışında hukuki konumu, niteliği ve işletme konusu ne 
olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir 
makamın iznine bağlanamaz. 

 

 Ön Şirket:                                                                                           

Anonim şirketin tescil edilerek tüzel kişilik kazanmasından önce organların oluşumu ve 

yetkilerini kullanma zamanlarının belirlenmesi amacıyla ortakların esas sözleşmelerini 

noterde onaylamaları ile ortaya çıkan ve tescil ile kendiliğinden sona eren süreçteki şirket 

ön şirket olarak belirlenmiştir. 

Madde 335 
(1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin 
tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas 
sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.  
(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır. 
 
 
 Anonim Şirkete Ait Kuruluş Belgeleri:                                                                                

Kanunda anonim şirketin kuruluş belgelerinin 1)Esas Sözleşme 2)Kurucular Beyanı                   

3) Değerleme Raporları 4) Kuruluşla İlgili Diğer Sözleşmeler 5) İşlem Denetçisi Raporu  

6) Kuruluş Belgeleri olduğu ve bu belgelerin şirketler tarafından beş yıl süre saklanacağı 

belirlenmiştir. 
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Madde 336 
(1) Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme 
devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular 
ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler ile işlem denetçisi raporu, 
kuruluş belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından 
beş yıl süreyle saklanır. 

 

 Anonim Şirkette Ortak Sayısı:                                                                                       

Anonim şirket kuruluşu için gerekli olan asgari beş ortak şartı kaldırılarak, tek ortaklı 

anonim şirket kurulmasına imkân tanınmaktadır. Ortak sayısının sonradan teke düşmesi 

halinde durumun yedi gün içinde yönetim kuruluna bildirilmesi ve yönetim kurulunun da 

yedi gün içinde yeni durumu ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirmesi gerekmektedir. Ayrıca anonim şirketin tek pay sahibi olacak 

şekilde kendi payını iktisap etmesine Kanunda cevaz verilmemektedir. 

Madde 338 
(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun 
varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. 
(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren 
yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı 
tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu 
tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de 
payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 
vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde 
bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.  
(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez. 
 
 
 Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı:                                 

Anonim şirkete sermaye olarak üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir 

bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen fikrî mülkiyet hakları ve sanal 

ortamların da konulabileceği belirlenmiştir. Hizmet edimlerinin, kişisel emeğin, ticari 

itibarın ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak konulması mümkün değildir. 

Madde 342 
(1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden 
değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, 
malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, 
ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.  
(2) 128 inci madde hükmü saklıdır. 
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 Sermayenin Ödenmesi:                                                                       

 Anonim şirketin sermayesinin % 25'inin tescilden önce kalanının ise tescilden sonra yirmi 

dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Madde 344 
(1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden 
önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma 
primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. 
(2) Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri 
saklıdır. 
 

 
 Nakdi Sermayenin Banka Hesabına Yatırılması:                                                                                       

Nakdi sermayenin şirket adına açılan bir banka hesabına yatırılması gerekmektedir. 

Sermayenin ödendiği ve taahhüt edilen sermaye tutarını belirten bir banka mektubunun 

ticaret sicili müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Madde 345 
(1) Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir 
bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin 
kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede 
öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, 
ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin 
tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece 
şirkete öder.  
(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, 
üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil 
müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. 

 

 Anonim Şirket Kurucular Beyanı:                                                                                   

Anonim şirketin kuruluşu esnasında kurucular tarafından Kuruluş Beyanının hazırlanması 

gerekmektedir. Beyanda şirkete sermaye olarak ayni sermaye konulmuş veya bir ayın ya 

da işletme devralınmışsa bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna, bu tür sermayenin ve 

devralmanın gerekliliğine ve bunların şirkete olan yararlarına ilişkin hususlar belgeli, 

gerekçeli ve kesin ifadelerle yer alacaktır. Şirket tarafından iktisap edilen menkul 

kıymetlere, ilişkin bilgilerin de beyanda gösterilmesi gerekmektedir. Pay taahhüdünde 

bulunanların birbirleri olan ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil 

bulunuyorlarsa topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet 

verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır. 
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Madde 349 
(1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst bir şekilde 
bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda, ayni sermaye 
konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın 
uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan 
yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket 
tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu 
menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının 
değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli 
taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin 
bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, 
açıklanır.  
(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin 
halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların 
birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile 
ilişkileri, kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen 
ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır. 
 
 
 İşlem Denetçisi Raporu:                                                                     

İşlem Denetçisi Raporunun en az bir işlem denetçisi tarafından hazırlanması ve Raporda 

payların tamamının taahhüt edildiğinin, pay tutarlarının bankaya yatırıldığının, banka 

mektubunun hazırlandığının, ayni sermaye için mahkemece değerleme yapıldığının, 

kuruluş beyanının Kanuna uygun olduğunun ve gerekli izin ve noter işlemlerinin 

gerçekleştirildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. 

Madde 351 
(1) Şirketin kuruluşuna ilişkin denetleme raporu bir veya birkaç işlem denetçisi 
tarafından verilir. İşlem denetçisi kuruluş raporunda, payların tamamının taahhüt 
edildiğini; kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan pay bedellerinin en az 
tutarlarının kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını; buna ilişkin banka mektubunun 
kuruluş belgeleri arasında yer aldığını; bu yükümlülüğün herhangi bir şekilde 
dolanıldığına ilişkin bir belirti bulunmadığını; ayni sermaye ve devralınan ayınlar için 
mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldığını, mahkemece bir kararla 
onaylanan raporun dosyaya sunulduğunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uygun 
olduğunu; kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı değerlemenin, 
işlemlerde görünür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer kuruluş belgelerinin mevcut 
olduğunu, gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığını gerekçeleriyle ve hesap verme 
ilkesinin gereklerine uygun olarak açıklar. 
 
 
 Anonim Şirket Yönetim Kurulu:                                                          

Yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm terk edilerek bir 

üyeli yönetim kuruluna olanak tanınmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma 

zorunluluğu da kaldırılmıştır. En az bir üye için vatandaşlık ve Türkiye'de yerleşim yeri 
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şartı getirilmiştir. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi olabileceklerdir. Yönetim kurulu 

üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması gerekmektedir; fakat 

yönetim kurulunun tek üyeli olması halinde bu zorunluluk aranmayacaktır. 

Madde 359 
(1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir 
veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir 
üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. 
(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi 
adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;  
ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. 
Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 
(3) Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam 
ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim 
görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz. 
(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. 
 

 
 
 Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri:  

Yönetim kurulunun hangi görev ve yetkilerini devredemeyeceği ve hangilerinden 

vazgeçemeyeceği Kanunda maddeler halinde sayılmıştır. 

Madde 375 
(1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:  
a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 
b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 
planlama için gerekli düzenin kurulması. 
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları 
ve görevden alınmaları. 
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve 
yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, 
yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel 
kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının 
yürütülmesi. 
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 
 
 
 Denetim:                                                                                   

Şirketin denetimi şirketten bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur. Denetçi, ortakları 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız 

denetleme kuruluşu olabilir. 
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Madde 400 
(1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük 
ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest 
muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme 
kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından 
biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği 
birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki 
cümlede sayılanlardan biri; 
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, 
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından 
önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa, 
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya 
bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi 
veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek 
şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi 
veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hımsıysa, 
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde 
yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette 
yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet 
veriyorsa, 
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 
düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa, 
f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 
çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine 
göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin 
kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek 
kişi olarak bizzat kendisi ise, 
g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin 
nezdinde çalışıyorsa,  
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin 
tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden 
fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık 
faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,  
denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki 
yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir. 
(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği 
denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki 
yıl için değiştirilir.  
(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, 
danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 
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(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de 
uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel 
kurul tarafından atanır ve görevden alınır.  

 

 Sermaye Artışı Denetleme Raporu:                                  

Sermaye artışı ile ilgili olarak yönetim kurulunca atanan bir işlem denetçisi tarafından 

sermaye artışının usulüne uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sermaye artış 

raporunda gösterilecektir. 

Madde 458 
(1) Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından verilen sermaye artırımı 
raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu beyanına ilişkin inceleme ve 
denetlemelerin sonuçları açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına 
uygunluk veya aykırılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351 inci madde 
hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 
 
 
 Halktan Para Toplamak:                                                        

Şirket kurmak, sermaye artırımında bulunmak veya bu vaatle halktan para toplayabilmek 

için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereklidir. 

Madde 552 
(1) Bir anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla 
veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır. 
Bu iznin esas ve usulleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenir. Sermaye 
Piyasası Kurulu, izinsiz para toplanması girişiminin ve başlanmışsa para toplanmasının 
tedbiren, hemen durdurulmasını, toplanan paraların koruma altına alınmasını, gerekli 
diğer önlemlerin uygulanmasını, gereğinde kayyım atanmasını, Ankara Asliye Ticaret 
mahkemesinden de isteyebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun istemi için teminat 
istenemez. Bu hükme aykırı olarak para toplayanlar ve fiilden haberli olan kurumlar ile 
ilgili şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri toplanan paranın 
derhâl Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına 
yatırılmasından müteselsilen sorumludurlar. Alınan tedbir veya hacizden itibaren altı ay 
içinde aynı mahkemede dava açılır. 
(2) İznin varlığı hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altı ay içinde 
öngörülen amaca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi bir şekilde kullanılmaya 
başlanılmadığı takdirde birinci fıkra hükmü uygulanır. Mahkeme süreyi uzatabilir. 
(3) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır. 
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 Limited Şirket Ortak Sayısı:                                                           

Limited şirketlerin kuruluşları için zorunlu olan 2 ortak şartı kaldırılmıştır. Yapılan yeni 

düzenleme ile tek ortaklı limited şirket kurulabilecek olup, 50 ortak üst sınırı muhafaza 

edilmiştir. 

Madde 574 
(1) Ortakların sayısı elliyi aşamaz. 
(2) Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi 
gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden 
başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, 
yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan 
sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir. 
(3) Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak 
şekilde esas sermaye payını iktisap edemez. 
 
 
 Limited Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı:                                  

Limited şirkete sermaye olarak üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir 

bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen fikrî mülkiyet hakları ve sanal 

ortamların da konulabileceği belirlenmiştir. Hizmet edimlerinin, kişisel emeğin, ticari 

itibarın ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak konulması mümkün değildir. 

Madde 578 
(1) Ayni sermaye, ayınların veya işletmelerin devralınması ve özel menfaatler hakkında 
anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
 
 
 Limited Şirket Asgari Sermayesi:                                                                                   

Limited Şirketin asgari esas sermayesi onbin TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 580 
(1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.  
(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. 

 

 Limited Şirketin Kuruluşu:                                                         

Şirketin kuruluş işlemleri esnasında gerekli olan belgeler şu şekildedir: 1) Şirket 

Sözleşmesi 2) Kurucular Beyanı 3) İşlem Denetçisi Raporu (Bakanlıkça istenmesi halinde) 

4) Şirketi temsile ve denetlemeye yetkili kişilerin seçimini gösteren belge. 
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Madde 586 
(1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden 
sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. 
(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler 
eklenir: 
a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği. 
b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı ve 
Bakanlıkça istenilmesi hâlinde 351 inci madde uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi 
raporu.  
c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini 
gösterir belge. 
(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır: 
a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları. 
b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar. 
c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları. 
d) Şirketin ne suretle temsil edileceği. 

 

 Limited Şirket Hisselerinin Devirlerinin Tescili:                                                       

Limited şirketin pay devrinin yazılı şekilde yapılması, tarafların imzalarının noterde 

onaylanması ve pay devrinin ticaret siciline tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi'nde yayımlanması gerekmektedir. 

Madde 598 
(1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından 
ticaret siciline başvurulur. 
(2) Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla 
ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, 
şirkete, iktisap edenin adının bildirilmesi için süre verir. 
(3) Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur. 

 

 Denetçi ve İşlem Denetçisi:                                                         

Anonim şirketle ilgili denetim ve işlem denetçisine ilişkin hükümlerin limited şirket için de 

geçerli olacaktır. Buna göre; limited şirketin denetimi de şirketten bağımsız bir yapıya 

kavuşturulmuş ve denetçinin ancak ortakları yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği 

kararlaştırılmıştır. Şirketin kuruluşu esnasındaki İşlem Denetçisi Raporunun da en az bir 

işlem denetçisi tarafından hazırlanması ve Raporda payların tamamının taahhüt edildiğinin, 

pay tutarlarının bankaya yatırıldığının, banka mektubunun hazırlandığının, ayni sermaye 

için mahkemece değerleme yapıldığının, kuruluş beyanının Kanuna uygun olduğunun ve 

gerekli izin ve noter işlemlerinin gerçekleştirildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. 
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Madde 635 
(1) Anonim şirketin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel denetime ilişkin 
hükümleri limited şirkete de uygulanır. 
 

 Donatma İştiraki:                                                                              

Donatma iştirakinin ticaret siciline ve gemi siciline tescil edileceği ile bu tescillerde hangi 

hususların tescile tabi olduğu Kanunda açıkça gösterilmiştir. 

Madde 1065 
(1) Donatma iştirakinin yapılmasını izleyen onbeş gün içinde iştirak, ticaret ve gemi 
sicillerine tescil edilir. 
(2) Ticaret ve gemi sicillerine; 
a) Paydaş donatanların adları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları, 
b) İştirakin unvanı ve merkezi, 
c) İştirakin konusu, 
d) Her paydaş donatanın gemi payının miktarı, 
e) İştiraki temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başlarına mı yoksa 
birlikte mi imza atmaya yetkili oldukları, 
kaydedilir. 
 
 
 İnternet Sitesi Açma Mecburiyeti:                                                                         

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin internet sitesi 

açmaları mecburi kılınmıştır. Şirketin internet sitesinde: 

1) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar;  

2) Rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin 

kararlar;  

3) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, 

bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin 

karar metinleri;  

4) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve 

menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye artırımı, 

azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler;  

5) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu 

açıklamaları;  

6) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan 

bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli 

finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri;  
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7) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna 

ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması;  

8) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları yayımlanacaktır. 

 

Madde 1524 
(1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa 
bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek 
zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır: 
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. 
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli 
kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, 
açıklamalar. 
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, 
değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin 
nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, 
bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin 
karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve 
yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler. 
e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve 
menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye 
 arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; 
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler 
dolayısıyla hazırlanan raporlar. 
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim 
kurulu açıklamaları. 
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. 
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda 
pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar. 
ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan 
bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi 
gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri. 
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna 
ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle 
yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar 
ve benzeri ödemeler. 
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. 
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye 
piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler. 
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal 
edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol 
açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden 
olur. Ceza hükümleri saklıdır. 
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine 
açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi 
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kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali 
hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir. 
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin 
başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj 
ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. 
Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara 
altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir 
yönetmelikle düzenlenir. 
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre 
öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten 
itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. 
Finansal tablolar için bu süre beş yıldır. 
(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet 
sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve 
saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya 
yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe 
ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.  
 
 

 Elektronik Ortamda Genel Kurul, Yönetim ve Müdürler Kurulu Toplantısı:  

     

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yönetim kurulu ve 

müdürler kurulu toplantılarını ve anonim şirketler genel kurul toplantılarını da tamamen 

elektronik ortamda yapabileceklerdir. Genel kurul toplantılarının elektronik ortamda hangi 

usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği bir Tüzükle düzenlenecektir. 

Madde 1527 
(1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye 
şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda 
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım 
üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde 
Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar 
nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 
(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket 
sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve 
genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride 
bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 
(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek 
için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda 
istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir 
teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların 
kimliklerinin saklanması şarttır. 
(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi 
gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa 
gerekli bütün araçları sağlar. 
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(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, 
görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 
doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel 
kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün 
örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik 
yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını 
sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu 
hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara 
elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri 
borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.  
(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından 
kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet 
sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  
 
 
 Maddelerin Yürürlük Tarihleri:                                     

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012

Sermaye şirketlerinin açacakları ve güncel olarak şirketleri ile bilgileri koyacakları internet 

sitesi ile ilgili hükümler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.07.2012) itibaren bir yıl 

sonra (

 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

01.07.2013

Türkiye Muhasebe Standartları ve bu standartlarla ile ilgili maddeler 

) yürürlüğe girecektir. 

01.01.2013

Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümler 

 tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

01.01.2013

Türk Ticaret Kanunun Genel Kuruldaki oy hakkı ile oy hakkının doğumuna ilişkin 434 ve 

435 inci maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren (14.02.2011) on sekiz ay sonra 

(

 tarihinde yürürlüğe 

girecektir.  

14.08.2012

Eski Kanun zamanında ve yeni Kanunun kabul edildiği tarihten (13.01.2011) en az bir yıl 

önce (

) yürürlüğe girer; 

13.01.2010

Oyda imtiyazın eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek 

sağlanabileceğine ilişkin 479 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı sözleşmeler Kanunun 

yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren üç yıl içinde (

) bazı pay gruplarına tanınan yönetim kurulu üyeliği müktesep hak olarak 

sayılacaktır; 

14.02.2014 tarihine kadar

Esas sözleşme değişikliklerine, işlem denetçisinin seçimine ve ibra ve sorumluk davası 

açılmasına ilişkin kararlarda oyda imtiyazın kullanılmayacağına ilişkin 479 uncu maddenin 

) anılan 

fıkraya uygun hâle getirilecektir; 
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üçüncü fıkrası Kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren bir yıl sonra  (14.02.2012

Anonim ve limited şirketlerin Kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren üç yıl 

içinde (

) 

uygulanacaktır;  

14.02.2014 tarihine kadar

Anonim ve limited şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren (

) sermayelerini kendi şirket türleri için öngörülen tutara 

yükseltmeleri gerekmektedir. 

01.07.2012

Anonim ve limited şirketlerin esas sözleşmelerini Kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) 

itibaren on sekiz ay içinde (

) uygulanmaya başlayacaktır. 

14.08.2012 tarihine kadar

Anonim şirketin tek pay sahibi ve limited şirketin tek ortağı, şirketin tek pay sahibi veya 

ortağı olduğunu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden (01.07.2012) itibaren on beş gün 

içinde (

) Kanunla uyumlu hale getirmeleri 

gerekmektedir. 

16.07.2012 tarihine kadar) anonim şirket yönetim kuruluna veya limited şirket 

müdürlerine noter kanalıyla bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimi kabul eden organ da 

mevcut durumu yedi gün içinde

Anonim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını, anılan 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.07.2012) itibaren üç yıl içinde (

 ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirmekle yükümlüdürler. 

01.07.2015 

tarihine kadar

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (01.07.2012) anonim şirket yönetim kurulu 

üyeleri ile limited şirket müdürleri sürelerinin sonuna kadar görevde kalabileceklerdir. 

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 

(

), nakdî ödeme yaparak kapatmak zorundadırlar. 

01.10.2012 tarihine kadar

Anonim şirket esas sözleşmesinde veya limited şirket sözleşmesinde toplantı ve karar 

nisaplarında eski Kanunun uygulanacağına ilişkin bir hüküm olması halinde Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde (

) istifa etmesi ve yerine tüzel kişinin veya başkasının seçilmesi 

gerekmektedir. 

01.02.2013 tarihine kadar

Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek sınırlandırmış 

bulunan anonim şirketler, Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (01.07.2012) bir 

yıl içinde (01.07.2013 tarihine kadar), esas sözleşmelerini değiştirerek, Kanununun 492 

ilâ 498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu sürenin dolmasıyla tüm 

sınırlamalar geçersiz hâle gelecektir. 

) esas 

sözleşmenin veya şirket sözleşmesinin yeni Kanuna uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. 
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Madde 1534 
(1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde; geçici 2 nci ve 
geçici 3 üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 1524 üncü 
madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. 
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri 
saklıdır. 
(2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine 
aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun; 
a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye 
şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve 
şirketler toplulukları, 
b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada 
veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy 
yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, 
c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları, 
d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve 
reasürans şirketleri, 
e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,  
bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
(3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar 
dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak 
olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
(4) Bu Kanunun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 
1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 20 (Uygulama Kanunu) 
(1) Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç 
yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen 
tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.  
(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak 
genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu 
ile alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve Türk Ticaret 
Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 
inci maddeleri uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için toplanacak genel 
kurullara da uygulanır.  
(3) Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, 
daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını 
yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı 
ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını kanun çerçevesinde sınırlamasına ve diğer 
hususlara ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
tebliğle; tescil ve ilâna dair hususlar ise Ticaret Sicili Tüzüğüyle düzenlenir. 
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki 
defa uzatabilir. 
Madde 21 (Uygulama Kanunu) 
(1) Türk Ticaret Kanununun anonim ve limited şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümleri, 
anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemen uygulanır. Ancak, Türk 
Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, kuruluş hâlinde bulunan anonim 
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şirketlerde esas sözleşme, limited şirketlerde şirket sözleşmesi yapılmış ve kurucuların 
imzaları noter tarafından onaylanmışsa, bu onay tarihinden itibaren bir ay içinde şirketin 
tescili için ticaret siciline başvurulduğu takdirde, kuruluşa 6762 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 
Madde 22 (Uygulama Kanunu) 
(1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, 
yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle 
getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki 
ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır.  
(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle 
getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uygulanır.  
(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar 
uzatabilir. 
Madde 23 (Uygulama Kanunu) 
(1) Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek 
ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş 
gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim 
kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir. 
Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret 
Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde öngörülen hususları tescil ve ilân ettirirler; 
aksi hâlde anılan maddelerde öngörülen hukukî sonuçlar doğar. 
Madde 24 (Uygulama Kanunu) 
(1) Türk Ticaret Kanununun 358 inci maddesine aykırı şekilde, anonim veya limited 
şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını, anılan Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek 
zorundadır. Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, borç için 
kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benzeri yollara başvurulması bu 
madde anlamında tasfiye sayılmaz. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye gerçekleşmemişse, Türk Ticaret 
Kanununun 562 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.  
(3) Tasfiye süresinin geçmesinden sonra, şirketin alacaklıları, alacakları için, şirkete 
borçlu olan pay sahibini veya limited şirket ortağını takip edebilir. 
Madde 25 (Uygulama Kanunu) 
(1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket 
yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu 
üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine 
devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek 
kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa 
etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep 
birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de 
aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği 
yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu 
maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki 
yönetim kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu 
maddedeki şartları taşımaları zorunludur. Üyelerin görev süreleri farklı tarihlerde sona 
eriyorsa, öğrenime ilişkin şart, şirkete en uygun gelen üyelerin görevleri sona erdiğinde 
yerine getirilir.  
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(2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk Ticaret 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Bu 
davalarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna göre değerlendirilir. 
Madde 26 (Uygulama Kanunu) 
(1) Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket 
sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek 
veya belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu 
şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde anonim 
şirketlerde esas sözleşmelerini ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, 
anılan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi hâlde, bu sürenin geçmesiyle Türk 
Ticaret Kanununun genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri 
uygulanır. Sadece bu altı ay içinde yapılan genel kurullarda 6762 sayılı Kanunun genel 
kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanır.  
(2) Herhangi bir sözleşmede, taahhütnamede, temliknamede veya diğer bir belgede 
6762 sayılı Kanunun 388 inci maddesine madde numarası verilerek veya bu maddenin 
içeriğine yapılan yollamalar, Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesine yapılmış 
sayılır. 
(3) Bir esas sözleşmede esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 6762 sayılı 
Kanunun 388 inci maddesindekinden daha ağır nisaplar öngörülmüş olup da bunlar 
Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nisaplardan 
ağırsa, bunların uygulanmasına devam olunabilir. Ağırlaştırılmış nisaplara dair esas 
sözleşmedeki veya herhangi bir sözleşme veya hukukî metindeki özel düzenleme Türk 
Ticaret Kanununun 421 inci maddesine göre daha hafifse 421 inci madde uygulanır. 
(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uyarlanarak limited şirketlere de 
uygulanır. 
Madde 28 (Uygulama Kanunu) 
(1) Türk Ticaret Kanununun 434 ve 435 inci maddeleri, anılan Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren onsekiz ay sonra yürürlüğe girer. 
(2) 6762 sayılı eski Kanun zamanında ve Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesinden 
en az bir yıl önce esas sözleşme hükmü ile bazı pay gruplarına tanınmış olan yönetim 
kurulu üyeliği için aday gösterme hakkı, Türk Ticaret Kanununun 360 ıncı maddesinin 
birinci fıkrasındaki sınırı aşsa bile müktesep hak sayılır.  
(3) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı esas 
sözleşmeler, anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde, anılan fıkra 
hükmüne uygun hâle getirilir.  
(4) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan 
sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanununun yayımı 
tarihinden itibaren üç yıl içinde, anılan fıkraya uyarlanır veya mahkemeden anılan 
fıkrada öngörülen karar alınır.  
(5) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, anılan Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra uygulanır. 
(6) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yapılması şart koşulan sürede gerekli 
esas sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların gerçekleştirilmemesi hâlinde, oyda 
imtiyazı düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen 
sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hâle gelir ve esas sözleşmede öngörülen 
oya ilişkin imtiyazların tümü kanunen sona erer. 
(7) Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek 
sınırlandırmış bulunan anonim şirketler, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde, esas sözleşmelerini değiştirerek, Türk Ticaret Kanununun 
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492 ilâ 498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu sürenin dolmasıyla 
tüm sınırlamalar geçersiz hâle gelir. 
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TÜRK TİCARET KANUNUNUN  
YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 

 
 Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Açacağı Şubeler:                                                             

Ticari merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmelerin ülkemizde açacakları şubelerin 

tescili için merkezin bulunduğu ülkede sunduğu evrakları ve şirket sözleşmesinin onaylı 

suretlerini ticaret sicili müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir. Tescilde şubenin ve 

merkez işletmenin ticaret sicili bilgileri de ticaret sicili müdürlüğüne sunulacaktır. Bu 

türdeki şubelerin kuruluşu için gerekli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni de 

kaldırılmıştır. 

Ayrıca bir Türk şirketinin tasfiye haline girmeksizin işletmesini yabancı bir ülkeye 

taşıyabileceğine ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır.  

Madde 12 
(1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin 
şubesinin Türkiye’de tescil edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke 
hukukunun, işletmeler ile ticaret şirketlerinin türlerine göre şubelerinin tescilinde 
aradığı şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Ayrıca, kaynak ülkede tescil için ibrazı 
gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde esas sözleşmenin 
onaylı suretleri, Türkiye’de tescili yapacak ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Bundan 
başka, şube unvanı, adresi, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, 
özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya 
kişilerin adları, merkez işletmenin türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, sicil 
numarası, internet sitesi, tâbi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı bilgileri 
ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bir beyanname ile bildirilir ve gerekli belgeler eklenir. 
Tescil edilecek hususlarla şubenin tesciline ilişkin ayrıntılı düzenleme Ticaret Sicili 
Tüzüğünde yapılır. 
(2) Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin ve hedef ülkede yeniden kurulmaksızın 
yabancı bir ülkeye taşınabilir. Bunun için; 
a) Türk hukukunun aradığı şartların yerine getirilmiş olduğu, 
b) Şirketin taşındığı ülke hukukuna göre, o ülkede faaliyetine devam edebileceği, 
c) Şirketin, konumunda meydana gelecek değişiklikten alacaklıların, ilân yoluyla 
haberdar edildikleri, alacaklarını bildirmeye davet olundukları ve alacakların ödendiği 
veya teminat altına alındığı, 
ispat edilmelidir. 
(3) Merkezini yurt dışına taşıyan şirketin unvanı, alacaklıların tümü tam olarak tatmin 
edilmeden ticaret sicilinden silinemez. Merkezin taşınmasına ilişkin ayrıntılı 
düzenlemeler Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır. 
(4) Ticaret Sicili Tüzüğü ile yapılacak düzenlemeler, Türk Ticaret Kanununun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirilir. 
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 Taşınmazların Sermaye Olarak Konulması:                                        

Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce sermaye olarak konulan bazı 

taşınmazların tapu siciline tescil edilmemiş olması halinde, tescil istemi şirket ortaklarının 

yanı sıra şirket alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri ile Bakanlığın talimatı olması 

durumunda ticaret sicili müdürlüklerince de yapılabilecektir. 

 
Madde 16 
 (1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce bazı taşınmazlar bir şirkete 
sermaye olarak konulmuş, ancak bunların tapu sicilinde tescillerinin şirket adına 
yapılmamış olması hâlinde, şirket alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri tescil 
isteminde bulunabilecekleri gibi, tescilin, ticaret sicili müdürlerince yaptırılması 
talimatını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da verebilir. Tescil harcı ile diğer harç ve 
masraflar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde şirketten alınır. 
 

 Asgari Sermayeye Uyum Süresi:                                                  

Anonim ve limited şirketlerin Kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren üç yıl 

içinde (14.02.2014 tarihine kadar) sermayelerini kendi şirket türleri için öngörülen tutara 

yükseltmeleri gerekmektedir. 

Madde 20 
(1) Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç 
yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen 
tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.  
(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak 
genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu 
ile alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve Türk Ticaret 
Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 
inci maddeleri uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için toplanacak genel 
kurullara da uygulanır.  
(3) Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, 
daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını 
yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı 
ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını kanun çerçevesinde sınırlamasına ve diğer 
hususlara ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
tebliğle; tescil ve ilâna dair hususlar ise Ticaret Sicili Tüzüğüyle düzenlenir. 
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki 
defa uzatabilir. 
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 Kuruluşa İlişkin Hükümler:                                                                      

Anonim ve limited şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren (01.07.2012) uygulanmaya başlayacaktır. 

Madde 21 
(1) Türk Ticaret Kanununun anonim ve limited şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümleri, 
anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemen uygulanır. Ancak, Türk 
Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, kuruluş hâlinde bulunan anonim 
şirketlerde esas sözleşme, limited şirketlerde şirket sözleşmesi yapılmış ve kurucuların 
imzaları noter tarafından onaylanmışsa, bu onay tarihinden itibaren bir ay içinde şirketin 
tescili için ticaret siciline başvurulduğu takdirde, kuruluşa 6762 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 
   
 
 Esas Sözleşmeye İlişkin Hükümler:                                                                        

Anonim ve limited şirketlerin esas sözleşmelerini Kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) 

itibaren on sekiz ay içinde (14.08.2012 tarihine kadar) Kanunla uyumlu hale getirmeleri 

gerekmektedir. 

Madde 22 
(1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, 
yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle 
getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki 
ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır.  
(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle 
getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uygulanır.  
(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar 
uzatabilir. 
 
 
 Tek Ortaklı Şirketler:                                                                            

Anonim şirketin tek pay sahibi ve limited şirketin tek ortağı, şirketin tek pay sahibi veya 

ortağı olduğunu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden (01.07.2012) itibaren on beş gün 

içinde (16.07.2012 tarihine kadar) anonim şirket yönetim kuruluna veya limited şirket 

müdürlerine noter kanalıyla bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimi kabul eden organ da 

mevcut durumu yedi gün içinde ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirmekle yükümlüdürler. 
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Madde 23 
(1) Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek 

ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş 

gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim 

kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir. 

Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret 

Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde öngörülen hususları tescil ve ilân ettirirler; 

aksi hâlde anılan maddelerde öngörülen hukukî sonuçlar doğar. 

 

 Şirkete Borçlu Pay Sahibi ve Ortaklar:                                                                              

Anonim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını, anılan 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.07.2012) itibaren üç yıl içinde (01.07.2015 tarihine 

kadar), nakdî ödeme yaparak kapatmak zorundadırlar. 

Madde 24 
(1) Türk Ticaret Kanununun 358 inci maddesine aykırı şekilde, anonim veya limited 
şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını, anılan Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek 
zorundadır. Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, borç için 
kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benzeri yollara başvurulması bu 
madde anlamında tasfiye sayılmaz. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye gerçekleşmemişse, Türk Ticaret 
Kanununun 562 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.  
(3) Tasfiye süresinin geçmesinden sonra, şirketin alacaklıları, alacakları için, şirkete 
borçlu olan pay sahibini veya limited şirket ortağını takip edebilir. 
 
 
 Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdürlerin Görev Süresi:           

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (01.07.2012) anonim şirket yönetim kurulu 

üyeleri ile limited şirket müdürleri sürelerinin sonuna kadar görevde kalabileceklerdir. 

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 

(01.10.2012 tarihine kadar) istifa etmesi ve yerine tüzel kişinin veya başkasının seçilmesi 

gerekmektedir. 

Madde 25 
(1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket 
yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu 
üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine 
devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek 
kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa 
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etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep 
birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de 
aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği 
yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu 
maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki 
yönetim kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu 
maddedeki şartları taşımaları zorunludur. Üyelerin görev süreleri farklı tarihlerde sona 
eriyorsa, öğrenime ilişkin şart, şirkete en uygun gelen üyelerin görevleri sona erdiğinde 
yerine getirilir.  
(2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk Ticaret 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Bu 
davalarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna göre değerlendirilir. 

 
 
 Karar Nisaplarının Uyumlulaştırılması:                                                                         

Anonim şirket esas sözleşmesinde veya limited şirket sözleşmesinde toplantı ve karar 

nisaplarında eski Kanunun hükümlerinin uygulanacağına ilişkin bir hüküm olması halinde 

yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde (01.02.2013 tarihine kadar) 

esas sözleşmenin veya şirket sözleşmesinin yeni Kanuna uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

Madde 26 
(1) Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket 
sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek 
veya belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu 
şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde anonim 
şirketlerde esas sözleşmelerini ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, 
anılan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi hâlde, bu sürenin geçmesiyle Türk 
Ticaret Kanununun genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri 
uygulanır. Sadece bu altı ay içinde yapılan genel kurullarda 6762 sayılı Kanunun genel 
kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanır.  
(2) Herhangi bir sözleşmede, taahhütnamede, temliknamede veya diğer bir belgede 
6762 sayılı Kanunun 388 inci maddesine madde numarası verilerek veya bu maddenin 
içeriğine yapılan yollamalar, Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesine yapılmış 
sayılır. 
(3) Bir esas sözleşmede esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 6762 sayılı 
Kanunun 388 inci maddesindekinden daha ağır nisaplar öngörülmüş olup da bunlar 
Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nisaplardan 
ağırsa, bunların uygulanmasına devam olunabilir. Ağırlaştırılmış nisaplara dair esas 
sözleşmedeki veya herhangi bir sözleşme veya hukukî metindeki özel düzenleme Türk 
Ticaret Kanununun 421 inci maddesine göre daha hafifse 421 inci madde uygulanır. 
(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uyarlanarak limited şirketlere de 
uygulanır. 
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 Birleşme:                                                                                   

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce (01.07.2012) atanmış olan denetçi Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce raporunu vermemişse denetimini yeni Kanuna göre yerine 

getirecektir. 

Madde 27 
(1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce atanmış bulunan özel denetçi, 
anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz raporunu vermemişse, görevini Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre yerine getirir. Ancak, bu hâlde özel denetçi isterse, 
tazminat ödemeksizin veya herhangi bir yaptırıma uğramaksızın, görevinden ayrılabilir. 
 
 
 Maddelerin Yürürlük Tarihi:                                     

Türk Ticaret Kanunun Genel Kuruldaki oy hakkı ile oy hakkının doğumuna ilişkin 434 ve 
435 inci maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren (14.02.2011) on sekiz ay sonra 
(14.10.2012) yürürlüğe girer; 
Eski Kanun zamanında ve yeni Kanunun kabul edildiği tarihten (13.01.2011) en az bir yıl 
önce (13.01.2010) bazı pay gruplarına tanınan yönetim kurulu üyeliği müktesep hak 
olarak sayılacaktır; 
Oyda imtiyazın eşit itbari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek 
sağlanabileceğine ilişkin 479 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı sözleşmeler Kanunun 
yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren üç yıl içinde (14.02.2014 tarihine kadar) anılan 
fıkraya uygun hâle getirilecektir; 
Esas sözleşme değişikliklerine, işlem denetçisinin seçimine ve ibra ve sorumluk davası 
açılmasına ilişkin kararlarda oyda imtiyazın kullanılmayacağına ilişkin 479 uncu 
maddenin üçüncü fıkrası Kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren bir yıl sonra  
(14.02.2012) uygulanacaktır;  
Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek 
sınırlandırmış bulunan anonim şirketler, Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
(01.07.2012) bir yıl içinde (01.07.2013 tarihine kadar), esas sözleşmelerini değiştirerek, 
Kanununun 492 ilâ 498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu sürenin 
dolmasıyla tüm sınırlamalar geçersiz hâle gelecektir. 
 

 
Madde 28 
(1) Türk Ticaret Kanununun 434 ve 435 inci maddeleri, anılan Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren onsekiz ay sonra yürürlüğe girer. 
(2) 6762 sayılı eski Kanun zamanında ve Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesinden 
en az bir yıl önce esas sözleşme hükmü ile bazı pay gruplarına tanınmış olan yönetim 
kurulu üyeliği için aday gösterme hakkı, Türk Ticaret Kanununun 360 ıncı maddesinin 
birinci fıkrasındaki sınırı aşsa bile müktesep hak sayılır.  
(3) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı esas 
sözleşmeler, anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde, anılan fıkra 
hükmüne uygun hâle getirilir.  
(4) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan 
sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanununun yayımı 
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tarihinden itibaren üç yıl içinde, anılan fıkraya uyarlanır veya mahkemeden anılan 
fıkrada öngörülen karar alınır.  
(5) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, anılan Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra uygulanır. 
(6) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yapılması şart koşulan sürede gerekli 
esas sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların gerçekleştirilmemesi hâlinde, oyda 
imtiyazı düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen 
sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hâle gelir ve esas sözleşmede öngörülen 
oya ilişkin imtiyazların tümü kanunen sona erer. 
(7) Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek 
sınırlandırmış bulunan anonim şirketler, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde, esas sözleşmelerini değiştirerek, Türk Ticaret Kanununun 
492 ilâ 498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu sürenin dolmasıyla 
tüm sınırlamalar geçersiz hâle gelir. 
 
 
 


