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TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 
YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİKYAPILDI  
 

 

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ve  bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ayrıca 6103 sayılı 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 

yayımlanmıştı.  Söz konusu Yasalara ilişkin açıklamalarımız 32_2011 sayılı 

Sirkülerimizde yer almıştı.  

Daha sonra Türk Ticaret Kanunda iki ayrı Yasayla değişiklik yapıldı.  

Bunlardan birincisi 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun 

Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ile  hem 6102 hem de 6103 sayılı  Yasalarda  yapılan değişikliktir. 

İkincisi ise 6102 ve 6335 sayılı Yasalarla ilgili olan 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 64’üncü maddesi ile 

“13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin 

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yapılan değişikliktir. Bu 

değişikliklerle ilgili bilgiler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. . 

ÖZET : 

 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldı.  
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1. Çekişmesiz Yargı Müessesesi Türk Ticaret Kanuna eklendi  

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. Maddesine göre ilgililer 

arasında uyuşmazlık olmayan hâller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir 

hakkının bulunmadığı hâller ile hâkimin resen harekete geçtiği hâllerde uygulanan 

çekişmesiz yargının Türk Ticaret Kanununun uygulanması sırasında geçerli 

olacağına ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nun 4 ve 5’inci maddelerine 

eklendi.  

Çekişmesiz yargı konusuna “ticari defterlerin ziyaı halinde belge verilmesi ( 6100 

sayılı Kanun md. 382/e-)” örnek olarak gösterilebilir.  

2. Sicil işlemleriyle ilgili uygulanan cezalar azaltıldı 

Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma 

sebeplerini de bildirmeyen kişilerin sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından 

dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 

düzenleme “sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri 

tarafından bin Türk Lirası idari para cezası” olarak değiştirildi (md. 33). 

Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanması 

öngörülen üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası da “ikibin Türk Lirası 

idari para cezası” olarak değiştirildi (md. 38). 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

          

                

 

              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 

                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  
 

 
 Sirküler Rapor                16.07.2012/135-3 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

3. Ticaret unvanının belgelerde gösterilmesinin kapsamı 
daraltıldı 

TTK’nın 39’uncu maddesinde yapılan değişiklikle tacirin işletmesiyle ilgili olarak 

kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, 

işletmesinin merkezi, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilmesi, anonim, 

limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim 

kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları 

gösterilmesine ilişkin düzenlemenin kapsamı daraltılarak “tacirin işletmesiyle ilgili 

olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların 

dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile 

tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet 

sitesinin adresinin gösterilmesi” yeterli kabul edildi. Ayrıca şirketin internet sitesi 

yükümlülüğünün olması durumunda anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan 

ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, 

limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen 

sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin 

adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının yayımlanması 

öngörüldü.  Yine  TTK’nın 51. Maddesinde değişiklik yapılarak   39. maddeyi ihlal 

edenlerin ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacağı belirtildi. Daha 

önce  aynı maddede öngörülen ceza ise üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para 

cezasıydı.  
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4. Defterlerin tutulma esaslarında değişiklik yapıldı. 

6102 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinde daha önce her tacirin, ticari defterleri 

tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye 

Muhasebe Standartlarına göre ortaya koymak zorunluluğu bulunurken, yapılan 

değişiklikle Türkiye Muhasebe Standartları ibaresi bu madde metninden çıkarıldı. 

Buna göre ticari defterlerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulması 

yükümlülüğü kaldırıldı. Aynı şekilde defterlerin tutulması ile ilgili kuralların yer 

aldığı 65’inci maddesinde yer alan “şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri 

ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun 

olmalıdır” ibaresi de madde metninden çıkarıldı.  

5. Defterlerin tasdikleriyle ilgili kurallar değiştirildi 

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile ticari 

defter olarak kabul edilen pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul 

toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan 

defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce 

noter tarafından yapılmalıdır.  

Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin 

kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere 

yaptırılır.  

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak 

kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya 

devam edilebilir.  
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Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının izleyen 

faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere  

yaptırılması gerekmektedir. Daha önceki düzenlemede bu süre tüm ticari defterler 

için altı ay olarak belirlenmişti.  

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında 

ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı 

aranmayacaktır.  Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin 

nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış 

onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 

müştereken çıkarılan tebliğle belirlenecektir. 

 

6. Defterlerin tutulmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
uyma zorunluluğu TTK’da açıkça belirtildi 

 6102 sayılı Yasanın 64’üncü maddesinde yapılan değişiklikle bu Kanuna tabi 

gerçek ve tüzel kişilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt 

zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci 

maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorunda 

oldukları açıkça belirtildi. Türk Ticaret Kanunun defter tutma, envanter, mali 

tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve 

ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları 

düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi 

matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına 

engel teşkil etmemektedir. 
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7. Defterlerle ilgili kurallara uymayanlara ilişkin cezalar 
azaltıldı 

Daha önceki düzenlemede defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, 

belgelerin kopyasını sağlamayanlar, gerekli onayları yaptırmayanlar, kurallara 

uygun olarak defterlerini tutmayanlar, aykırı hileli envanter çıkaranlar ve belgeleri 

ibraz etmeyenler ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla 

cezalandırılırken yapılan düzenlemeyle bu ceza dörtbin Türk Lirası idari para cezası 

olarak belirlendi.  

8. Finansal tablolar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 
düzenlenmelidir  

Gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını 

düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal 

çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 

yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. Maddenin değişiklikten 

önceki halinde bu kural, ticari defterlerin tutulması için de geçerliydi. 

Ayrıca daha önce finansal tablolara ilişkin düzenlemelerin Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenmesi ve yayımlanması 

öngörülürken yeni düzenlemede “uluslararası standartlara uyumlu olacak 

şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından belirlenmesi ve yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca TTK’nın Geçici 

1’inci maddesinde değişiklik yapılarak  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
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Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe 

Standartlarının  Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TMS/TFRS) ve yorumlarından  ve Kurum tarafından değişik 

işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için 

belirlenen standartlar ve diğer düzenlemelerden  oluşması öngörülmüştür.  

9. Birleşme, bölünme ve fesih durumunda ilan koşulunu 
ilişkin değişiklik  yapıldı 

Birleşme durumunda, birleşmeye katılan şirketlerin, bölünme durumunda ise 

bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarına ve ayrıca feshin kesinleşmiş olması 

halinde mahkemenin bildirimi üzerine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 

ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün 

aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla 

haklarını bildirmelerine kuralda değişiklik yapılarak “tirajı ellibinin üstünde olan 

yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede” ilan yapılması zorunluluğu kaldırıldı 

(md. 157,174, 353) .  

10. Denetçilerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme ile ilgili 
sorumluluk halinde değişiklik yapıldı. 

TTK’nın “sorumluluk” başlığını taşıyan 193’üncü maddesinde yer alan “Birleşmeyi, 

bölünmeyi veya tür değiştirmeyi denetlemiş kişiler şirketlere, münferit ortaklara 

ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar.” ibaresi 

madde metninden çıkarıldı.  
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11. Sermaye taahhüdünün noter şerhi ile onaylanması 
uygulamasına son verildi 

Anonim şirket kuruluşlarında esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, 

kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olunduğunun esas sözleşmenin 

altında yer alan bir noter şerhi ile onaylanmasına ilişkin düzenleme Yasa 

metninden çıkarıldı.(md. 341) 

12. Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağına ilişkin kural 
değiştirildi 

TTK’nın 358’nci maddesinde yer alan “İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay 

sahipleri şirkete borçlanamaz” şeklindeki düzenleme “Pay sahipleri, sermaye 

taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest 

yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça 

şirkete borçlanamaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre maddede 

getirilen kurallar kapsamında anonim şirket ortakları, şirkete borçlanabilecektir.  

13. Yönetim kurulu üyeleri arasında  yüksek öğrenim görmüş 
üye olma şartına ilişkin kuralda değişiklik yapıldı  

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim 

görmüş olması zorunluluğu kaldırıldı (md. 359). 
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14. Borca batık olma durumunda sürece ilişkin kurallar 
değiştirildi.  

Son yıllık bilançoda, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar 

sebebiyle karşılıksız kalması durumu borca batık olma olarak tanımlanmaktadır.  

Bu durumda önceki düzenlemede, yönetim kurulunun bilanço çıkarttırıp denetçiye 

inceletmesi ile ilgili kuraldan vazgeçilerek aktiflerin, şirket alacaklılarının 

alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulunun bu 

durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirip 

şirketin iflasını istemesi öngörüldü. 

15. Anonim Şirketlerde pay sahiplerinin borçlanmalarına 
ilişkin kural değiştirildi 

TTK’nın 358’ini maddesinde pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı ile ilgili 

kuralda değişiklik yapılarak maddede “İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay 

sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğerki borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve 

pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun 

ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun.”  şeklinde yer alan 

düzenleme “Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını 

ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını 

karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.” olarak değiştirilmiştir. Bu 

durumda maddede belirtilen sınırlar içerisinde olmak kaydıyla pay sahipleri şirkete 

borçlanabilecektir. Ayrıca daha önce TTK’nın 562’nci maddesinde “şirkete 
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borçlananlar”ın cezalandırılmasına yönelik  düzenleme “borç verenlere” yönelik 

olarak değiştirilmiştir. 

16. Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve 
yakınlarının borçlanmalarına ilişkin kurallar değiştirildi 

Daha önceki düzenlemede yönetim kurulu üyesi, onun alt ve üst soyundan birinin 

ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın 

hısımları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve 

en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın 

borçlanamıyorlardı. Yeni düzenlemede ancak pay sahibi olmayan yönetim kurulu 

üyesi ile yine pay sahibi olmayan ilgili maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit 

borçlanamayacakları belirtildi. Bu durumda ayrıca şirket ortağı olmayan yönetim 

kurulu üyeleri ile yakınları da şirkete ayın olarak borçlanabileceklerdir. Pay sahibi 

olan yönetim kurulu üyelerinin nakit borçlanmaları ise 358. madde şartlarına göre 

serbesttir.  

17. Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde 
Bakanlar Kuruluna yetki tanındı 

Daha önceki düzenlemede anonim şirketler, şirketler toplulukları ve limited 

şirketlerin denetime tabi olması öngörülürken, yapılan yeni düzenlemeyle 

denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi öngörüldü (md. 

397/4). 
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18. Denetimde Türkiye Denetim Standartlarına uyulması 
gerekmektedir.  

Denetimin konu ve kapsamıyla ilgili olarak TTK’nın 398’inci maddesinde şirketin ve 

topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun 

denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının 

öngördüğü ölçüde iç denetim …” düzenlemesinde yer alan Türkiye Muhasebe 

Standartları yerine “Türkiye Denetim Standartları ibaresi getirilmişti. Ayrıca 

TTK’nın 397. maddenin 2. fıkrası değiştirilerek, denetçinin şirket karşısındaki gücü 

zayıflatılmıştır.  

19. Denetçi tanımı değiştirilmiştir.  

Daha önceki düzenlemede “denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme 

kuruluşu” olarak tanımlanırken yapılan değişiklikle “Denetçi, bağımsız denetim 

yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu 

kişilerden oluşan sermaye şirketi” olarak tanımlanmıştır (md.400/1). 

 

20.Denetçi seçimi süresi 31/3/2013 olarak belirlendi 

 Daha önce TTK’nın geçici altıncı maddesine göre denetçilerin, anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 

1/3/2013 tarihine kadar seçilmesi gerekirken, maddede yapılan değişiklikle 
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denetçinin, denetime tabi tutulan şirketlerin yetkili organı tarafından en geç 

31/3/2013 tarihine kadar seçilmesi öngörülmüştür (g.md. 6/2) 

21.Yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçinin tekrar 
seçilmesine ilişkin kural değiştirildi 

Daha önceki düzenlemede bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin 

denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için 

denetleme raporu vermişse, o denetçinin en az iki yıl için değiştirileceği yönündeki 

düzenleme yapılan değişiklikle “On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi 

olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez” 

şeklinde değiştirildi. Ancak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu bu süreleri kısaltma konusunda yetki verildi.  

22.Denetimde olumsuz görüş verilmesi halinde yönetim 
kurulu yeniden seçilebilecektir 

Daha önceki düzenlemede 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 alamıyordu. Bu hâllerde yönetim kurulunun, görüş yazısının kendisine 

teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırması ve 

görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa etmesi gerekiyordu. 

Genel kurul da yeni bir yönetim kurulu seçiyordu.  

Yapılan yeni düzenlemeyle olumsuz görüş yazılan hâllerde yönetim kurulunun 

görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel 

kurulu toplantıya çağırması ve genel kurulun yeni bir yönetim kurulu seçmesi 

gerekiyor. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri de 

yeniden seçilebileceklerdir. 
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23.Halktan para toplanması konusunda SPK 
düzenlemeleri geçerli olacaktır 

Daha önceki düzenlemede bir anonim veya başka bir şirket kurmak için şirketin 

sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi, 

Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması durumunda mümkündü. Yapılan 

değişiklikle “Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket 

kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü 

yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaktır.” düzenlemesi getirildi.  

24.Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, 
yöneticilerin ve tasfiye memurlarının kusurlarının ispatı 
konusunda değişiklik yapıldı.  

Daha önceki düzenlemede kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye 

memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri 

takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay 

sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumluydular. 

Yapılan değişiklikle kusurlarının bulunmadığını ispatlama mükellefiyetinde 

değişiklik yapılarak madde metninden “kusurlarının bulunmadığını 

ispatlamadıkça” ifadesine yer verilmemiş ve kusurlarıyla ihlallerinin olması 

durumunda sorumlu olabilecekleri belirtilmiştir.  

 

 

25.İşlem denetimi uygulaması kaldırıldı 

Daha önceki düzenlemede şirketin kuruluşu, sermaye artırımı, azaltılması, 

birleşme, bölünme tür değiştirme, menkul kıymet ihracı veya herhangi bir diğer 
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şirket işlem ve kararı konusunda aranılan işlem denetimi uygulamaları, yapılan 

değişikliklerle Yasa metninden çıkarılmıştır. Diğer bir ifadeyle işlem denetimi 

yapılmayacaktır.  

26.Finansal tablolarla ilgili Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uymamanın cezası azaltıldı 

Daha önce gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını 

düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede 

yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara 

uymamaları ve bunları uygulamamaları durumunda yüz günden üçyüz güne kadar 

adli para cezasıyla cezalandırılırken yeni düzenlemede bu ceza dörtbin Türk Lirası 

idari para cezası olarak öngörüldü.  

27.Limited şirketlerin kuruluşlarında değişiklik yapıldı  

Limited şirketler daha önceki düzenlemeye göre kanuna uygun olarak düzenlenen 

şirket sözleşmesinde, kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, 

sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen 

ödemeleriyle kurulurken yeni düzenlemede kurucuların, kanuna uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt 

ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma 

iradelerini açıklamalarıyla kurulmaktadır. Pay bedellerinin ödenmesinde de 585. 

madde hükümlerine göre anonim şirket hükümleri de kıyasen uygulanacaktır. 

Bunun sonucunda nakit sermayenin peşin ödemesi anlayışı da terk edilmiş 

olmaktadır. 

28.Limited şirket müdürlerinin yerleşim yerine ilişkin 
kuralda değişiklik yapıldı 
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Daha önceki düzenlemede şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin 

Türkiye’de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması 

gerekirken (mülga md. 628),  yeni düzenlemede bu kurala yer verilmedi.  

29.Limited şirketlere kar payı avansı getirildi  

Daha önceki düzenlemede kar payı avansı sadece anonim şirketler için geçerliydi. 

Yeni düzenlemede TTK’nın 644/1 fıkrasında değişiklik yapılarak limited şirketler 

içinde kar payı avansına olanak sağlandı.  

30.Limited şirket ortakları ile müdürleri ve yakınlarının 
şirkete borçlanmalarına ilişkin kuralda değişiklik yapıldı 

Anonim şirket ortaklarının ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleriyle 

yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının şirkete borçlanmalarına ilişkin kuralda 

yapılan değişiklik, limited şirket ortakları ve ortak olamayan müdür ya da 

müdürlerle müdür ya da müdürlerin yakınları için de geçerli olacaktır. 

 

31.Zorunlu olarak küçük ve orta ölçekli 
olamayacak işletmelerle ilgili kural değiştirildi 

Daha önceki düzenlemede borçlanma araçları veya özkaynağa 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, küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, büyük 

sermaye şirketi sayılıyorlardı.  

Yeni düzenlemede bu kurala yer verilmemiştir.  
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32.İnternet sitesi açma zorunda olanların kapsamı 
daraltıldı 

Daha önce her sermaye şirketinin bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi 

zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına 

özgülemek zorunluluğu bulunurken yapılan yeni düzenlemede sadece Bakanlar 

Kurulu Kararıyla denetime tabi olması öngörülen sermaye şirketlerinin, 

kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet 

sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken 

ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda oldukları belirtildi.  

33. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin 
saklanmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı 

Daha önceki düzenlemede internet sitesinde yer alacak bilgilerin metin hâline 

getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir 

deftere sıra numarası altında yazılması veya yapıştırılması, daha sonra sitede 

yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak bu işlemlerin 

tekrarlanması gerekiyordu (TTK md. 1524/6). Yasa değişikliği sırasında bu 

düzenleme kaldırılmıştır.  

34. İnternet sayfasına konulacak bilgiler 
sınırlandırıldı 

TTK’nın anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü 

ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal 

tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel 

kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel 

kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmesi ve 
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şirketin internet sitesine koymasına ilişkin 524’üncü maddesi yürürlükten 

kaldırıldı.  

Aynı durum yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri için geçerlidir. Merkezleri Türkiye 

dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri, şubeye özgü finansal 

tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil 

bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık raporlarını merkezin 

tabi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde 524 

üncü madde hükmü uyarınca Türkiye’de yayımlamalarına ilişkin TTK’nın 525’nci 

maddesi de yürürlükten kaldırıldı.  

35. İnternet sitesiyle ilgili kurallara uymayanlara 
ilişkin cezalar azaltıldı 

Daha önce TK’nın bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini 

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 adli 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 adli para cezasıyla cezalandırılırken yeni düzenlemede yönetim 

organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde 

uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde 

koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılacaktır. 
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36. Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 
tasfiyelerine  ilişkin özel düzenleme yapıldı 

TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde geçici 7’nci maddesinde yer 

alan hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile 

kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili 

kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılacaktır.  

37. Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar 
nisapları ilişkin tarihler değiştirildi  

Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket 

sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası 

belirtilerek veya belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 

öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden 

itibaren oniki ay içinde (1 Temmuz 2013’ e kadar) anonim şirketlerde esas 

sözleşmelerini ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, anılan 

Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi hâlde, bu sürenin geçmesiyle Türk Ticaret 

Kanununun genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Sadece bu oniki ay içinde yapılan genel kurullarda 6762 sayılı Kanunun genel 

kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanacaktır.  

Daha önce bu süreler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren altı 

aydı. 
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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

38. Tüzükle yapılacak bazı düzenlemelerin yönetmelikle 
yapılması öngörüldü 

6102 sayılı Yasada Tüzükle düzenleme yapılması öngörülen bazı düzenlemelerin 

yapılan değişikliklerle yönetmelikle yapılması öngörüldü. Buna ilişkin olarak ticaret 

siciliyle ilgili işlemler için öngörülen tüzük (md. 26) yerine yönetmelik çıkarılması 

yönünde yapılan değişiklik buna örnek olarak gösterilebilir. 

39. İkincil düzenlemelerin çıkarılmasına ilişkin süre 
değiştirildi  

Türk Ticaret Kanunu veya bu Kanun uyarınca hazırlanacak tüzük ve 

yönetmeliklerin, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 

yayımlanması gerekiyordu. Yapılan değişiklikle bu süre,  Türk Ticaret Kanununun 

yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay olarak belirlendi.  

40. Esas sözleşmelerin değiştirilmesine ilişkin süre 
uzatıldı 

Daha önceki düzenlemede anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited 

şirketlerin ise şirket sözleşmelerini, yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içinde (14 

Ağustos 2012) Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gerekiyordu. 

Yapılan düzenlemeyle bu süre TTK’nın yürürlük tarihinden itibaren oniki ay ( 1 

Temmuz 2013) olarak belirlendi.  

Yapılan  bu değişiklikler ilgili maddelerin değişmeden önceki haliyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıda ayrı ayrı tablolar halinde verilmiştir. 

Ayrıca  6335  sayılı Yasa ile  6353  sayılı  Yasanın ilgili bölümü   bu Sirkülerimize ek 

olarak verilmiştir.  

Saygılarımızla… 


