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TÜRKİYE’DEN BAHSEDEN 
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YENİ ÇIKAN BİR “KİTAP”



Cumhuriyet 06.02.2011
 ATO’nun ‘Teknoloji Dış Ticareti’ çalışmasına göre, Çin, sürekli ithalatın arttığı pazarı ele 

geçirdi 

“Türkiye teknoloji üretmeli“
 © Türkiye’nin Çin’den yaptığı yüksek teknoloji ithalatı 10 yılda 10 kat artarak 4.4 milyar dolara yükseldi. Türkiye, Ar-Ge yatırımları yapmadığı için 

ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatla karşıladı. ATO Başkanı Türkiye’nin teknoloji tüketerek gelişmiş olamayacağına dikkat çekti. 
 Ekonomi Servisi - Çin Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün pazarını da ele geçirdi, Çin’den yapılan yüksek teknoloji ithalatı 10 yılda 10 kat artarak

4.4 milyar dolara yükseldi. 
 Ankara Ticaret Odası’nın DTM verileri ile OECD sınıflamasından yararlanarak “Teknoloji Dış Ticareti” çalışmasına göre “yüksek teknoloji 

ürünü” dış ticaretinde, Türkiye adından söz ettiremedi, Ar-Ge yatırımlarına yeterli kaynak ayıramaması nedeniyle de ihtiyacını ithalatla karşıladı. 
 Türkiye’nin ithal ettiği ileri teknoloji ürünleri arasında, hava ve uzay taşıtları, bilgisayarlar, telefonlar, radyo ve televizyon vericileri, radyo ve 

televizyon alıcıları, ses ve görüntü kaydeden cihazlar, ilaçlar, optik aletler, fotoğrafçılık aletleri, saatler, otomatik kontrol ve ayar alet ve 
cihazlarının aksam ve parçaları, elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar yer alıyor. 

 ATO’nun çalışmasına göre, 2010 yılında 21.1 milyar dolarlık yüksek teknoloji ürünü ithal eden Türkiye’nin 
bu alanda ihracatı 3.6 milyar dolar oldu. 

 Açığın yüzde 44’ü Türkiye’nin teknoloji üretememesi dış ticaretine 17.5 milyar dolarlık açık olarak yansıdı. 
 Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünü ticaretinde verdiği açık, toplam 39.8 milyar doları bulan sanayi ürünleri dış ticaret açığının yüzde 44’ünü 

oluşturdu. Türkiye’nin 2010 yılı yüksek teknoloji ürünleri ithalatında Çin, 4 milyar 363 milyon dolar ile birinci sırada yer alırken, onu 4 milyar 11 
milyon dolarla ABD, 1 milyar 788 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 604 milyon dolarla Fransa izledi. 

 ATO Başkanı Sinan Aygün, bir ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olmasının ve toplumsal refahı sağlamasının yolunun teknolojik olarak üstün, 
kaliteli, dünya standartlarında, katma değeri yüksek ürünler üreten sanayi ve bilişim sektörlerine sahip olmasından geçeceğini kaydetti. Aygün, 
“Türkiye, teknoloji tüketerek gelişmiş ülke olamaz. Sürekli teknoloji satın alarak geleceği nokta sadece kaynak sıkıntısı 
çekmektir” dedi.



Yeni Kanunun Zorunlu Hedefleri ve  
Yeni Kanuna Hakim olan Dinamikler

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, beş 
yıllık bir Komisyon çalışmasının 
sonucunda ortaya çıkmış olup, önemli 
değişiklik ve yenilikleri içermekte; 
özellikle de Genel Gerekçesi ve bazı 
ayrıntılı Madde Gerekçeleri ile büyük 
ölçüde bilimsel bir eser titizliğini 
yansıtmaktadır. 



Komisyon Başkanı Prof. Tekinalp’in Sözleri

 Komisyon başkanı Prof. Tekinalp bir panelde, Tasarı’nın, 
uygulandığı elli yıl içinde düzenlediği konularda, köklü 
gelişmeler olduğu halde hiçbir esaslı değişikliğe uğramamış 
bir Kanun olan TTK’nın reformcu bir halefi olduğunu 
söylerken, Tasarı’nın; ileri bir ticaret hukuku anlayışına sahip 
AB ile müzakereye başlandığı ve küreselleşmenin somut 
yapısı şeklinde tanımlanan Dünya Ticaret Örgütü’nün 
kurulduğu bir dönemde hazırlandığının altını çizmiş; bu 
bağlamda, Tasarı’nın doğal olarak ilkinin izlerini taşıdığını, 
ancak küreselleşmenin herhangi bir şekilde Tasarı’ya 
bir yansımasının bulunmadığını ve Tasarı’nın bir 
devrim kanununun tasarısı olmamakla birlikte 
devrimci çizgiler taşımak zorunda olduğunu
vurgulamıştır. 



Komisyon Başkanı Prof. Tekinalp’in 
Değerlendirmesi*

 “Gelecek, herkes ve her ulus için tek ve aynı gelecek
değildir. Her ülke geleceğini kendi seçer ve belirler.
Türkiye’nin içinde yaşayabileceği, yaşamak zorunda olduğu
gelecek, “uygar topluma özgü gelecektir”. Böyle bir
gelecekte yer alırsak ülkemiz saygınlık kazanır, ulusumuz
ilerler ve mutlu olur. Böyle bir geleceğin maliyeti vardır.
Ancak, bu uygar toplum geleceğinin dışında kalan bir
toplumun ödeyeceği maliyetten çok daha küçüktür.”

 *PwC “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 
Geleceği Hazırlayan Düzenleme” yayınından naklen.



ZORUNLU HEDEFLER

 Birinci zorunlu hedef, “Türk 
işletmelerinin uluslararası ticaret, 
endüstri, hizmet, sermaye ve finans 
piyasalarının, sürdürülebilir rekabet 
gücünü haiz güvenilir aktörleri 
olmalarıdır. … ”



Birinci Zorunlu Hedef

 Bu hedef açısından, sermaye 
şirketlerinde özellikle de anonim 
şirketlerde kökten değişikliğe 
gidilerek, teknik bir kavram olan 
finansal raporlama esas 
alınmaktadır.  



Birinci Zorunlu Hedef

 TTK’nın 88 inci maddesi ile de bu yönde, gerçek ve 
tüzel kişilerin ticari defterlerine, küçük ve 
orta ölçekli işletmelere, ticaret şirketlerinin 
finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, 
hatta gerektiğinde, esnafa Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe 
Standartlarının uygulanacağı hükme 
bağlanmaktadır (bkz. 88 inci madde gerekçesi). 



TTK’nın 88 inci maddesi

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi
 MADDE 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini 

tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan 
muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak 
zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

 (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda 
geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak 
şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır.

 (3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler ve sektörler için, Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde özel ve istisnaî 
standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklarlar.

 (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, 
Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun onayını 
almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı 
düzenlemeleri yapabilirler.

 (5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikkate alınarak, 
dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm bulunmadığı takdirde 
milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır.



1 Kasım 2010 PAZARTESİ  Resmî Gazete Sayı:27746
TEBLİĞ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:
KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

HAKKINDA TEBLİĞ
SIRA NO: 208

 Amaç
 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmeler (KOBİ’ler) İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı”nın yürürlüğe konulmasıdır. 
 Kapsam
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan KOBİ TFRS metninde 

belirlenmiştir.
 Hukuki dayanak
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci 

maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye 
Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 …
 Yürürlük
 MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan KOBİ TFRS yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer.  Uygulama ile ilgili hususlar TMSK tarafından yayımlanacak uygulama tebliğleri ile 
duyurulur. 

 Yürütme
 MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.
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Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(IFRS/UFRS) 

[ORTAK MUHASEBE DİLİ]



Madde 1522
 "B) Ölçeklerine göre işletmeler
 Madde 1522 - (1) Küçük ve orta büyüklükteki

işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler,
bu Kanunun ticarî defterler ile finansal tablolara ve
raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili
tüm hükümlerine uygulanır."



TMS ve TFRS’ler hakkında
 "GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe 

Standartları; 
 (a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları 

ile, 
 (b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ TFRS) 

oluşur. 
 (2) Aşağıda sayılanlar TMS TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler: 
 (a) Bu kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila (e) bendlerindeki sermaye şirketleri, 
 (b) TMS TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler. 
 (3) Aşağıda sayılanlar KOBİ TFRS'nı uygulamakla yükümlüdürler. 
 (a) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yönetiminde yer 

almayan işletme sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi dış 
kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo düzenleyen işletmeler, 

 (b) TMS TFRS'nı uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ TFRS 
uygulamasına dönmek isteyen işletmeler, 

 (4) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, bir kısım işletmeleri KOBİ TFRS'ndan kısmen veya tamamen 
muaf tutmaya veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir. 

 (5) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS TFRS ve Yorumları ile KOBİ TFRS) ve kavramsal çerçevede 
belirlenen ilkeler bu kanunun ticarî defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile 
ilgili diğer hükümlerine de uygulanır."



KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN 
TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK
R.G. 18.11.2005, S. 25997

 …
 Tanımlar
 Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 a) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir 

ekonomik faaliyette bulunan birimleri,
 b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro 
işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan 
ekonomik birimleri,

 …
 Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması 
 Madde 5 - KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
 a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir 

milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,
 b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş 

milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler,
 c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da 

mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 …
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KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE 
İŞLETMELER (KOBİ’ler)

İşletme kategorisi
Çalışan Sayısı

Yıllık net satış hasılatı  veya mali bilançosu

Orta büyüklükte < 250 < 25.000.000 TL
Küçük < 50 < 5.000.000 TL
Mikro < 10 < 1.000.000 TL



SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES (SMES)

 SME Definition
 On 6 May 2003 the European Commission adopted Recommendation 2003/361/EC

regarding the SME definition which replaced from 1 January 2005. The revision takes account of
the economic developments since 1996 and the lessons drawn from the application of the definition. In particular, it
raises the financial ceilings to take into account price and productivity increases since 1996 and introduces a typology of
enterprises (difference between the three categories: autonomous, partner and linked) and a calculation method for
the thresholds, which gives a realistic picture of their economic strength. It ensures that enterprises which are part of a
larger grouping and could therefore benefit from a stronger economic backing than genuine SMEs, do not benefit from
SME support schemes.

 Enterprises qualify as micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) if they fulfil the criteria laid down in the
Recommendation which are summarized in the table below. In addition to the staff headcount ceiling, an enterprise
qualifies as an SME if it meets either the turnover ceiling or the balance sheet ceiling, but not necessarily both.

 Enterprise category Headcount Turnover or Balance sheet total 
 medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million 
 small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million 
 micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million 



Ticaret Şirketlerinde
Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketi 

Ayrımı (TTK m.124) 

Şahıs Şirketleri
Kollektif Şirket
Adi Komandit Şirket

Sermaye Şirketleri
Limited Şirket
Anonim Şirket

Paylı Komandit Şirket



Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketi 
Ayrımı

TTK 124. maddesinin ikinci fıkrası ile öğretide yerleşmiş olan, 
klasikleşmiş bir ayrımı kanun hükmü haline getirmektedir. 
Kanunun çeşitli hükümlerinde de bu ayrım esas alınmaktadır 
(örneğin bkz. m.133, 137, 160). 

 124 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre, “Bu Kanunda, 
kollektif ile komandit şirket, şahıs; anonim, limited ve 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye 
şirketi” sayılmaktadır. 

 Kooperatif ise, 5146 sayılı Kanun’la şirket, 124 üncü maddenin 
birinci fıkrası hükmü ile de ticaret şirketi olarak kabul 
edilmesine rağmen, ölçülere uymadığı için TTK’da bu ayrımın 
dışında tutulmaktadır. 



Madde 1523
 Madde 1523 - (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme 

ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük 
sermaye şirketi sayılır. 

 (2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar: 
 (a) Borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve 

bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü 
piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme 
aşamasında bulunan sermaye şirketleri, 

 (b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek 
olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri. 

 (3) Birinci fıkraya göre belirlenen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, birbirini izleyen iki faaliyet 
döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyüklük yönünden konumu değişir. 

 (4) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür değiştirmenin 
veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan 
şartlara göre belirlenir. 

 (5) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu konuda bilgi 
alma hakları saklıdır. 



TÜRLERİ İTİBARİYLE FAAL MÜKELLEF 
SAYILARI*

(İŞLETME VE ŞİRKET SAYILARI)



 MÜKELLEF TÜRÜ 2004               2005 2006 2007        2008 2009
 Gerçek Kişi 3.212.471        3.099.868       3.148.767        3.217.07   3.221.277      3.292.988
 Limited Şirket 540.153          509.074 526.242       547.726     554.377       555.294
 Adi Ortaklık 48.979             47.272 47.177           46.332       43.690           41.416
 Anonim Şirket 95.278            84.000 82.734          81.714      80.664          79.934
 Diğer 75.303             77.495 77.296            81.476       84.142           86.250
 Kooperatif 58.814             53.419 51.401            49.331       47.202           44.422
 Kollektif Şirket 5.117               4.399 4.002              3.682         3.373             3.025
 Adi Komandit Şirket 526                 393 345                309            274                239
 Eshamlı Komandit Şirket 56                   48 38                    2                1 1
 __________________________________________________________________________________
 TOPLAM 4.036.697        3.876.284   3.938.002     4.027.648  4.035.000      4.103.569

 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI 2011-MART 656.574*



 *Gelir İdaresi Başkanlığı (eski yapısı ve adıyla Gelirler Genel Müdürlüğü), Faaliyet Raporları, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 ve 2009.

 *Gelir İdaresi Başkanlığı, istatistikler. 24



En Son İşletme ve Şirket Sayıları*
(TİCARET SİCİL MEMURLUKLARININ KURULUŞUNDAN 31.12.2010 TARİHİNE 

KADAR AÇILIP KAPANAN ŞİRKET VE İŞLETME SAYILARI FARKI)

 Anonim Şirket (129.354-32.702=)           96.652
 Limited Şirket (836.139-131.043=)      705.096
 Kollektif Şirket    (31.190-15.048=)           16.142
 Komandit Şirket  (3.813-1.455=)  2.358
 Kooperatif (100.818-44.264=) 56.554
 Şahıs İşletmeleri (1.068.563-546.537=) 522.026

 1.398.828
 *31.12.2010 tarihi itibariyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verileri.



Birinci Zorunlu Hedef

 Bu hedef doğrultusunda ayrıca, anonim
ve limited şirketlerde şirketin bir organı
olan ve haklarında herhangi bir eğitim
şartı aranmamış bulunan denetçiler
yerlerini artık bağımsız ve uzman
denetçilere bırakmaktadır (bkz. m.400,
635). Aynı denetim anlayışı sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde
de geçerlidir.



1534. madde (yürürlük 
maddesi)

 "Madde 1534 - (1) Kenar başlıkları metne dahil olan bu Kanun 01/07/2012 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) 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri; 
 e) 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan 

emeklilik şirketleri; 
 bakımından 01/01/2013 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 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

 (4) Bu Kanunun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 01/01/2013 tarihinde 
yürürlüğe girer.”



Geçici 6. madde
 “Geçici Madde 6.- (1) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasında anılan

şirketler 01/01/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha
sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari
defterlerinin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal
tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarını
uygulamak zorundadır. 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ilâ (e)
bentlerindeki tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi
dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine
ilişkin ticari defterlerine dayanarak hazırlayacakları bilançolarını, Türkiye
Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını
01/01/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki
bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari
defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.

 …



Geçici 6. madde
 “Geçici Madde 6.- …
 (2)1534 üncü maddenin üçüncü fıkrasında anılan şirket ve işletmeler,

01/01/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki
bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin
tutulmasında gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının
düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından
yayımlanmış olan özel Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak
zorundadır. Bu tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi
dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine
ilişkin ticari defterlerinden çıkaracakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 01/01/2013
tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte
başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve
finansal tablolarına geçirmek zorundadır.

 …”



Geçici 6. madde
 “Geçici Madde 6.- …
 (3) Bu Kanunun 400 üncü maddesinde öngörülen denetçi, anonim, limited ve sermayesi

paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 01/03/2013 tarihine
kadar seçilir. Seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi
sona erer. 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir
tarihte sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762
sayılı Kanun hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçi tarafından denetlenir. 01/01/2013
tarihini taşıyan veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla
çıkarılmış bulunan açılış bilançosu, Bu Kanuna göre seçilmiş denetçi tarafından ve bu
Kanun hükümleri uyarınca denetlenir. Bu Kanun hükümlerine göre seçilen denetçi,
denetimini bu Kanun hükümlerine göre yapar. Ancak, denetçi bu Kanununun 402 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, geçmiş yıla ait finansal tablolar ile gerekli
karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762 sayılı Kanuna veya diğer mevzuata göre hazırlanan
finansal tablolara raporunda yer verir. Bu fıkra hükümleri uyarınca görevleri ve organ
sıfatları son bulan denetçinin veya denetçilerin, 6762 sayılı Kanuna göre toplantıya
çağırdıkları genel kurullar toplanır ve azlık, 6762 sayılı Kanunun 367 nci maddesine göre
görevleri sona eren denetçilere başvurmuşsa, o prosedüre devam olunur.”



Geçici 2. madde
 GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye

Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 397 nci
maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul
tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu
olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları,
TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine yayınlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.



Geçici 3. madde

 GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği
haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar 400
üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu
Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak
yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve internette,
denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli
bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü
madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.



400. Madde (Denetçi 
olabilecekler)

 Denetçi olabilecekler
 MADDE 400 - (1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli malî

müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını
taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve
küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli
mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî 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.

 …



400. Madde (Denetçi 
olabilecekler - Bağımsızlık)

 Denetçi olabilecekler
 MADDE 400 - (1) … 
 Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci malî 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 paysahibiyse;
 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 ticarî işletmenin kanunî 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 dahil, üçüncü dereceye kadar kan veya 
kayın hısmıysa;

 …



400. Madde (Denetçi 
olabilecekler - Bağımsızlık)

 Denetçi olabilecekler
 MADDE 400 - (1) …
 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 kanunî 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,

 …



400. Madde (Denetçi 
olabilecekler - Bağımsızlık)

 Denetçi olabilecekler
 MADDE 400 - (1) … 

 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 Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 
Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) 
bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.

 …



400. Madde (Denetçi 
olabilecekler - Bağımsızlık)

 Denetçi olabilecekler
 MADDE 400 - (1) … 

 (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.

 (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.



Yeni TTK’da Denetçiler

DENETÇİ 
(Denetleme 
m.397-406)

İŞLEM 
DENETÇİSİ

(m. 554, 351)

ÖZEL DENETÇİ
(m.438-444)



ZORUNLU HEDEFLER

 İkinci zorunlu hedef, son on yılda öne 
çıkan yeni bir kavram olan;

“şeffaflıktır”.





İkinci Zorunlu Hedef

 Bu kavram “bilgi toplumu” içinde, bilgi almak 
isteyenin, bilgiye bulunduğu yerden kolayca 
ulaşabilmesini sağlayan, bilgiyi devamlı olarak 
önünde bulan; geçmiş ve geleceğe bakılmasını 
sağlayan, dili açık bir bilgi verme anlayışını ifade 
etmektedir. Bunu sağlamak amacıyla da 
sermaye şirketlerinin birer internet sitesi
sahibi olması ve sitesinin belli bir bölümünü 
bilgi toplumu hizmetlerine ayırması 
zorunlu kılınmaktadır (bkz. m.1524). 



D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I - İnternet sitesi

 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 ilânlar, 
 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, değiştirme, 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; iflâsın 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 halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin 
incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dahil, 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 paysahiplerinin veya 

ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar. 
 …



D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I - İnternet sitesi 

 Madde 1524- …

 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, paysahiplerini 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 kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta
da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlâli halinde 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 hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 

 (5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî 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 yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır. 



ZORUNLU HEDEFLER

 Üçüncü zorunlu hedef, “sürdürülebilir pay 
sahipleri demokrasisi”nin sağlanması 
açısından şirketlerdeki güç boşluğunu 
önleyecek tedbirlerin alınmasıdır. Bu açıdan, 
yönetim kuruluyla genel kurula on-line 
katılma ve oy kullanma imkanı
getirilmekte (m.1527); ayrıca, kurumsal 
yönetim ilkelerine yer verilmektedir. 



IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel 
kurul

 1.  Elektronik Ortamda Kurullar
 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 hallerde 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 hukukî 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 ilân 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.

 (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî 
katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî 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 paysahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

 2. Uygulama kuralları
 MADDE 1528 - (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta 

adreslerini şirkete bildirirler.



ZORUNLU HEDEFLER

 Dördüncü zorunlu hedef, AB müktesebatı 
(acquis communautaire) ile uyum 
sağlanmasıdır. 



ZORUNLU HEDEFLER

 Beşinci zorunlu hedef, Türkiye’nin 
uluslararası toplumun kurallarına 
uyan ve onun dilini konuşan bir 
parçası haline gelmesidir. Bu hedef 
doğrultusunda, deniz hukuku başta 
olmak üzere, Kanun, kapsamına giren 
milletlerarası sözleşmelere uygun 
hükümleri ve mekanizmaları içeren bir 
yapıdadır. 



Yeni TTK’ya Hakim olan 
Dinamikler

 “Tüketicinin dürüst olmayan ticaret yöntem ve 
uygulamalardan korunması; bu bağlamda tüketici 
kavramının göndereni, yolcuyu, sigortalıyı, sigorta 
poliçesi lehtarını içerecek kadar geniş anlaşılması;

 kurumsal yönetim kuralları; 
 şirketler topluluğunun düzenlenmesi, işletmelerde yapısal 

değişikliklere geniş bir yelpazede olanak sağlamak amacıyla 
birleşme, bölünme ve tür değiştirmelerin ayrıntılı ve 
menfaatler dengesini gözeterek düzenlenmesi, 

 ulusal (iç) taşımaya ilişkin kuralların CMR* ile uyumlu, hatta 
onlara koşut olmasıdır.”

*”Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par route”.



Ceza Hükmü m.562

 Suçlar ve cezalar
 MADDE 562 - (1) Bu Kanunun;
 a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler,
 b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar,
 c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar,
 d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,Ê
 e) 66 ncı maddesine aykırı hileli envanter çıkaranlar, 
 f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler, 
 ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.
 (2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykırı hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adlî para 

cezasıyla cezalandırılırlar. 
 (3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler iki yıla 

kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.
 (4) Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt 

ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tâbi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup 
olmadığına bakılmaksızın, 210 uncu maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca 
istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini 
yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. …



Ceza Hükmü m.562

 Suçlar ve cezalar
 MADDE 562 - (1) …
 (5) Bu Kanunun; 
 a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular,
 b) 351 inci maddesine aykırı rapor veren kurum denetçisi,
 c) 358 inci maddesine aykırı olarak şirkete borçlananlar,
 d) 395 inci maddelerine aykırı olarak şirkete borçlananlar, 
 üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.
 (6) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilânı yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
 (7) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre

cezalandırılırlar.
 (8) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
 (9) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.
 (10) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 (11) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
 (12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 

oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen 
anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan 
komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine 
konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî
para cezasıyla cezalandırılırlar.

 (13) Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci 
fıkra hükümlerine göre cezalandırılır. 

 B) Soruşturma ve kovuşturma usulü 
 MADDE 563 - (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur.



Yeni TTK’nın Kitapları

 1535 maddeden oluşan TTK’nın başlangıç (m.1-10) 
ve son hükümleri (m.1521-1535) haricinde altı kitabı 
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; 

 ticari işletme (m.11-123), 
 ticaret şirketleri (m.124-644), 
 kıymetli evrak (645-849), 
 taşıma işleri (m.850-930), 
 deniz ticareti (m.931-1400) ve 
 sigorta hukukudur (m.1401-1520). 



TTK İKİNCİL MEVZUAT ALANLARI 
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluğunda olan)

TEBLİĞLER

1- Kâr  Payı Avansı Tebliği  (m.509)
2- İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği 
(m.333)
3- Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210)
4-Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 
210,)
5-Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210)
6- Birikimli Oy Tebliği (m.434)
7-Defterlerin Onayına İlişkin 
Tebliğ (m.64) (Yevmiye 
defteri, defteri kebir ve 
envanter def6teri dışında 
tutulacak defterlere ilişkin 
TMSK Tebliği – m.64)
8- Finansal Tabloların İlanı 
Tebliği (m.524, 210)
9- Uygulama Tebliğleri (m.210)
10- Kaçınma Görüş esasları Tebliği 
(m.403)
11- Unvanda İltibas Tebliği (m. 210)
12- Anonim Şirketlerde Toplantı 
Başkanlığı İç Yönerge Esaslarının 
Belirlenmesi  Hakkında Tebliğ (m.419)
13- Ticaret Şirketleri İçin İlgili Siciller 
Uyum Tebliği (Tatbikat Kanunu m.17)

TÜZÜKLER

1- Denetleme Tüzüğü  
(m.210)
2- Ticaret Sicili Tüzüğü  
(m.26)
3- Elektronik Ortamda 
Genel Kurul Tüzüğü 
(m.1527)

YÖNETMELİKLER

1- Elektronik Ortamda Genel 
Kurul ve Yönetim Kurulu 
Yönetmeliği  (m.1527)
2- Bağımsız Denetleme 
Yönetmeliği (m.400)
3- Denetçinin Gözetimi 
Yönetmeliği (Geçici m.3)
4-Genel Kurullarda Bulunacak 
Bakanlık temsilcisi 
Yönetmeliği (m.407)
5- Tevdi Eden Temsilcisi 
Yönetmeliği (m.429)
6- KOBİ Tanımı Yönetmeliği 
(m.1522)
7-İnternet Sitesi Yönetmeliği 
(m.1524)
8- Ticaret Sicili 
Müdürlüklerinde Aranan 
Şartlar ve  Odalar Arası 
İşbirliği Yönetmeliği (m.24)
9- Faaliyet Raporu 
Yönetmeliği (m.516)



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Şirketin faaliyet konusuna ilişkin sınırlamanın (Ultra Vires) kaldırılması

 TTK’nın 137 nci maddesinde düzenlenmiş olan, ticaret şirketlerinin şirket 
sözleşmesinde yazılı işletme konusu içinde kalmak şartıyla, hak iktisap 
edebilecekleri ve borç yüklenebileceklerine dair hüküm çerçevesinde, ticaret 
şirketlerinde işletme konusu dışında yapılan işlemler ultra vires olduğu için yok 
hükmündedir. Diğer bir ifade ile ticaret şirketlerinin hak ehliyetinin sınırını işletme 
konusu teşkil etmektedir. 

 Türk hukukuna TTK ile giren ve ticaret şirketleri hukukuna hakim olan bu temel 
kural, AT’nin, şirketlere ilişkin 1 no’lu Yönergesi’nde, üye ülkelerin ultra 
vires kuralını kanunlarından çıkarmalarını öngören düzenlemesine paralel 
olarak Kanundan çıkarılmaktadır. Bu sayede Yönerge’deki amaç doğrultusunda, 
üçüncü kişilerin korunması; şirketi temsile yetkili kişilerin, şirket adına 
yaptıkları işlemlerin şirketi bağlayacağına üçüncü kişilerin 
güvenmelerinin sağlanması yoluyla işlem ve pazar güvenliğini temin 
etme imkanı elde edilebileceği düşünülmektedir. 

 Ticaret şirketleri de artık diğer tüzel kişiler gibi Türk Medeni Kanunu’nun 48 inci 
maddesi kapsamında hak ehliyetine sahip olacaktır. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Ultra vires ilkesinin kaldırılmasına bağlı 
olarak şirketin işletme konusu dışında 
bir iş ya da işlem yapılması yönetim 
kurulu açısından özel bir sorumluluk 
nedeni olarak düzenlenmiştir (m.371). 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna
giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını 
kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı 
saklıdır. 

 (2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı 
işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu 
dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda 
bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilân edilmiş olması, bu 
hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir. 

 (3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 
etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya 
birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilân edilen sınırlamalar geçerlidir. 

 (4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul 
kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete 
başvurmalarına engel değildir.

 (5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız 
fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır. 

 (6)  Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek paysahibi tarafından ister temsil edilsin ister 
edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu paysahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin, 
geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre 
günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.” 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Sermaye
 Yeni TTK’da TTK’nın ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümlerinde yer 

alan sermaye koyma borcu hakkındaki düzenlemede de bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

 İlkin, elektronik ortamların, alanların, adların ve işaretlerin ticaret 
şirketlerine sermaye olarak konulması mümkün kılınmaktadır. 

 İkinci olarak, TTK’daki düzenleme çerçevesinde şirkete sermaye olarak 
konulan taşınmazların, şirket adına tescillerinin ihmâl edilmesi veya 
kasten yapılmaması sonucunda, eski malikleri üzerinde kalması 
ihtimaline oldukça sık rastlandığı Kanunun Genel Gerekçesinde 
vurgulanarak bu durumun çözümü zor birçok soruna neden olduğu 
ifade edilmektedir. Bu sorunu önlemek amacıyla, taşınmazların ve diğer 
aynî hakların, tapu kütüğünde; markalar, patentler, tasarımlar gibi 
hakların da kendilerine has sicillerde, şirket adına tescil edilmeleri için, 
buna ilişkin bildirimin bu sicil müdürlüklerine veya 
sorumlularına ticaret sicili müdürlüğünce resen yapılması 
zorunluluğu getirilmektedir (bkz. m.128/6). 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “III - İç kaynaklardan sermaye artırımı
 MADDE 462 - (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir 

amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin serbestçe 
kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilânçoya konulmasına ve sermayeye 
eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç 
kaynaklardan artırılabilir. 

 (2) Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket 
bünyesinde gerçekten varolduğu, onaylanmış yıllık bilânço ve işlem denetçisinin 
vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilânço tarihinin üzerinden altı 
aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilânço çıkarılması ve bunun 
işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması şarttır.

 (3) Bilânçoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması 
hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi 
yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de 
aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye 
artırılabilir. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararının ve esas sözleşmenin 
ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut 
paysahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları 
kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve 
sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez.” 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Kayıtlı Sermaye

 “MADDE 460 - (1) Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya değiştirilmiş esas sözleşme ile, esas 
sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna 
tanındığı takdirde, bu kurul, sermaye artırımını, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde ve esas 
sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu yetki en çok beş yıl için tanınabilir. 

 (2) Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin, 
333 üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izni alınmış şekillerini, 
sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, prime 
dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilân eder 
ve internet sitesinde yayınlar. Yönetim kurulu, bu kararında; artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni 
payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının 
sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu 
aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi verir. 

 (3) Çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdi tutar, aynî sermaye konulması ve 
diğer konular hakkında 459 uncu madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 (4) Yönetim kurulunun, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarabilmesi ve paysahiplerinin yeni 
pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması şarttır. 

 (5) Yönetim kurulu kararları aleyhine, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci maddede 
öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler. 
Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

 (6) Sermaye artırımının yukarıdaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, çıkarılmış 
sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ettirilir. 

 (7) Sermaye Piyasası Kanununun halka açık anonim şirketlere ilişkin hükümleri saklıdır.”



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
 TTK ile halka açık olmayan anonim şirketler için de kayıtlı 

sermaye sistemine geçme imkânı sağlanması (m.460) 
yanında getirilen bir diğer yenilik, şarta bağlı sermaye 
artırımıdır (m.463). 

 Bu şekilde, değiştirme ve alım haklarına dayalı, artırımın 
gerçekleşme düzeyinin ve zamanının üçüncü kişinin 
davranışına bağlı olduğu, şarta bağlı sermaye artırımı 
mümkün kılınmaktadır. Bu yöntem ile şirketin finansmanında 
etkili yeni bir araca yer verilmiş, hem de işçilerin şirkete 
ortak olmaları için bir imkân yaratılmış olacaktır. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “Şarta bağlı sermaye artırımı
 1. İlke
 MADDE 463 - (1) Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya 

benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk 
şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede 
değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları 
edinmek hakkı  sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı 
artırılmasına karar verebilir. 

 (2) Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye 
borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde 
kendiliğinden artar. 

 2. Sınırlar
 MADDE 464 - (1) Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam 

itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz.
 (2) Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır.”



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Anonim şirketlerin kuruluşuna hakim 
olan kurumların temel dayanakları, 

 basitlik, 
 güvenli kuruluş, 
 hesap verilebilirlik ve 
 bağımsız denetimdir. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Basitliği şekillendiren özellikler;
 tedrici kuruluşun kaldırılması ve halka açık kuruluşla 

aynı özellikleri taşıyan halka arzın düzenlenmiş olması 
(m.346, 350), 

 kuruluşta halen uygulanan istisnalı normatif sistemin 
kabul edilmesi (m.333), 

 kurucular ve kuruluş belgelerinin açıkça belirtilmiş 
olması (m.336, 337), 

 esas sözleşmede bulunması gerekli kayıtların kesin 
ifadelerle öngörülmesi (m.339) ve 

 esas sözleşmenin tescil ve ilanı ile ticaret sicilinin 
olumlu işlevini göstereceği kayıtlara açıkça işaret 
edilmiş olması (m.354, 36/1) şeklinde sıralanabilir. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

Güvenli kuruluşa ilişkin sistem özellikler;
 Kanun hükümlerinin büyük çoğunluğunun emredici nitelik taşıması

(m.340); 
 sermayenin tamamının taahhüdü (m.341) ve 
 pay bedellerinin tamamının yirmidört ay içinde ödenmesi zorunluluğu 

(m.344/1); 
 halen yürürlükte olan, kuruluştan önce paylar üzerinde tasarrufta 

bulunamama (m.352); 
 kuruluşun üç aylık sürede tamamlanması şartı, aksi takdirde pay 

bedellerinin, kurucuların kararlarına gerek olmaksızın geri ödenmesi 
(m.345); 

 kuruluşa ilişkin hükümlerin ihlali ya da menfaatlerin tehlikeye düşürülmesi 
halinde fesih davası açılabilmesi (m.353); 

 TTK’nın 311 inci maddesinde de mevcut olan kanuna karşı hileyi önlemeye 
çalışan düzenleme (m.356) olarak sayılabilir. 

 Taahhüdün onaylanması
 MADDE 341- (1) Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt 

olunduğu, esas sözleşmenin altında yer alan bir noter şerhi ile onaylanır.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Pay bedellerinin ödenmesi
 1. Nakdî sermaye
 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.
 2. Ödeme yeri
 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 Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

Hesap verilebilirliği şekillendiren sistem 
özellikleri de şunlardır: 

 Kurucular beyanı (m.349, 339/2/e), 
 kurucu menfaatlerinde açıklık ve sınırlama 

(m.348, 339/2/f), 
 sorumluluk davaları (m.549-561, 362), 
 aynî sermayeye değer biçilmesi esasları 

(m.342, 343). 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “II - Kuruluş belgeleri
 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 Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına ve 
Organlarına İlişkin Yenilikler

 “X - Kurucular beyanı
 MADDE 349 - (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. 

Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak 
hazırlanır. Beyanda, aynî 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.” 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Bağımsız denetim açısından, 
 kuruluşun denetlenmesine ilişkin 

raporun işlem denetçisi tarafından 
verileceği hükme bağlanmıştır. 

 (m.351). 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Tek Kişilik Anonim Şirket
 TTK ile AT'nin 89/667 sayılı, şirketlere ilişkin 12 

no’lu Yönergesi’nin (ATRG, 30.12.1989, L.395/40) 
tanıdığı imkandan yararlanılarak, tek pay sahibi 
bulunan anonim şirketin kurulmasına ve 
çalışmasına imkan tanınmaktadır. Tek kişilik 
anonim şirketin, aile şirketlerinin kuruluş ve 
gelişme dönemlerinde, daha sonra kurumlaşmada 
ve şirketler topluluğunda ana şirketin 
şekillenmesinde elverişli bir imkan olacağı 
düşünülmektedir. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Tek Kişilik Anonim Şirket
 MADDE 371- (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna 

giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket 
unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla 
şirketin rücû hakkı saklıdır. 

 (2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin 
işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas 
sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir. 

 (3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin 
veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 

 (4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü 
kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir.

 (5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı 
saklıdır. 

 (6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından 
ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu 
pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin 
yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, 
önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Tek Kişilik Şirketin Cevap Verdiği İhtiyaçlar

 Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Üniversiteler, Kamu 
Kurumları ve Vakıfların Tek  Kişilik Şirket kurma İhtiyaçları

 Sermaye Şirketlerinin Bazı Kısımlarının Bağımsız Hale 
Getirilmesi ihtiyacı

 Yabancı Sermayenin Yatırım Aracı Olarak 
 Devir Kolaylığı Sağlama İmkanını Kullanma
 Halka Kolaylıkla Açılabilme
 Miras Sorunlarının Çözümü için Kullanma
 Şirket Politikalarının Uygulanması Açısından İmkan Olarak 

Kullanma



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Temel İlkeler
 Genel Gerekçeye göre Kanun iki temel ilkeyi açıkça 

hükme bağlamaktadır. 
 Bunlardan ilki, paysahiplerinin eşit işleme tâbi 

tutulması ilkesi (m.357); 
 diğeri ise, pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarının 

yasaklanmış olmasıdır (m.358). 
 Uygulama gerçeklerinin ortaya çıkardığı bu hükümle, 

pay sahiplerinin sınırlı sorumluluk ilkesini dolanarak, 
şirketi kendi kasaları gibi kullanmaları önlenmek 
istenmektedir. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “D) Temel ilkeler
 I - Eşit işlem ilkesi
 MADDE 357 - (1) Paysahipleri eşit şartlarda eşit 

işleme tâbi tutulur. 
 II - Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı
 MADDE 358 - (1) İştirak taahhüdünden doğan

borç hariç, paysahipleri şirkete borçlanamaz.
Meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve
paysahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış
bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle
aynı veya benzer şartlara tâbi tutulsun.”



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “GEREKÇE Madde 358 - Hüküm yenidir; ticaret hayatında yaygın 
olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli genişlemiş 
bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. 
Çünkü, hükümle paysahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, 
sermaye taahhüdü dahil, birçok iş ve işlemde şirket 
kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu 
kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para 
çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Hükme 
aykırılık, aynı zamanda cezaî yaptırıma da bağlanmıştır (TK madde 562, 
b.4). Ancak bu hükmün istisnasız bir şekilde ve katı bir tarzda 
uygulanması haksızlıklara yol açabilirdi. Onun için hükmün ikinci kısmına 
yer verilmiştir. Bu kısımda işletmesi dolayısıyla şirketle iş yapan 
paysahiplerinin, şirketin her müşterisi gibi vadeli, konsinye 
veya benzeri yöntemlerle şirketten mal alabilmelerine olanak 
sağlanmıştır. İstisna paysahiplerinin, şirketle iş yapan diğer 
kişilerle aynı şartlara tâbi tutulmasını gerekli kılar. Şirketin, 
paysahiplerine istisnalar ve diğer müşterilere uygulananlardan 
daha yumuşak şartlar tanıması hükme aykırı olur.” 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “Pay sahiplerinin ve limited şirket ortaklarının şirkete borçlanma 
yasağı*

 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 bası 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. (Üçyüz günden az 
olmamak üzere adli para cezası)

 (3) Tasfiye süresinin geçmesinden sonra, şirketin alacaklıları, alacakları için, şirkete 
borçlu olan pay sahibini veya limited şirket ortağını takip edebilir.”

 *TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA
 ŞEKLİ HAKKINDA KANUN



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
 MADDE 395- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi

veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin
batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

 (2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayılan yakınları,
kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en
az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın
borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez,
sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete
borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin
yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler.

 (3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler
birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

 (4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.



6111 SAYILI KANUN M.11

 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar
 MADDE 11- …
 (2) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 

hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
 a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla 

düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 
ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer 
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu 
tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın 
sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. 

 b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi, 
beyanname verme süresi içinde ödenir. 

 c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; 
beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.

 …



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Esas sözleşme
 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.

 *TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA
 ŞEKLİ HAKKINDA KANUN



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Yönetim Kurulu
 TTK, yönetim kurulunu, hem yapısal hem de 

işlevsel yönden kurumsal yönetim ilkelerini de 
gözeterek, yeni hükümlerle düzenlemekte; bunu 
yaparken profesyonel yönetimi ve tam şeffaflığı 
özenle dikkate almaktadır. Ayrıca, özellikle yabancı 
sermayeli şirketlerde, yönetim kurulu toplantılarının 
yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla son 
hükümlerde, toplantıların elektronik ortamda 
yapılabilmesi imkânı getirilmektedir (bkz. m.1527). 



TÜRKİYE’DEKİ 
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET 

SAYISI* 

26.609
 28.02.2011 tarihi itibariyle (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verisi)



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Yönetim kurulu üyelerinin özen yükümleri de nesnel, adil ve 
uygulanabilir kurallara bağlanmaktadır. 

 Yeni TTK, esas sözleşmede hüküm bulunması şartıyla bir iç 
yönergeye göre, yönetimin kısmen veya tamamen devrini 
öngörerek, bir anlamda Amerikan kurul sistemine uygun hale 
gelmekte ve TTK’da zaten mevcut bulunan sistemi (m.319) 
daha da geliştirmektedir. 

 Kanun Gerekçesinde belirtildiği üzere; yeni sistem, yürütme 
yetkisini haiz olan ve olmayan (executive/non-executive) 
yönetim kurulu üyesi ayrımının uygulanmasına; ayrıca, Alman 
yönetim kurulu/gözetim kurulu (Vorstand / Aufsichtsrat) ve 
Fransız genel müdürün şirket başkanı olduğu (Président 
Directeur Général) sisteme de imkan verir niteliktedir.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 TTK’da yönetim kurulu hakkında çeşitli yenilikler 
getirildiği görülmektedir. 

 TTK’nın 359 uncu maddesine göre, tek kişilik 
yönetim kurulu mümkün hale gelmektedir. 

 Ayrıca, tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi 
olabilecektir. 

 İşçi, aile fertleri, bayiler, yan sanayi mensupları 
gibi çeşitli pay sahibi gruplarına ve azlığa imtiyaz 
olarak yönetim kurulunda temsil edilme hakkı 
tanınmaktadır (m.360). 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 TTK ile profesyonel yönetim kurulu yolunda da 
önemli düzenlemeler yapılmıştır.

 Kabul edilen kurumsal yönetim ilkeleri yanında;
 pay sahibi olmayanların da yönetim kurulu üyesi 

olabilmeleri, 
 ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin 

yüksek öğrenim görmüş olması şartının aranması, 
 sigorta hükmü (m.361) ile birlikte bunun 

örnekleridir. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “Üyelerin sayısı ve nitelikleri

 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 ilân olunur; ayrıca tescil ve ilânın 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.” 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Devredilemez görev ve yetkiler

 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.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 TTK ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun 
olarak, 

 risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin 
kurulması, payları borsada işlem gören 
şirketlerde zorunlu hâle getirilmektedir. 

 Bu komite gerçekte “denetim komitesi” veya 
“iç denetim komitesi”nden farklı olmakla 
birlikte her iki komite aynı komitede de 
birleştirilebilecektir. 



Riskin erken saptanması ve yönetimi

 MADDE 378 - (1) Pay senetleri borsada işlem gören
şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini
ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken
teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir
komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli
görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde
derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın
sonunda verir.

 (2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği
raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder,
çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.



Riskin erken saptanması ve yönetimi

 Madde 398- …
 "(4) Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden

veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis
edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için
378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi
kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun
yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı
bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte,
yönetim kuruluna sunar. Bu raporun esasları geçici 2 nci
ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve kurum
tarafından belirlenir."



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Genel Kurul
 Yeni TTK’nın genel kurula ilişkin hükümlerinde TTK’nın 

sistemine yönelik önemli bir değişiklik yapılmamakta; 
 bu organ, pay sahipliği haklarının kullanıldığı, 
 yılsonu finansal tablolarının ve yıllık raporun incelenip 

hakkında karar verildiği, 
 yönetim kurulunun ve bağımsız denetçinin seçildiği, 
 kârın kullanılış şeklinin belirlendiği ve 
 esas sözleşme üzerinde değişikliklerin yapıldığı organ 

niteliklerini muhafaza etmektedir. 
 TTK’nın 1527 inci maddesi ile genel kurulda da on-line katılım 

ve oy kullanma imkânı getirilmektedir.



GENEL KURULDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ

 Madde 407- …
 "(3) 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul

toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer
şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda
bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin
görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve
yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak
bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma
giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır."

 “Gerekçe: Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince anonim şirketlerin genel
kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğu vardı.

 Tasarıda da aynı zorunluluk öngörülmektedir. Özellikle aile şirketi şeklindeki anonim şirketler ile bir kişi
ile kurulacak anonim şirketlerde Bakanlık temsilcisinin zorunlu olarak bulundurulmasında kamu yararı
görülmediği gibi tasarıda yapılacak bu düzenleme ile bu tür şirketler için kolaylık getirilmekte ve ortaya
çıkacak maliyetler ile zaman kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.”



Yeni TTK’da Denetçiler

DENETÇİ 
(Denetleme 
m.397-406)

İŞLEM 
DENETÇİSİ

(m. 554, 351)

ÖZEL DENETÇİ
(m.438-444)



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Denetleme
 TTK’nın devrim niteliğindeki yönünü en belirgin yansıtan düzenlemelerinden; 
 birisi finansal raporlama 
 diğeri ise, meslekten denetçi olanlar tarafından artık anonim şirket denetiminin 

yapılacak olmasıdır. 
 Büyük ölçekteki anonim şirketlerin denetimi, bağımsız denetleme kuruluşlarına; orta 

ve küçük anonim şirketlerin denetimi de isterlerse en az bir serbest muhasebeci 
mali müşavire veya yeminli mali müşavire bırakılmaktadır. 

 Denetim, UFRS’ye uygun Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yapılacak; 
denetimin kapsamına yılsonu ve ara finansal tabloların denetimi ile yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi de girecektir. Denetim ayrıca Türkiye 
Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup 
uyulmadığının incelenmesini de kapsar.

 TTK’da denetçinin yanı sıra, işlem denetçileri de düzenlenmiştir. İşlem denetçileri, 
kurulma, sermaye artırımı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul 
değer ihracı gibi işlemleri denetleyen uzmanlar olarak ifade edilmiştir. İşlem 
denetçilerinde de denetçideki nitelikler aranacaktır. Kanunda denetçilerin 
sorumlulukları da yeni esaslara bağlanmaktadır.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Denetleme
 Genel olarak
 MADDE 397 - (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal

tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye
Denetim Standarlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet
raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal
tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da
denetim kapsamı içindedir.

 (2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.

 (3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet
raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik
denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fıkra
çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden
denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de,
yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Denetleme
 Madde 398- "(1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile
 yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi;

 envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının
öngördüğü ölçüde iç denetimin,

 bu Bölüm hükümleri anlamında 378 inci madde uyarınca verilen raporların
(Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi raporu) ve

 397 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporunun denetimidir.

 Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas
sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının
incelenmesini de kapsar.

 …



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Denetleme
 Madde 398- …

 Denetleme, geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerde
öngörülen kurul ve kurumun belirlendiği esaslar
bağlamında,

 denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir
şekilde ve

 özenle gerçekleştirilir.
 Denetleme, şirketin ve topluluğun malvalıksal ve

finansal durumunun 515 inci madde anlamında
dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp
yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe
belirtecek şekilde yapılır.“





Dürüst resim ilkesi

 MADDE 515 - (1) Anonim şirketlerin finansal
tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz
kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir,
karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine
uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği
dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak
şekilde çıkarılır.



Denetçi
 Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi
 MADDE 399 - (1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana 

şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde 
görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden 
sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret 
siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilân eder.

 (2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka 
bir denetçi atanmışsa geri alınabilir. 

 (3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen 
denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi 
kabul edilir. 

 (4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi,
 a) Yönetim kurulunun,
 b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde 

beşini oluşturan pay sahiplerinin,
 istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin 

haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun 
varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. …



Denetçi
 Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi
 MADDE 399 - (1)…

 (5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilânından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda
karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru
en az üç aydan beri, şirketin paysahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

 (6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim
kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen
mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal
olunması, bûtlanı veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya
görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir.

 (7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, ücreti ile muhtemel giderler için
mahkeme veznesine yatırılması gereken önödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir.
Mahkeme kararı kesindir.

 (8) Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa
feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı
vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine
kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâline
getirilerek genel kurula verilir.

 (9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer
ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.



Denetçi / Denetim raporu
 MADDE 402 - (1) Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında,

gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak
hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler.

 (2) Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya
topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri,
denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu
açısından değerlendirilir.

 (3) Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirketin ve topluluğun,
finansal tablolarını esas alır. Şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesinin şartları ile
gelişmesi hakkında yönetim kurulunun yaptığı irdelemeleri Türkiye Denetim Standartlarında
öngörülmüş bulunan ilgili çalışma ve raporlama standartlarının gösterdiği çerçevede
değerlendirir; meğerki, denetlenen belgeler buna imkân tanımasın. Raporda ayrıca denetim
sırasında;

 a) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin yanlışların bulunup bulunmadığı,
 b) Şirketin, Türkiye Denetim Standartları arasında yer alan işletmenin devamlılığı ile ilgili

standartta öngörülmüş bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve
işletmenin sürekliliğini tehlikeye atan olgular,

 açıklanır.




Denetçi / Denetim raporu
 MADDE 402 - (1) …

 (4) Denetim raporunun esas bölümünde,
 a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas 

sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,
 b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp 

yapmadığı ve belgeleri verip vermediği,
 açıkça ifade edilir.
 (5) Ayrıca, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin,
 a) Öngörülen hesap plânına uygun tutulup tutulmadığı,
 b) Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık 

durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı,
 belirtilir.
 (6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir değerlendirme 

yapılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir. 
 (7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar. 



Denetçi / Görüş Yazıları

 GÖRÜŞ YAZILARI

OLUMLU GÖRÜŞ
SINIRLANDIRILMIŞ 

OLUMLU GÖRÜŞ

OLUMSUZ GÖRÜŞ
GÖRÜŞ 

VERMEKTEN 
KAÇINMA



Denetçi / Görüş Yazıları
 Madde 403 - (1) Denetçi, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklar. Bu yazı,

geçici 3 üncü maddede öngörülen kurumun belirlediği esaslar çerçevesinde,
denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin
değerlendirmelerini de içerir. Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde yazısında,
öncelikle 398 inci madde ve Türkiye Denetim Standartları uyarınca yapılan
denetimde, Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından
herhangi bir aykırılığa rastlanmadığını; denetim sırasında elde edilen bilgilerine
göre, şirketin veya topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile
finansal duruma ve kârlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve
tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığını belirtir.

 (2) Görüş yazısında, yönetim kurulunun finansal tablolara ilişkin konular
bakımından sorumluluğunu gerektirecek bir sebebin mevcut olmadığına, varsa
buna işaret edilir. Görüş geçici 3 üncü maddede öngörülen kurumun belirlediği
şekilde ve herkesin anlayabileceği bir dille yazılır.

 …



Denetçi / Görüş Yazıları
 Madde 403 - (1) …

 (3) Çekinceleri varsa denetçi, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz
görüş verebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal tabloların şirketin yetkili
kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda
açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda verilir.
Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış
olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir.

 (4) Şirket defterlerinde, denetlemenin bu Bölüm hükümlerine uygun bir şekilde
yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin
bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların
yapılması halinde denetçi, bunları ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile,
gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilir. Kaçınma olumsuz görüşün
sonuçlarını doğurur. Geçici 3 üncü maddede öngörülen kurum, kaçınmanın sebep
ve usulü ile buna dair gerekçenin esaslarını bir tebliğ ile düzenler.

 …



Denetçi / Görüş Yazıları
 Madde 403 - (1) …

 (5) Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda
genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan
kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar
alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi
tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya
çağırır ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde
istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim
kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun
finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel
kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde genel kurul,
gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar.



Denetçi 
 Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu
 MADDE 404 - (1) Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız denetleme

kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde
yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve
işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmâl ile yükümlerini ihlâl edenler şirkete ve
zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk
müteselsildir.

 (2) Birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kişiler hakkında, verdikleri
zarar sebebiyle, herbir denetim için yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri borsada işlem gören anonim
şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebilir. İhmâlleriyle zarara sebebiyet veren
kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden çok kişinin katılmış veya birden çok sorumluluk doğurucu
eylemin gerçekleştirilmiş olması hâlinde uygulandığı gibi, katılanlardan bazılarının kasıtlı hareket etmiş
olmaları durumunda da geçerlidir.

 (3) Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde sır saklama yükümü bu kurumun yönetim
kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar.

 (4) Bu hükümlerden doğan tazmin yükümü sözleşme ile ne kaldırılabilir ne de daraltılabilir.
 (5) Denetçinin bu maddeden doğan sorumluluğuna ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak beş yılda

zamanaşımına uğrar. Ancak, fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun dava
zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da o zamanaşımı uygulanır.



Denetçi 

 Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları

 MADDE 405 - (1) Şirket ile denetçi arasında şirketin ve
topluluğun yılsonu hesaplarına, finansal tablolarına ve
yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun,
idarî tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu
veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları
hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir.

 (2) Dava giderlerinin borçlusu şirkettir.



Denetçi 

 Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi
 MADDE 406- (1) a) Denetçi, [bağlı] şirketin hâkim şirketle 

veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı 
olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya

 b) Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli 
hukuki işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba 
uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını 
açıklamışsa,

 herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından 
şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden 
biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir.



Denetçi (Sorumluluk ve 
İşlem Denetçisi) 

 Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu
 MADDE 554* - (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun

yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını,
hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye
artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür
değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer
şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel
denetçiler; kanunî görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu
hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de paysahipleri ile
şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla
sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.
*TTK’nın 554. maddesi hariç “işlem denetçisine yer veren maddeler şunlardır: 138, 139, 148, 157, 175,
187, 207, 310, 336, 343, 349, 351, 400, 401, 404, 407, 457, 458, 462, 469, 473, 505, 562, 586, 605,
642 ve 1524.



Denetçi 
 İşlem denetçisi raporu
 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; aynî 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.“

 Gerekçe: Hüküm, parti temsilcileri ile Adalet Komisyonu başkanının yaptığı toplantıda tekrar kaleme
alınmıştır. İşlem denetçilerinin işin niteliğine uygun uzmanlardan seçilmeleri gerektiğinden, bu
görevin yeminli malî müşavir ve/veya serbest muhasebeci malî müşavirlere özgülenmesinin
doğru olmayacağı düşünülerek, uygun değişiklik yapılmıştır.



Denetçi 

 Denetçi olabilecekler
 MADDE 400 –
 …
 (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.



Özel Denetçi
 Özel denetim isteme hakkı
 1. Genel kurulun kabulü
 MADDE 438- (1) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve 

bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

 (2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

 2. Genel kurulun reddi
 MADDE 439- (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini, 

halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı 
en az birmilyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 
mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

 (2) Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, 
şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel 
denetçi atanır.

 3. Atama
 MADDE 440- (1) Mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını verir.
 (2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir veya birden 

fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir. 



Özel Denetçi
 4. Görev
 MADDE 441- (1) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın 

yapılmalıdır.
 (2) Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar 

başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir.
 (3) Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular konusunda özel 

denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazlık hâlinde kararı mahkeme verir. Mahkemenin kararı 
kesindir. 

 (4) Özel denetçi, şirketin özel denetimin sonuçlarına ilişkin görüşünü alır. 
 (5) Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür.
 5. Rapor
 MADDE 442- (1) Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, 

mahkemeye ayrıntılı bir rapor verir. 
 (2) Mahkeme, raporu şirkete tebliğ eder ve şirketin, raporun açıklanmasının şirket sırlarını veya şirketin 

korunmaya değer diğer menfaatlerini zarara uğratıp uğratmayacağına ve bu sebeple istem sahiplerine 
sunulmamasına ilişkin istemi hakkında karar verir.

 (3) Mahkeme, şirket ve istem sahiplerine, açıklanan rapor hakkında, değerlendirmeleri bildirmek ve ek 
soru sormak imkânını tanır.



Özel Denetçi
 6. İşleme konulma ve açıklama
 MADDE 443- (1) Yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin 

değerlendirmeleri, ilk genel kurula sunar. 
 (2) Her pay sahibi, genel kurul toplantısını izleyen bir yıllık süre içinde 

şirketten raporun ve yönetim kurulunun görüşünün bir suretinin 
verilmesini isteyebilir.

 7. Giderler
 MADDE 444- (1) Mahkeme, özel denetçi atanmasını kabul etmişse, 

şirketçe ödenmesi gereken avansı ve giderleri belirtir. Özel hâl ve 
şartların haklı göstermesi hâlinde giderler kısmen veya tamamen istem 
sahiplerine yükletilebilir. 

 (2) Genel kurul özel denetçinin atanmasına karar vermişse giderler 
şirkete ait olur. 



Ticari Defterler 
 Defter tutma yükümü
 MADDE 64 - (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî 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.

 (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) Ticarî 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 hallerde 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 ticarî
defterlerdir.

 (5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir.



Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 
(Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.222) 

 MADDE 222 - (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına
kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir.

 (2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre
eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter
kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır.

 (3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve
halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak
tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir
kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle
ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve
aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.

 (4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari
defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur.

 (5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları
kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden
taraf iddiasını ispat etmiş sayılır.
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KURUMSAL YÖNETİM
(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri)

Yetkili Kuruluş: SPK
TTK md.1529

ANONİM ŞİRKET
YÖNETİM KURULU

İcrada görevli olan / olmayan üyeler (bağımsız üye)

Komiteler (özellikle Denetimden Sorumlu Komite)

BAĞIMSIZ DENETİM
(Bağımsız denetleme kuruluşu ve 

Denetçinin bağımsızlığı 
TTK  md.400)

KAMU GÖZETİM SİSTEMİ

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi (md.378)

YATIRIMCI GÜVENİNİN YENİDEN TESİSİ

Finansal Tablolar
TMS/TFRS

Bağımsız Denetim 
Standartları
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ŞİRKET
-FİNANSAL TABLOLAR (TMS/TFRS - KOBİ TFRS uyumu)

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
-Riskin erken teşhisi ve yönetimi sistemi (varlığı ve işlerliği)

DENETÇİ

KAMU GÖZETİM 
OTORİTESİ

1 Ocak – 31 Aralık  
Dönemi



TTK’DA KURUMSAL YÖNETİMİ 
İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER

İLKESEL DÜZENLEMELER
-Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetim ilkelerini
belirleme yetkisi (m. 1529)
-Yönetim kurulunun şirketi
kurumsal yönetim açısından
değerlendiren açıklaması (m. 
375/1/f bendi)
-Riskin erken saptanması ve
yönetimi komitesi (m. 378); bu
komite hakkında denetçiye verilen
uyarı görevi (m.398/4)
-Yönetimin, yönetim kurulu
tarafından bir iç yönerge ile devri
(m. 367); murahhas üye ya da
müdüre temsil yetkisinin devri (m. 
370)
-Bağımsız ve TMS/TFRS’ye göre
yapılması gereken denetim (m. 
397-406)

SOMUT DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
1- Kuruluş ve temel ilkelerde: 
-Kurucu menfaatleri (m. 348)
-Kurucular beyanı (m. 349)
-Eşit işlem ilkesi (m.357)
-Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı (m. 358)
2- Yönetim kurulu açısından:
-Profesyonel yönetimi sağlamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma 
zorunluluğunun kaldırılması (m. 359)
-Azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınması (m. 360)
-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri sırasında şirkete kusurlarıyla verecekleri zararın sigorta 
ettirilmesi (m. 361)
-Sermayenin kaybı ve borca batıklık durumlarındaki somut önlemler (m. 376, 377)
3- Denetleme açısından:
Bağımsızlık, tarafsızlık, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun denetim, denetçinin  
müşterisine denetimden başka hizmet verememesi, danışmanlık yapamaması, aynı 
müşteriye belirli süre sonunda aynı denetim ekibi ile denetim hizmeti sunulamaması, 
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetim kapsamında olması, riskin erken 
saptanması ve yönetimi düzeninin standartlara uyup uymadığının denetimi
4- Genel kurul açısından:
Devredilemez yetkilerin belirlenmiş olması (m. 408)
Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge hazırlanacak olması (m. 419)
Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci (m. 428 vd.)
Oyda imtiyazın onbeş oyla sınırlandırılmış olması (m. 479)
5- Farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk (m. 557) (Bu tür teselsül bağımsız olan ve 
olmayan yönetim kurulu üyelerinin sorumukarının farklılaştırılmasında önemli rol 
oynayabilecektir. Madde öğreti ve yargı tarafından geliştirilebilecektir.)
6- Şeffaflık:
İnternet sitesi (m. 1524)

(Bkz. Esas Komisyon Raporu s.48, Paragraf 136)



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Pay sahibinin Güçlenen Konumu

 TTK’da modern şirketler hukukuna uygun olarak pay 
sahibinin konumu güçlendirilmiş; pay sahipliği haklarının 
listesi daha da zenginleştirilmiştir.

 TTK anonim şirketler hukukunda uzun süredir kullanılan, 
pay sahibinin değerini ve oyunun genel kurulda etkili 
olmasını sağlayan, genel kurullara ilgiyi artırıp, katılma 
isteksizliğinden doğan “güç boşluğu”nu ortadan kaldırmayı 
hedefleyen “pay sahipleri demokrasisi” öğretisinden de izler 
taşımaktadır. 

 TTK’da on-line oy kullanma, şirketlerin zorunlu internet 
sayfaları ile bu sayfalarda yayınlanacak “yönlendirilmiş 
mesaj” ve eşit işlem ilkesi buna yardımcı olacak 
düzenlemeler arasında değerlendirilmektedir.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 TTK’da azlık hakları ile ilgili de üç önemli iyileştirme 
yapıldığı görülmektedir: 

 1- Azlık haklarının etkin bir şekilde kullanılmasını 
engelleyen, gündeme bağlılık ilkesine önemli 
istisnalar getirilmiştir (m. 364, 463 ve 438 ilâ 440). 

 2- Özel denetçi hakkında Kanun ile özel ihtiyaçlara 
cevap veren yeni bir düzenleme yapılmakta ve 
denetçinin mahkeme tarafından seçilmesi hükme 
bağlanmaktadır  (bkz. m.207, 406). 

 3- Pay sahipliği haklarında olduğu gibi azlık hakları 
listesine de yenileri eklenmektedir. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Şirketler Topluluğu
 TTK ile getirilen bir diğer yenilik, "şirketler topluluğu" terimi 

altında bağlı işletmeler hukukunun düzenlenmiş olmasıdır. 
 Bu düzenleme ile ana (hakim şirket) ve yavru (bağlı 

şirket) şirketler arasındaki ilişkiler, şeffaflık, hesap 
verilebilirlik ve 

 menfaat dengesi temelinde kurallara bağlanmış; 
 yeni pay sahipliği, özellikle dava hakları getirilmiş ve yeni 

sorumluluk halleri öngörülmüştür. 
 TTK’nın ilk şeklinde sadece sermaye şirketleri için 

düzenlenen şirketler topluluğu hükümlerinin, Adalet 
Komisyonu’nda, tüm ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde 
değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 Şirketler topluluğu
 I - Hâkim ve bağlı şirket
 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 paysahipleri 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.



Anonim Ortaklığın Kuruluşuna, Yapısına 
ve Organlarına İlişkin Yenilikler

 “Karşılıklı iştirak
 MADDE 197 - (1) Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan 

sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır. Bu payların yüzdelerinin 
hesaplanmasında 196 ncı madde uygulanır. Anılan şirketlerden biri diğerine 
hâkimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki 
şirketlerin her biri diğerine hâkimse ikisi de bağlı ve hâkim şirket kabul olunur.”

 “Hakların donması
 MADDE 201 - (1) Bir semaye şirketinin paylarını iktisap edip karşılıklı iştirak 

konumuna bilerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak konusu olan paylardan 
doğan toplam oylarıyla diğer paysahipliği haklarının sadece dörtte birini 
kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı hariç, diğer tüm paysahipliği hakları 
donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate 
alınmaz. 389 ile 612 nci madde hükümleri saklıdır.

 (2) Birinci fıkrada öngörülen sınırlama, bağlı şirketin hâkim şirketin paylarını 
iktisap etmesi veya her iki şirketin birbirlerine hâkim olması hâlinde 
uygulanmaz.”



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme
 Kanunda şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür 

değiştirmeleri ayrıntılı bir şekilde ve AT yönergelerine uygun 
olarak düzenlenmektedir. 

 Getirilen yeni hükümlerle söz konusu yapısal değişikliklerin 
güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde 
gerçekleşmeleri ve alacaklılarla diğer hak ve menfaat 
sahiplerinin korunması sağlanmaktadır. 

 Ayrıca işçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve 
sorumlulukları da ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

 Kanunun 134 ilâ 194 üncü maddelerindeki hükümlerde, 
İsviçre’nin 30.10.2003 tarihli “Birleşme, Bölünme, Tür 
Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun”undan 
yararlanılmıştır. 



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 “Birleşme
 1. Genel hükümler
 a) İlke
 MADDE 136 - (1) Şirketler;
 a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” 

veya
 b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde 

birleşme” yoluyla birleşebilirler. 
 (2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket “devralan”, 

katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır. 
 (3) Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre 

devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap 
edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 140 ıncı maddenin ikinci fıkrası 
anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir.

 (4) Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün 
hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden 
silinir.” 



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 “Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması
 MADDE 138 - (1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına 

başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir.
 (2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, bir işlem denetçisinin, bu hususu 

doğrulayan raporunun, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret 
sicili müdürlüğüne sunulmasıyla ispatlanır.” 

 “Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma
 MADDE 139 - (1) Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamının yarısı 

zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan 
sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda 
serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. 

 (2) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan bir işlem denetçisi 
tarafından hazırlanan raporun, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin 
ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şarttır.” 



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

Birleşme
 Kanun m.137 hükmüne göre geçerli birleşmeler şunlardır:
 ”(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.” 



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 Bölünme 
 Bölünmede sermaye şirketleri ve 

kooperatifler ancak sermaye şirketlerine 
veya kooperatiflere bölünebilirler 
(m.160). 

 Kanuna göre bir sermaye şirketinin 
şahıs şirketlerine bölünmesi ya da tersi 
mümkün değildir. Bu yasak tür 
değiştirme yoluyla aşılabilecektir.



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 “Bölünme
 1. Genel hükümler
 a) İlke
 MADDE 159 - (1) Bir şirket tam veya kısmî 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) Kısmî 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.”



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 “Geçerli bölünmeler
 MADDE 160 - (1)  Sermaye 

şirketleri ve kooperatifler sermaye 
şirketlerine ve kooperatiflere 
bölünebilirler.”



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 Tür Değiştirme
 İlke: Bir şirket hukukî şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen 

şirket eskisinin devamıdır (md.180).
 Kanunda geçerli tür değiştirmeler sınırlı sayıda gösterilmiştir (m.181): 
 “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.”



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 Ticarî işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme
 MADDE 194 – (1) Bir ticarî işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından 

devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne 
göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü 
maddeler hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 (2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü 
maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir. 

 (3) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşebilmesi için ticaret şirketinin 
tüm payları ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve 
ticari işletme bu kişi veya kişiler adına tescil edilmelidir. Bu hâlde, türüne 
dönüşülen ticaret şirketi bir kollektif veya komandit şirket ise, ticaret şirketinin 
borçlarından ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler yanında, ticaret şirketinin 
eski ortakları da sıfatlarına göre sorumlu olurlar. Söz konusu dönüşüme bu 
Kanunun 264 ilâ 266 ncı maddeleri de uygulanır.

 (4) 182 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.



Sermaye Şirketlerinde (ve Diğer Ticaret 
Şirketlerinde) Yapısal Dönüşümlere İlişkin 
Düzenlemeler

 Anonim Şirketlerin Tasfiyelerinde Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme
 “Ek tasfiye
 MADDE 547 - (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının 

zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, paysahipleri veya 
alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret  mahkemesinden, bu ek 
işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. 

 (2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden 
tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir 
veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir.”

 “Tasfiyeden dönülmesi
 MADDE 548 - (1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, 

paysahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul 
şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının 
oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler 
öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve 
ilân ettirir. 

 (2) Şirket, iflâsın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflâs kaldırılmışsa veya iflâs, 
konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder.

 (3) Tasfiye memuru iflâsın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil 
istemine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının paysahipleri arasında dağıtılmasına 
başlanmadığına ilişkin belge de eklenir.” 



 Kanun ile TTK’nın limited şirket hükümlerinde de 
değişiklikler yapılmıştır. 

 Yeni limited şirket, TTK’daki düzenlemenin aksine 
şahıs şirketlerinin tipik örneği olan kollektif 
şirketten uzaklaştırılarak, neredeyse küçük 
ölçekli bir anonim şirkete benzer hale 
getirilmiştir.

 Özellikle yönetim, karar mekanizması ve ortak 
sayısına bakılmaksızın genel kurul sistemi bu ortak 
yapıya örnek gösterilebilir.

135Doç. Dr. Korkut Özkorkut

LİMİTED ŞİRKETLER



 Limited şirket kurmak için Kanunda aranan asgari sermaye 
10.000 TL’dir.

 Ayni sermaye konulabilmesi mümkündür. Nakdi sermaye 
konulduğu takdirde de TTK’nın taksitle ödeme anlayışı terk 
edilerek nakdi sermaye payının bir defada ödenmesi 
öngörülmüştür (m.585). Nakdi sermaye payının bir defada 
ödenmesi sistemi getirildiği için temerrüt ve buna bağlı 
sonuçlar kaldırılmıştır. Aynı yönde seleflerin sorumluluğu da 
kalkmıştır. 
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LİMİTED ŞİRKETLER



 TTK’da limited şirketler hakkında getirilmekte olan diğer yeniliklerin 
dikkat çekici olanları da şu şekilde sıralanabilir:

 -Anonim şirketlerde olduğu gibi tek ortaklı limited şirket kurulması 
mümkün hale gelmektedir (m.573/1). 

 -Ortak sayısı bire inen limited şirketlere ilişkin tescil zorunluluğu 
getirilmektedir.

 -"Bir ortak, bir pay" ilkesi terk edilerek, bir ortağın birden çok payı 
olabileceği kabul edilmektedir. 

 -Esas sermaye payının ispat aracı şeklinde senede veya nama yazılı 
senede bağlanması da mümkün hale gelmektedir (m.593/2).

 -TTK ile ağır şekil şartlarına bağlanmış payın geçmesine ilişkin 
hükümler Tasarı ile sadeleştirilmektedir. Şirket sözleşmesinde aksi 
öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel 
kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur (m.595). 
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LİMİTED ŞİRKETLER



 Kanunda limited şirketler hakkında getirilmekte olan 
diğer yeniliklerin dikkat çekici olanları da şu şekilde 
sıralanabilir: (devam)

 -Çıkma ve çıkarılma, şirketin varlığını sürdürebilmesi 
ilkesine bağlı kalınarak düzenlenmektedir (m.638-642). 

 -Kanun ile genel kurul ile yönetim arasındaki işlev ayrılığı 
belirginleştirilmiş ve yönetim hakkını tüm ortaklara veren 
özden yönetim ilkesi yerine, seçilmiş yönetim düzeni 
kabul edilmektedir (m.616/1/b, 623). 
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LİMİTED ŞİRKETLER



 Kanunda limited şirketler hakkında getirilmekte olan 
diğer yeniliklerin dikkat çekici olanları da şu şekilde 
sıralanabilir: (devam)

 -Finansal tablolar, UFRS (m.610) ve denetim 
[denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi] hakkındaki 
anonim şirketlere ilişkin hükümler(m.635) limited 
şirketlere de uygulanacaktır.
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LİMİTED ŞİRKETLER



SONUÇ OLARAK

 Yeni TTK’nın yaklaşımını kısaca ifade etmek istersek:

“Güçlü işletmeler, 
güçlü sermaye şirketleri, 

güçlü Türkiye.”
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