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Madde 

No 

 

Maddenin 6102 sayılı Yasa ile  

Düzenlenmiş hali 

 

 

6335-6353 sayılı Yasalar ile Yapılan  

Düzenleme  

  

Maddenin 6335-6353 sayılı ile Yasalar 

ile Değişik Son Hali 

4 IV - Ticari davalar ve delilleri 

1. Genel olarak 

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari 

işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk 

davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına 

bakılmaksızın; 

a) Bu Kanunda, 

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında 

ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 

ilâ 969 uncu maddelerinde, 

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun malvarlığının veya işletmenin 

devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil 

değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet 

yasağına ilişkin 444 ve 447,  yayın 

sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu 

ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, 

komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, 

ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir 

yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 

MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanununun 

4 üncü maddesinin üst başlığı “IV –Ticari 

davalar, çekişmesiz yargı işleri ve 

delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci 

fıkrasında yer alan “doğan hukuk 

davaları” ibarelerinden sonra 

gelmek üzere “ve çekişmesiz 

yargı işleri” ibareleri ve “ticari 

dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 

ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi 

eklenmiştir. 

 

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı 

işleri ve delilleri  

 (6335 sayılı Kanun md. 1 ile  değişen 

başlık)   

 

1. Genel olarak (  

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari 

işletmesiyle ilgili hususlardan doğan 

hukuk davaları (6335 sayılı Kanun md. 1 

ile eklenen  ibare)  ve çekişmesiz yargı 

işleri ile tarafların tacir olup 

olmadıklarına bakılmaksızın;  

a) Bu Kanunda,  

b) Türk Medenî Kanununun, rehin 

karşılığında ödünç verme işi ile 

uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu 

maddelerinde  

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun malvarlığının veya 

işletmenin devralınması ile işletmelerin 



554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama 

sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci 

maddelerinde, 

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, 

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo 

ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel 

hükümlerde, 

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal 

kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin 

düzenlemelerde, 

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları 

ticari dava sayılır. Ancak, herhangi bir ticari 

işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir 

ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan 

davalar bundan istisnadır. 

(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların 

sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerine tabidir 

birleşmesi ve şekil değiştirmesi 

hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına 

ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine 

dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi 

emrini düzenleyen 515 ilâ 519, 

komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 

545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve 

diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş 

bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 

555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini 

düzenleyen 561 ilâ 580 inci 

maddelerinde,  

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair 

mevzuatta,  

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile 

antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere 

ilişkin özel hükümlerde,  

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, 

finansal kurumlara ve ödünç para verme 

işlerine ilişkin düzenlemelerde,  

öngörülen hususlardan doğan hukuk 

davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari 

dava  (6335 sayılı Kanun md. 1 ile 

eklenen  ibare)  ve ticari nitelikte 

çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, 

herhangi bir ticari işletmeyi 

ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve 

sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan 

davalar bundan istisnadır.  

(2) Ticari davalarda da deliller ile 



bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümlerine tabidir.  

 

5 2. Ticari davaların görüleceği mahkemeler 

MADDE 5- (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, 

dava olunan şeyin değerine veya tutarına 

bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm 

ticari davalara bakmakla görevlidir. 

(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, 

asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde 

bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari 

sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret 

mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye 

ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret 

davalarına bakan birden çok asliye ticaret 

mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı 

yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri 

veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer 

kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz 

sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla 

görevlendirilebilir. 

(3) İkinci fıkrada yazılı durumlarda, sadece iki 

tarafın isteklerine bağlı olmayan işler hariç 

olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki 

niteliği nedeniyle mahkemenin iş alanına girip 

girmediği, taraflarca sadece ilk itiraz şeklinde 

ileri sürülebilir. İlk itiraz haklı görüldüğü 

takdirde dosya talep üzerine ilgili mahkemeye 

MADDE 2 – 6102 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin başlığı “2. Ticari davalar 

ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği 

mahkemeler” şeklinde, birinci fıkrasında 

yer alan “davalara” ibaresi ise “davalar ile 

ticari nitelikteki çekişmesiz 

yargı işlerine” şeklinde, üçüncü ve 

dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(3) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye 

hukuk mahkemesi ve diğer hukuk 

mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi 

olup, bu durumda göreve ilişkin usul 

hükümleri uygulanır. 

(4) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan 

yargı çevresindeki bir ticari davada görev 

kuralına dayanılmamışolması, görevsizlik 

kararı verilmesini gerektirmez; asliye 

hukuk mahkemesi, davaya devam eder.” 

 

2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı 

işlerinin görüleceği mahkemeler  

(6335 sayılı Kanun md. 2 ile  değişen 

başlık)   

 

 

MADDE 5- (1) Aksine hüküm 

bulunmadıkça, dava olunan şeyin 

değerine veya tutarına bakılmaksızın 

asliye ticaret mahkemesi tüm (6335 

sayılı Kanun md. 2 ile değişen  ibare) 

ticari davalar ile ticari nitelikteki 

çekişmesiz yargı işlerine bakmakla 

görevlidir. (2)  

(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi 

varsa, asliye hukuk mahkemesinin 

görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde 

hükmünce ticari sayılan davalarla özel 

hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde 

görülecek diğer işlere asliye ticaret 

mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret 

davalarına bakan birden çok asliye 

ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun 

gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye 

ticaret mahkemelerinden biri veya 



gönderilir. Kararın sözlü bildirimi veya tebliği 

tarihinden itibaren on gün içinde yenilenecek 

davaya bu mahkeme bakmak zorundadır; 

ancak, davaya, davanın niteliğine göre 

uygulanması gerekli olan usul ve kanun 

hükümlerini uygular. Ticari bir davanın hukuk 

mahkemesi, ticari olmayan bir davanın ticaret 

mahkemesi tarafından görülmesi hükmün 

bozulması için yalnız başına yeterli bir sebep 

oluşturmaz. 

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin 

reddi hâlinde yapılacak işlemlere ve bunların 

tabi oldukları sürelere ilişkin usul hükümleri, iş 

alanına ait ilk itirazın kabulü hâlinde de 

uygulanır. 

 

birkaçı münhasıran bu Kanundan ve 

diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine 

ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk 

davalarına bakmakla görevlendirilebilir.  

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/2 md.) 

Asliye ticaret mahkemesi ile asliye 

hukuk mahkemesi ve diğer hukuk 

mahkemeleri arasındaki ilişki görev 

ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin 

usul hükümleri uygulanır.  

(4) (Değişik: 26/6/2012-6335/2 md.) 

Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan 

yargı çevresindeki bir ticari davada 

görev kuralına dayanılmamış olması, 

görevsizlik kararı verilmesini 

gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, 

davaya devam eder.  

 

24 A) Kuruluş  

I - Genel olarak  

MADDE 24- (1) Ticaret sicili, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde 

ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları 

bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 

tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse 

veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret sicili, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir 

odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından 

tutulur.  

(2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda 

MADDE 3 – 6102 sayılı Kanunun 24 üncü 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Ticaret sicili kayıt işlemlerinin 

elektronik ortamda yapılması için 

toplanması ve işlenmesi gerekli olan 

kişisel veriler, kişisel verilerin korunması 

ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 

mevzuata uygun bir şekilde korunur.” 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

1) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

A) Kuruluş  

I - Genel olarak  

MADDE 24- (1) Ticaret sicili, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının gözetim ve 

denetiminde ticaret ve sanayi odaları 

veya ticaret odaları bünyesinde 

kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 

tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut 

değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, 

ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki 

ticaret sicili müdürlüğü tarafından 



tutulmasına ilişkin usul ve esaslar tüzükle 

gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi 

gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı 

ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi 

ortak veri tabanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 

oluşturulur.  

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında 

aranacak şartlar ve odalar arasında sicil 

işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli 

işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir 

yönetmelikle düzenlenir.  

(4) (Ek: 26/6/2012-6335/3 md.) Ticaret sicili 

kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması 

için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel 

veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi 

güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata 

uygun bir şekilde korunur.  

 

yer alan “tüzükle” ibaresi “Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”, üçüncü fıkrasında yer 

alan “yönetmelikle” ibaresi “tebliğle”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

tutulur.  

(2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik 

ortamda tutulmasına ilişkin usul ve 

esaslar (6335 sayılı Kanun md. 40/1 ile 

değişen ibare) Kanunun 26 ncı 

maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte 

gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan 

edilmesi gereken içeriklerin düzenli 

olarak depolandığı ve elektronik ortamda 

sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 

oluşturulur.  

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün 

kurulmasında aranacak şartlar ve odalar 

arasında sicil işlemleri ile ilgili olarak 

varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına 

ilişkin esaslar, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca çıkarılacak bir ( 6335 sayılı 

Kanun md. 40/1 ile değişen ibare) 

“tebliğle”  düzenlenir.  

 (4) (Ek: 26/6/2012-6335/3 md.) Ticaret 

sicili kayıt işlemlerinin elektronik 

ortamda yapılması için toplanması ve 

işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, 

kişisel verilerin korunması ve bilgi 

güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 

mevzuata uygun bir şekilde korunur.  

 



 25  II - Yönetim  

MADDE 25- (1) Ticaret sicili, ticaret sicili 

müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili 

müdürü, tüzükte belirlenen nitelikleri haiz 

kişiler arasından oda meclisi tarafından Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak 

atanır. Aynı usulle sicil müdürlüğünün iş 

hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı 

görevlendirilir.  

(2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün 

zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen 

sorumludur. Devlet ve sicil görevlilerini 

atamaya yetkili kurum zararın doğmasında 

kusuru bulunanlara rücu eder. Ticaret sicili 

müdürü ve yardımcıları ile diğer personeli, 

görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu 

görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara karşı 

işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş 

sayılır.  

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili 

müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman 

denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya 

yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adı geçen 

Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen 

talimatlara uymakla yükümlüdür.  

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

2) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesinde yer 

alan “tüzükte” ibaresi “Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

II - Yönetim  

MADDE 25- (1) Ticaret sicili, ticaret 

sicili müdürü tarafından yönetilir. 

Ticaret sicili müdürü, (6335 sayılı Kanun 

md. 40/2   ile değişen ibare) Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte  belirlenen nitelikleri haiz 

kişiler arasından oda meclisi tarafından 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun 

görüşü alınarak atanır. Aynı usulle sicil 

müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri 

kadar müdür yardımcısı görevlendirilir.  

(2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan 

bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda 

müteselsilen sorumludur. Devlet ve sicil 

görevlilerini atamaya yetkili kurum 

zararın doğmasında kusuru bulunanlara 

rücu eder. Ticaret sicili müdürü ve 

yardımcıları ile diğer personeli, 

görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu 

görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara 

karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine 

karşı işlenmiş sayılır.  

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret 

sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her 

zaman denetlemeye ve gerekli önlemleri 

almaya yetkilidir. Ticaret sicili 

müdürlükleri, adı geçen Bakanlıkça 

alınan önlemlere ve verilen talimatlara 

uymakla yükümlüdür.  



 

26 III - Tüzük  

MADDE 26- (1) Ticaret sicili müdürlüğünün 

kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil 

zorunluluğunun getirilmesine ilişkin usul ve 

esaslar, sicil müdürlerinin kararlarına karşı 

itiraz yolları, sicil müdür ve yardımcıları 

personelde aranacak nitelikler, disiplin işleri ile 

bu konuyla ilgili diğer esas ve usuller bir 

tüzükle düzenlenir.  

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

3) 26 ncı maddesinin başlığında yer 

alan “Tüzük” ibaresi “Yönetmelik”, birinci 

fıkrasında yer alan “bir 

tüzükle”ibaresi “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

III - (6335 sayılı Kanun md. 40/3 ile 

değişen başlık ) 

Yönetmelik  

MADDE 26- (1) Ticaret sicili 

müdürlüğünün kurulması, sicil 

defterlerinin tutulması, tescil 

zorunluluğunun getirilmesine ilişkin usul 

ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarına 

karşı itiraz yolları, sicil müdür ve 

yardımcıları personelde aranacak 

nitelikler, disiplin işleri ile bu konuyla 

ilgili diğer esas ve usuller (6335 sayılı 

Kanun md. 40/3 ile değişen ibare  ) 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak yönetmelikte”, düzenlenir.  

 

27  B) Tescil  

I - Şartları  

1. İstem  

MADDE 27- (1) Ticaret siciline tescil, kural 

olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili 

kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine 

yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. 

Harca tabi işlerde, tescil anının saptanmasında 

harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü 

madde hükümleri saklıdır.  

(2) Ticaret sicili memurlukları, kurumlar 

vergisi mükellefi olup da bu madde uyarınca 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

4) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “memurlukları” ibaresi “müdürlükleri

”, “evraklarının” ibaresi“evrakının” ve “bir

” ibaresi “birer”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

B) Tescil  

I - Şartları  

1. İstem  

MADDE 27- (1) Ticaret siciline tescil, 

kural olarak istem üzerine yapılır. Resen 

veya yetkili kurum veya kuruluşun 

bildirmesi üzerine yapılacak tescillere 

ilişkin hükümler saklıdır. Harca tabi 

işlerde, tescil anının saptanmasında harç 

makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 

üncü madde hükümleri saklıdır.  

(2) Ticaret sicili (6335 sayılı Kanun md. 



tescil için başvuran mükelleflerin başvuru 

evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine 

intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı 

bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş 

sayılır.  

 

40/4 bendi ile değişen ibare  ) 

müdürlükleri , kurumlar vergisi 

mükellefi olup da bu madde uyarınca 

tescil için başvuran mükelleflerin 

başvuru (6335 sayılı Kanun md. 40/3  ile 

değişen ibareler  )  evrakının birer  

suretini ilgili vergi dairesine intikal 

ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı 

bildirme yükümlülükleri yerine 

getirilmiş sayılır.  

 

33 2. Tescile davet ve ceza  

MADDE 33- (1) Tescili zorunlu olup da kanuni 

şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan 

veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 

şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil 

müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre 

içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye 

veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin 

bulunmadığını ispat etmeye çağırır. 

(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil 

isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini 

de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından 

ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına 

kadar idari para cezasıyla cezalandırılır. 

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği 

takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara 

bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, 

dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli 

olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, 

MADDE 4 – 6102 sayılı Kanunun 

33 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde 

tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma 

sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil 

müdürünün teklifi üzerine mahallin en 

büyük mülki amiri tarafından bin Türk 

Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.” 

 

2. Tescile davet ve ceza  

MADDE 33- (1) Tescili zorunlu olup da 

kanuni şekilde ve süresi içinde tescili 

istenmemiş olan veya 32 nci maddenin 

üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir 

hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, 

belirleyeceği uygun bir süre içinde 

kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye 

veya o hususun tescilini gerektiren 

sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye 

çağırır.  

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/4 md.) 

Sicil müdürünce verilen süre içinde 

tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma 

sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil 

müdürünün teklifi üzerine mahallin en 

büyük mülki amiri tarafından bin Türk 

Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.  

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri 



bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi 

takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde 

tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma 

sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki 

cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün 

uygulanmasına engel oluşturmaz. 

 

bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu 

yerde ticari davalara bakmakla görevli 

asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde 

inceleme yaparak tescili gerekli olan bir 

hususun bulunduğu sonucuna varırsa, 

bunun tescilini sicil müdürüne emreder, 

aksi takdirde tescil istemini reddeder. 

Süresi içinde tescil isteminde 

bulunmayan veya kaçınma sebeplerini 

bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki 

cezayla cezalandırılması bu fıkra 

hükmünün uygulanmasına engel 

oluşturmaz.  

 

35 III - Açıklık  

MADDE 35- (1) Tescil işleminin dayanakları 

olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve 

ilanları içeren gazeteler, üzerlerine sicil 

defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil 

müdürlüğünce saklanır.  

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve 

müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri 

inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların 

onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun 

sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge 

de istenebilir.  

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte 

aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur.  

(4) İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının 

ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

5) 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “tüzükte” ibaresi “Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

 

III - Açıklık  

MADDE 35- (1) Tescil işleminin 

dayanakları olan dilekçe, beyanname, 

senetler, belgeler ve ilanları içeren 

gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih 

ve numaraları yazılarak sicil 

müdürlüğünce saklanır.  

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve 

müdürlükte saklanan tüm senet ve 

belgeleri inceleyebileceği gibi giderini 

ödeyerek bunların onaylı suretlerini de 

alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup 

olmadığına dair onaylı belge de 

istenebilir.  

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya ( 

6335 sayılı Kanun md. 40/5  ile değişen 



yapılır.  

 

ibare) Kanunun 26 ncı maddesine göre 

çıkarılacak yönetmelikte  aksine bir 

hüküm bulunmadıkça ilan olunur.  

(4) İlan, Türkiye genelinde sicil 

kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi ile yapılır.  

 

38 3. Sorumluluk 

MADDE 38- (1) Tescil ve kayıt için bilerek 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki 

yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla 

cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı 

zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır. 

(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü fıkrası 

hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde 

düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir 

hususun değişmesi, sona ermesi veya 

kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini 

veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili 

gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu 

olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları 

nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları 

tazmin ile yükümlüdürler. 

 

MADDE 5 – 6102 sayılı Kanunun 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının birinci 

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Tescil ve kayıt için gerçeğe 

aykırı beyanda bulunanlar, ikibin Türk 

Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.” 

 

3. Sorumluluk  

MADDE 38- (1) (Değişik birinci 

cümle: 26/6/2012-6335/5 md.) Tescil ve 

kayıt için gerçeğe aykırı beyanda 

bulunanlar, ikibin Türk Lirası idari para 

cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı 

tescilden dolayı zarar görenlerin 

tazminat hakları saklıdır.  

(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü 

fıkrası hükümlerine uymadığını 

öğrendikleri hâlde düzeltilmesini 

istemeyenler ve tescil olunan bir hususun 

değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması 

dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya 

silinmesini istemeye ya da yeniden 

tescili gereken bir hususu tescil 

ettirmeye zorunlu olup da bunu 

yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle 

üçüncü kişilerin uğradıkları zararları 

tazmin ile yükümlüdürler.  

 

39 A) Ticaret unvanı 

I - Kullanma zorunluluğu 

MADDE 6 – 6102 sayılı Kanunun 39 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

A) Ticaret unvanı  

I - Kullanma zorunluluğu  



1. Genel olarak 

MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine 

ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve 

işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu 

unvan altında imzalamak zorundadır. 

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin 

görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 

yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak 

kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin 

sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin 

merkezi, internet sitesinin adresi ve numarası 

gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlerde, 

sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; 

müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları 

gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet 

sitesinde de yayımlanır.  

 

değiştirilmiştir. 

“(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari 

işletmenin görülebilecek bir yerine 

okunaklı bir şekilde yazılır. 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 adresi de gösterilir. Tüm 

bu bilgiler şirketin internet sitesinde de 

yayımlanır. Bu sitede ayrıca, 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 miktarı 

yayımlanır.” 

 

1. Genel olarak  

MADDE 39- (1) Her tacir, ticari 

işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret 

unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili 

senetlerle diğer belgeleri bu unvan 

altında imzalamak zorundadır.  

(2) (-6335/6 md  ile değişik  fıkra)  

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari 

işletmenin görülebilecek bir yerine 

okunaklı bir şekilde yazılır. 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 adresi de 

gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin 

internet sitesinde de yayımlanır. Bu 

sitede ayrıca, 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 



miktarı yayımlanır.” 

 

 

51 2. Bildirim ve ceza 

MADDE 51- (1) Bütün mahkemeler, 

memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve 

Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken 

bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun 

hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya 

kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili 

ticaret sicili müdürüne ve Cumhuriyet 

savcılığına bildirmek zorundadırlar. 

 (2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini 

ihlal edenler ve 49 uncu maddeye aykırı olarak 

ticaret unvanını devredenlerle devralan ve 

kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci 

fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

 

MADDE 7 – 6102 sayılı Kanunun 51 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “ticaret sicili müdürüne ve 

Cumhuriyet 

savcılığına” ibaresi “makamlara” şeklinde, 

ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“(2) 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri 

ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para 

cezasıyla cezalandırılır.” 

“(3) 46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 

uncu maddeye aykırı olarak ticaret 

unvanını devredenlerle devralan ve 

kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis 

veya adli para cezasıyla cezalandırılır.” 

 

2. Bildirim ve ceza  

MADDE 51- (1) Bütün mahkemeler, 

memurlar, ticaret ve sanayi odaları, 

noterler ve Türk Patent Enstitüsü 

görevlerini yaparlarken bir ticaret 

unvanının tescil edilmediğini, kanun 

hükümlerine aykırı olarak tescil 

edildiğini veya kullanıldığını 

öğrenirlerse durumu yetkili ticaret 

(26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı 

Kanunun 7 nci maddesi ile) makamlara 

bildirmek zorundadırlar.  

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/7 md.) 39 

ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal 

edenler, ikibin Türk Lirası idari para 

cezasıyla cezalandırılır.  

(3) (Ek: 26/6/2012-6335/7 md.) 46 ncı 

maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu 

maddeye aykırı olarak ticaret unvanını 

devredenlerle devralan ve kullananlar, üç 

aydan iki yıla kadar hapis veya adli para 

cezasıyla cezalandırılır.  

 

64 A) Defter tutma ve envanter 

I - Defter tutma yükümlülüğü 

MADDE 64- (1) Her tacir, ticari defterleri 

MADDE 8 – 6102 sayılı Kanunun 

64 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve 

beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

A) Defter tutma ve envanter  

I - Defter tutma yükümlülüğü  

MADDE 64- (1) (Değişik: 26/6/2012-



tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle 

malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri 

başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça 

görülebilir bir şekilde ortaya koymak 

zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, 

makul bir süre içinde yapacakları incelemede 

işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu 

hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. 

İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi 

defterlerden izlenebilmelidir. 

(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş 

bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu 

kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer 

şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya 

elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. 

(3) Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında 

noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, 

izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna 

kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda 

defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri 

tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının 

noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret 

sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 

elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle 

tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının 

şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl 

tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir 

tebliğle belirlenir. 

değiştirilmiştir. 

“(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve 

defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari 

işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, 

borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap 

dönemi içinde elde edilen neticeleri, 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.” 

“(3) Fiziki ortamda tutulan yevmiye 

defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile 

dördüncü fıkrada sayılan defterlerin 

açılış onayları, kuruluş sırasında ve 

kullanılmaya başlanmadan önce noter 

tarafından yapılır. 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 

6335/8 md.) Her tacir, ticari defterleri 

tutmak ve defterlerinde, ticari 

işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve 

mali durumunu, borç ve alacak 

ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde 

elde edilen neticeleri, 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) (Değişik: 26/6/2012-6335/8 md.) 

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, 

defteri kebir ve envanter defteri ile 

dördüncü fıkrada sayılan defterlerin 

açılış onayları, kuruluş sırasında ve 

kullanılmaya başlanmadan önce noter 

tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen 

faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, 

defterlerin kullanılacağı faaliyet 



(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve 

genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi 

işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan 

defterler de ticari defterlerdir. 

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri 

dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile 

belirlenir. 

 

devam edilebilir. Yevmiye defteri ile 

yönetim kurulu karar defterinin 

kapanış onayı, izleyen faaliyet 

döneminin üçüncü ayının sonuna kadar 

notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin 

ticaret siciline tescili sırasında defterlerin 

açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından 

da onaylanabilir. Açılış onayının noter 

tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret 

sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. 

Ticari defterlerin elektronik ortamda 

tutulması hâlinde bu defterlerin 

açılışlarında ve yevmiye defteri ile 

yönetim kurulu karar defterinin 

kapanışında noter onayı aranmaz. 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 belirlenir.” 

“(5) Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel 

kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 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 

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. Yevmiye defteri ile yönetim 

kurulu karar defterinin kapanış onayı, 

izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının 

sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret 

şirketlerinin ticaret siciline tescili 

sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili 

müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. 

Açılış onayının noter tarafından yapıldığı 

hâllerde noter, ticaret sicili 

tasdiknamesini aramak zorundadır. 

Ticari defterlerin elektronik ortamda 

tutulması hâlinde bu defterlerin 

açılışlarında ve yevmiye defteri ile 

yönetim kurulu karar defterinin 

kapanışında noter onayı aranmaz. 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 belirlenir.  

(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar 



zorundadır. Bu 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 

etmez.” 

 

defteri ve genel kurul toplantı ve 

müzakere defteri gibi işletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de 

ticari defterlerdir.  

(5) (Değişik: 26/6/2012-6335/8 md.) Bu 

Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 

4/1/1961 tarihli ve 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 

zorundadır. Bu 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 etmez.  

 

 

65 II - Defterlerin tutulması  

MADDE 65- (1) Defterler ve gerekli diğer 

kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, 

harfler ve semboller kullanıldığı takdirde 

bunların anlamları açıkça belirtilmelidir.  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

1) 65 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 

yer alan “; şu şartla ki, muhasebenin bu 

tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan 

II - Defterlerin tutulması  

MADDE 65- (1) Defterler ve gerekli 

diğer kayıtlar Türkçe tutulur. 

Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve 

semboller kullanıldığı takdirde bunların 



(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli 

kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli 

olarak yapılır.  

(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği 

belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve 

değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha 

sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler 

yasaktır.  

(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve 

işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması 

şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla 

tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş 

biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun 

olmalıdır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların 

elektronik ortamda tutulması durumunda, 

bilgilerin saklanma süresince bunlara 

ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her 

zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş 

olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma 

hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas 

yoluyla uygulanır.  

 

yöntemler Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olmalıdır”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

anlamları açıkça belirtilmelidir.  

(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli 

kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve 

düzenli olarak yapılır.  

(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği 

belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve 

değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa 

daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan 

değiştirmeler yasaktır.  

(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, 

olgu ve işlemleri saptayan belgelerin 

dosyalanması şeklinde veya veri 

taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; (6335 

sayılı Kanun md. 41/1 ile mülga  ibare )   

Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların 

elektronik ortamda tutulması 

durumunda, bilgilerin saklanma 

süresince bunlara ulaşılmasının ve bu 

süre içinde bunların her zaman 

kolaylıkla okunmasının temin edilmiş 

olması şarttır. Elektronik ortamda 

tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra 

84 III - Uyuşmazlıklarda suret alınması  

MADDE 84- (1) Bir hukuki uyuşmazlıkta ticari 

defterler ibraz edilmişse, defterlerin 

uyuşmazlıkla ilgili kısımları tarafların katılımı 

ile incelenir. Gerekli görülürse, defterlerin ilgili 

yapraklarından suret alınır. Defterlerin geri 

kalan içerikleri, onların Türkiye Muhasebe 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

1) 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesi, 

… 

III - Uyuşmazlıklarda suret alınması  

MADDE 84- (1) Bir hukuki 

uyuşmazlıkta ticari defterler ibraz 

edilmişse, defterlerin uyuşmazlıkla ilgili 

kısımları tarafların katılımı ile incelenir. 

Gerekli görülürse, defterlerin ilgili 

yapraklarından suret alınır. (6335 sayılı 



Standartlarına uygunluklarının denetimi için 

gerekliyse mahkemeye açıklanır.  

 

yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun md. 43/1   ile mülga  cümle )  (..).   

 

88 VII -Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulunun yetkisi 

MADDE 88- (1) 64 ilâ 88 inci madde 

hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler 
gerek ticari 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 istisnai standartlar konulabilir; 

bunları uygulayanlar, söz konusu durumu 

MADDE 9 – 6102 sayılı Kanunun 88 inci 

maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunun yetkisi 

MADDE 88 – (1) 64 ilâ 88 inci madde 

hükümlerine tabi 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. 514 ilâ 528 

inci maddeler ile bu Kanunun ilgili diğer 

hükümleri saklıdır. 

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği 

sağlamak ve finansal tablolara 

milletlerarası pazarlarda geçerlilik 

kazandırmak amacıyla, 

uluslararası standartlara uyumlu 

olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, 

VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunun 

yetkisi (1)  

MADDE 88- (Değişik: 26/6/2012-

6335/9 md.)  

(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine 

tabi 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. 514 ilâ 528 inci maddeler ile 

bu Kanunun ilgili diğer hükümleri 

saklıdır.  

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği 

sağlamak ve finansal tablolara 

milletlerarası pazarlarda geçerlilik 

kazandırmak amacıyla, uluslararası 

standartlara uyumlu olacak şekilde, 

yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından 

belirlenir ve yayımlanır.  

(3) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 



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. 

 

Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından belirlenir 

ve yayımlanır. 

(3) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu, değişik işletme 

büyüklükleri, sektörler ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve 

istisnai standartlar koymaya ve 

farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu 

standart ve düzenlemeler, Türkiye 

Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur. 

(4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek 

ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan 

kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olmak 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 

milletlerarasıuygulamada genel kabul 

gören muhasebe ilkeleri uygulanır.” 

Denetim Standartları Kurumu, değişik 

işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve 

istisnai standartlar koymaya ve farklı 

düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu 

standart ve düzenlemeler, Türkiye 

Muhasebe Standartlarının cüz’ü 

addolunur.  

(4) Kanunlarla, belirli alanları 

düzenlemek ve denetlemek üzere 

kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun 

olmak 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.  

 



 

138 c) 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. 

 

MADDE 10 – 6102 sayılı Kanunun 138 

inci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, 

devralan şirketin merkezinin bulunduğu 

yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan 

belgelerle ispatlanır.” 

 

MADDE 138- (1) Tasfiye hâlindeki bir 

şirket, malvarlığının dağıtılmasına 

başlanmamışsa ve devrolunan şirket 

olması şartıyla, birleşmeye katılabilir.  

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/10 md.) 

Birinci fıkradaki şartların varlığı, 

devralan şirketin merkezinin bulunduğu 

yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan 

belgelerle ispatlanır.  

 

139 d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık 

hâlinde birleşmeye katılma 

MADDE 139- (1) Sermayesiyle kanuni 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. 

 

MADDE 11 – 6102 sayılı Kanunun 139 

uncu maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Birinci fıkradaki şartın 

gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan 

belgelerin, devralan şirketin merkezinin 

bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne 

sunulması şarttır.” 

 

d) Sermayenin kaybı veya borca 

batıklık hâlinde birleşmeye katılma  

MADDE 139- (1) Sermayesiyle kanuni 

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) (Değişik: 26/6/2012-6335/11 md.) 

Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş 

olduğunu ispatlayan belgelerin, devralan 

şirketin merkezinin bulunduğu yerin 

ticaret sicili müdürlüğüne sunulması 

şarttır.  



 

145 aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  

MADDE 145- (1) Birleşme sözleşmesi yazılı 

şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan 

şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve 

genel kurulları tarafından onaylanır.  

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

6) 145 inci maddesinin üst başlığı “4. 

Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

 

aa) (6335 sayılı Kanun md. 40/6 ile 

değişen başlık )  

4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme 

raporu 

MADDE 145- (1) Birleşme sözleşmesi 

yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, 

birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim 

organlarınca imzalanır ve genel kurulları 

tarafından onaylanır.  

 

147 b) Birleşme raporu  

MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya 

birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar.  

(2) Raporda;  

a) Birleşmenin amacı ve sonuçları,  

b) Birleşme sözleşmesi,  

c) Şirket paylarının değişim oranı ve 

öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan 

şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde 

tanınan ortaklık hakları,  

d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket 

pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi 

verilmesinin sebepleri,  

e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden 

payların değerlemesine ilişkin özellikler,  

f) Gereğinde devralan şirket tarafından 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

 

7) 147 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

 

b) Birleşme raporu  

MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı 

veya birlikte, birleşme hakkında bir 

rapor hazırlarlar.  

(2) Raporda;  

a) Birleşmenin amacı ve sonuçları,  

b) Birleşme sözleşmesi,  

c) Şirket paylarının değişim oranı ve 

öngörülmüşse denkleştirme akçesi; 

devrolunan şirketlerin ortaklarına 

devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık 

hakları,  

d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve 

şirket pay ve ortaklık hakları yerine 

ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,  

e) Değişim oranının belirlenmesi 



yapılacak artırımın miktarı,  

g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin 

ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek 

olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim 

yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar 

hakkında bilgi,  

h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, 

yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen 

yükümlülükler,  

i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin 

işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir 

sosyal planın içeriği,  

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin 

alacaklıları üzerindeki etkileri,  

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan 

onaylar,  

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve 

gerekçeleri belirtilir.  

(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme 

raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de 

eklenmesi şarttır.  

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük 

ölçekli şirketler birleşme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.  

 

yönünden payların değerlemesine ilişkin 

özellikler,  

f) Gereğinde devralan şirket tarafından 

yapılacak artırımın miktarı,  

g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin 

ortaklarına, birleşme dolayısıyla 

yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer 

kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel 

sorumluluklar hakkında bilgi,  

h) Değişik türdeki şirketlerin 

birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla 

ortaklara düşen yükümlülükler,  

i) Birleşmenin, birleşmeye katılan 

şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile 

mümkünse bir sosyal planın içeriği,  

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,  

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan 

alınan onaylar,  

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve 

gerekçeleri belirtilir.  

(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede 

birleşme raporuna yeni şirketin 

sözleşmesinin de eklenmesi şarttır.  

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, 

(6335 sayılı Kanun md. 40/7    ile 

değişen ibare) küçük ve orta ölçekli 

şirketler birleşme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler 



148 c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme 

raporunun denetlenmesi  

MADDE 148- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme 

raporunu ve birleşmeye esas oluşturan 

bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem 

denetçisine denetlettirmeleri şarttır.  

(2) Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeyi 

denetleyecek işlem denetçisine amaca yardımcı 

olacak her türlü bilgi ve belgeyi vermek 

zorundadır.  

(3) İşlem denetçisi denetleme raporunda;  

a) Devralan şirket tarafından yapılması 

öngörülen sermaye artırımının, devrolunan 

şirketin ortaklarının haklarını korumaya yeterli 

bulunup bulunmadığı,  

b) Değişim oranının ve ayrılma akçesinin adil 

olup olmadığı,  

c) Değişim oranının hangi yönteme göre 

hesaplandığı; en az üç farklı genel kabul gören 

yöntem ile karşılaştırma yapılarak, uygulanan 

yöntemin adil olduğu,  

d) Diğer genel kabul gören yöntemlere göre 

hangi değerlerin ortaya çıkabileceği,  

e) Denkleştirme varsa, bunun uygun olup 

olmadığı,  

f) Değişim oranının hesaplanması yönünden 

payların değerlendirilmesinde dikkate alınan 

özellikler,  

hususunda inceleme yapıp görüş açıklamakla 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

2) 148 inci maddesi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 148:  (6335 sayılı Kanun md. 

43/2   ile mülga  madde)   



yükümlüdür.  

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük 

ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler.  

 

149 5. İnceleme hakkı ve malvarlığında 

değişiklikler  

a) İnceleme hakkı  

MADDE 149- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde 

ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye 

Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel 

kurul kararından önceki otuz gün içinde;  

a) Birleşme sözleşmesini,  

b) Birleşme raporunu,  

c) Denetleme raporunu,  

d) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla 

yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara 

bilançolarını,  

ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket 

tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet 

hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve 

diğer ilgililerin incelemesine sunmakla 

yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin 

internet sitelerinde de yayımlanır.  

(2) Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan kişiler, 

aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin ve 

varsa basılı şekillerinin kendilerine verilmesini 

isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel 

veya gider karşılığı istenilemez.  

(3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

8) 149 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

3) 149 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

5. İnceleme hakkı ve malvarlığında 

değişiklikler  

a) İnceleme hakkı  

MADDE 149- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerden her biri, merkezleriyle 

şubelerinde ve halka açık anonim 

şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun 

öngöreceği yerlerde, genel kurul 

kararından önceki otuz gün içinde;  

a) Birleşme sözleşmesini,  

b) Birleşme raporunu,  

c) (6335 sayılı Kanun md. 43/3  ile 

mülga  bend)  

d) Son üç yılın d) Son üç yılın yılsonu 

finansal tablolarıyla yıllık faaliyet 

raporlarını, gereğinde ara bilançolarını,  

ortakların, intifa senedi sahipleriyle 

şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan 

menkul kıymet hamillerinin, menfaati 

bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin 

incelemesine sunmakla yükümlüdür. 

Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin 

internet sitelerinde de yayımlanır.  

(2) Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan 

kişiler, aynı fıkrada anılan belgelerin 

suretlerinin ve varsa basılı şekillerinin 



Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 

ve internet sitelerine de konulan ilanda, 

inceleme yapma hakkına işaret eder.  

(4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada 

anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve 

nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, 

tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde 

öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de 

internet sitelerinde ilan eder.  

(5) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük 

ölçekli şirketler inceleme hakkının 

kullanılmasından vazgeçebilirler.  

 

kendilerine verilmesini isteyebilirler. 

Bunlar için, herhangi bir bedel veya 

gider karşılığı istenilemez.  

(3) Birleşmeye katılan şirketlerden her 

biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanan ve internet sitelerine de 

konulan ilanda, inceleme yapma hakkına 

işaret eder.  

(4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci 

fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi 

edildiklerini ve nerelerde incelemeye 

hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş 

günü önce, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile şirket sözleşmesinde 

öngörülen gazetelerde ve sermaye 

şirketleri de internet sitelerinde ilan eder.  

(5) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, 

(6335 sayılı Kanun md. 40/8  ile değişen 

ibare) küçük ve orta ölçekli şirketler 

inceleme hakkının kullanılmasından 

vazgeçebilirler. 

156 b) Kolaylıklar  

MADDE 156- (1) Birleşmeye katılan ve 155 

inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen 

şartlara uyan sermaye şirketleri, birleşme 

sözleşmesinde, 146 ncı maddenin birinci 

fıkrasının (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde 

gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu 

sermaye şirketleri, 147 nci maddede öngörülen 

birleşme raporunu düzenlemeye, 148 inci 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

b) Kolaylıklar  

MADDE 156- (1) Birleşmeye katılan ve 

155 inci maddenin birinci fıkrasında 

öngörülen şartlara uyan sermaye 

şirketleri, birleşme sözleşmesinde, 146 

ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) 

ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan 

kayıtlara yer verirler. Bu sermaye 

şirketleri, 147 nci maddede öngörülen 



maddede yeralan birleşme sözleşmesini 

denetletme hakkı ile 149 uncu maddede 

düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla 

yükümlü olmadıkları gibi, birleşme 

sözleşmesini 151 inci madde uyarınca genel 

kurulun onayına da sunmayabilirler.  

(2) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin 

ikinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan 

sermaye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, 

sadece, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), 

(b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan 

kayıtlara yer verirler. Bu şirketler 147 nci 

maddede öngörülen birleşme raporunu 

düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini 151 inci 

madde gereğince genel kurula sunmaya da 

zorunlu değildirler. 149 uncu maddede 

öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin 

tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan 

otuz gün önce sağlanmış olması gerekir.  

 

… 

9) 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “, 148 inci maddede yeralan 

birleşme sözleşmesini denetletme 

hakkı ile” ibaresi “ve”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir 

 

birleşme raporunu düzenlemeye,( 6335 

sayılı Kanun md. 40/ 9 ile değişen ibare) 

ve denetletme hakkı ile 149 uncu 

maddede düzenlenen inceleme hakkını 

sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, 

birleşme sözleşmesini 151 inci madde 

uyarınca genel kurulun onayına da 

sunmayabilirler.  

(2) Birleşmeye katılan ve 155 inci 

maddenin ikinci fıkrasında öngörülen 

şartlara uyan sermaye şirketleri, birleşme 

sözleşmesinde, sadece, 147 nci 

maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (f) 

ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan 

kayıtlara yer verirler. Bu şirketler 147 

nci maddede öngörülen birleşme 

raporunu düzenlemeye ve birleşme 

sözleşmesini 151 inci madde gereğince 

genel kurula sunmaya da zorunlu 

değildirler. 149 uncu maddede öngörülen 

inceleme hakkının, birleşmenin tescili 

için ticaret siciline yapılan başvurudan 

otuz gün önce sağlanmış olması gerekir.  

 

157 8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 

a) Alacakların teminat altına alınması 

MADDE 157- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken 

geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde 

istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların 

MADDE 12 – 6102 sayılı Kanunun 157 

nci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

8. Alacaklıların ve çalışanların 

korunması  

a) Alacakların teminat altına alınması  

MADDE 157- (1) Birleşmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları birleşmenin 

hukuken geçerlilik kazanmasından 



alacaklarını teminat altına alır. 

(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 

ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı 

yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç 

defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet 

sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. 

İşlem denetçisi,  birleşmeye  katılan  şirketlerin 

 serbest  malvarlıklarının,  ödenmesine 

 yetmeyeceği bilinen bir alacakları 

bulunmadığını veya böyle bir alacak istemi 

beklenmediğini doğruladığı takdirde ilan 

yükümlülüğü ortadan kalkar. 

(3) Devralan şirket alacağın birleşme 

dolayısıyla tehlikeye düşmediğini bir işlem 

denetçisi raporuyla ispat ederse, teminat verme 

yükümlülüğü ortadan kalkar. 

(4) Diğer alacaklıların zarara 

uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, 

yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu 

ödeyebilir. 

 

“(2) Birleşmeye katılan şirketler; 

alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üçdefa 

yapacakları ilanla ve ayrıca internet 

sitelerine konulacak ilanla 

haklarını bildirirler.” 

 

itibaren üç ay içinde istemde 

bulunurlarsa, devralan şirket bunların 

alacaklarını teminat altına alır.  

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/12 md.) 

Birleşmeye katılan şirketler; 

alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç 

defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet 

sitelerine konulacak ilanla haklarını 

bildirirler.  

(3) (Mülga: 26/6/2012-6335/12 md.)  

(4) Diğer alacaklıların zarara 

uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, 

yükümlü şirket teminat göstermek yerine 

borcu ödeyebilir.  

 

166 3. Bölünme belgelerini denetleme ve 

inceleme hakkı  

a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı  

aa) Genel olarak  

MADDE 166- (1) Bir şirket, bölünme yoluyla, 

malvarlığının bölümlerini var olan şirketlere 

devredecekse, bölünmeye katılan şirketlerin 

yönetim organları tarafından bir bölünme 

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

10) 166 ncı maddesinin üst başlığı “3. 

3 6335 sayılı Kanun md. 40/10  ile 

değişen başlık) . . Bölünme belgelerini 

inceleme hakkı  

a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme 

planı  

aa) Genel olarak  

MADDE 166- (1) Bir şirket, bölünme 

yoluyla, malvarlığının bölümlerini var 



sözleşmesi yapılır.  

(2) Bir şirket, bölünme yoluyla, malvarlığının 

bölümlerini yeni kurulacak şirketlere 

devredecekse, yönetim organı bir bölünme 

planı düzenler.  

(3) Hem bölünme sözleşmesinin hem de 

bölünme planının yazılı şekilde yapılması ve 

bunların genel kurul tarafından 173 üncü 

madde hükümlerine göre onaylanması şarttır.  

 

Bölünme belgelerini inceleme hakkı”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

olan şirketlere devredecekse, bölünmeye 

katılan şirketlerin yönetim organları 

tarafından bir bölünme sözleşmesi 

yapılır.  

(2) Bir şirket, bölünme yoluyla, 

malvarlığının bölümlerini yeni kurulacak 

şirketlere devredecekse, yönetim organı 

bir bölünme planı düzenler.  

(3) Hem bölünme sözleşmesinin hem de 

bölünme planının yazılı şekilde 

yapılması ve bunların genel kurul 

tarafından 173 üncü madde hükümlerine 

göre onaylanması şarttır.  

 

169 aa) İçerik  

 

MADDE 169- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerin yönetim organları, bölünme 

hakkında ayrı rapor hazırlarlar; ortak rapor da 

geçerlidir. 

(2) Rapor; 

a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını, 

b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme 

planını, 

c) Payların değişim oranlarını ve gereğinde 

ödenecek denkleştirme tutarını, özellikle 

devreden şirketin ortaklarının devralan 

şirketteki haklarına ilişkin açıklamaları, 

d) Değişim oranının saptanmasında, payların 

değerlemesine ilişkin özellikleri, 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

11) 169 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasında yer 

alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

aa) İçerik  

 

MADDE 169- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerin yönetim organları, bölünme 

hakkında ayrı rapor hazırlarlar; ortak 

rapor da geçerlidir. 

(2) Rapor; 

a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını, 

b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme 

planını, 

c) Payların değişim oranlarını ve 

gereğinde ödenecek denkleştirme 

tutarını, özellikle devreden şirketin 

ortaklarının devralan şirketteki haklarına 

ilişkin açıklamaları, 

d) Değişim oranının saptanmasında, 



e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için 

doğacak olan ek ödeme yükümlülüklerini, diğer 

kişisel edim yükümlülüklerini ve sınırsız 

sorumluluğu, 

f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı 

olması hâlinde, ortakların yeni tür sebebiyle söz 

konusu olan yükümlülüklerini, 

g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile 

içeriğini; varsa sosyal planın içeriğini, 

h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin 

alacaklıları üzerindeki etkilerini, 

hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklar ve 

gerekçelerini gösterir. 

(3) Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, bölünme 

planına yeni şirketin sözleşmesi de eklenir. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük 

ölçekli şirketler bölünme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

 payların değerlemesine ilişkin 

özellikleri, 

e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla 

ortaklar için doğacak olan ek ödeme 

yükümlülüklerini, diğer kişisel edim 

yükümlülüklerini ve sınırsız 

sorumluluğu, 

f) Bölünmeye katılan şirketlerin 

türlerinin farklı olması hâlinde, 

ortakların yeni tür sebebiyle söz konusu 

olan yükümlülüklerini, 

g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri 

ile içeriğini; varsa sosyal planın içeriğini, 

h) Bölünmenin, bölünmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları üzerindeki 

etkilerini, 

hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklar 

ve gerekçelerini gösterir. 

(3) Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, 

bölünme planına yeni şirketin sözleşmesi 

de eklenir. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde 

(6335 sayılı Kanun md. 40/11  ile 

değişen ibare) küçük ve orta ölçekli 

şirketler bölünme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

170 bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme 

planının ve bölünme raporunun 

denetlenmesi  

MADDE 170- (1) Bölünme sözleşmesinin veya 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

MADDE 170:  (6335 sayılı Kanun md. 

43/4   ile mülga  madde )  



bölünme planının denetlenmesine 148 inci 

madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır.  

 

4) 170 inci maddesi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

171  

d) İnceleme hakkı  

 

MADDE 171- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerden her biri, genel kurulun kararından 

iki ay önce, merkezlerinde, halka açık anonim 

şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 

uygun gördüğü yerlerde;  

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,  

b) Bölünme raporunu,  

c) Denetleme raporunu,  

d) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet 

raporlarını ve varsa ara bilançoları,  

bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının 

incelemesine sunar.  

(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük 

ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen 

inceleme hakkından vazgeçebilirler.  

(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, 

birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının 

kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler 

için bedel veya herhangi bir gider karşılığı 

istenemez.  

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

12) 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

d) İnceleme hakkı  

 

MADDE 171- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerden her biri, genel kurulun 

kararından iki ay önce, merkezlerinde, 

halka açık anonim şirketler ayrıca 

Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 

gördüğü yerlerde;  

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme 

planını,  

b) Bölünme raporunu,  

c) Denetleme raporunu,  

d) Son üç yılın finansal tabloları ile 

faaliyet raporlarını ve varsa ara 

bilançoları,  

bölünmeye katılan şirketlerin 

ortaklarının incelemesine sunar.  

(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde 

(6335 sayılı Kanun md. 40/12  ile 

değişen ibare) küçük ve orta ölçekli 

şirketler birinci fıkrada öngörülen 

inceleme hakkından vazgeçebilirler.  

(3) Ortaklar, bölünmeye katılan 



(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye 

şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme 

yapma haklarına işaret eden bir ilan 

yayımlarlar.  

 

şirketlerden, birinci fıkrada sayılan 

belgelerin kopyalarının kendilerine 

verilmesini isteyebilirler. Suretler için 

bedel veya herhangi bir gider karşılığı 

istenemez.  

(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her 

biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 

sermaye şirketleri ayrıca internet 

sitesinde, inceleme yapma haklarına 

işaret eden bir ilan yayımlarlar.  

 

171 d) İnceleme hakkı  

MADDE 171- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerden her biri, genel kurulun kararından 

iki ay önce, merkezlerinde, halka açık anonim 

şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 

uygun gördüğü yerlerde;  

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,  

b) Bölünme raporunu,  

c) Denetleme raporunu,  

d) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet 

raporlarını ve varsa ara bilançoları,  

bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının 

incelemesine sunar.  

(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük 

ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen 

inceleme hakkından vazgeçebilirler.  

(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, 

birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının 

kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

5) 171 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

d) İnceleme hakkı  

MADDE 171- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerden her biri, genel kurulun 

kararından iki ay önce, merkezlerinde, 

halka açık anonim şirketler ayrıca 

Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 

gördüğü yerlerde;  

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme 

planını,  

b) Bölünme raporunu,  

c) (6335 sayılı Kanun md. 43/5  ile 

mülga  bend) 

d) Son üç yılın finansal tabloları ile 

faaliyet raporlarını ve varsa ara 

bilançoları,  

bölünmeye katılan şirketlerin 

ortaklarının incelemesine sunar.  

(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde 

küçük ölçekli şirketler birinci fıkrada 



için bedel veya herhangi bir gider karşılığı 

istenemez.  

(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye 

şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme 

yapma haklarına işaret eden bir ilan 

yayımlarlar.  

 

öngörülen inceleme hakkından 

vazgeçebilirler.  

(3) Ortaklar, bölünmeye katılan 

şirketlerden, birinci fıkrada sayılan 

belgelerin kopyalarının kendilerine 

verilmesini isteyebilirler. Suretler için 

bedel veya herhangi bir gider karşılığı 

istenemez.  

(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her 

biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 

sermaye şirketleri ayrıca internet 

sitesinde, inceleme yapma haklarına 

işaret eden bir ilan yayımlarlar.  

 

174 5. Korunmaya ilişkin hükümler  

a) Alacaklıların korunması  

aa) Çağrı  

MADDE 174- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt 

düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede 

yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla 

ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine 

de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve 

teminat verilmesi için istemde bulunmaya 

çağrılırlar.  

 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

2) 174 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “tirajı ellibinin üstünde olan ve 

yurt düzeyinde dağıtımıyapılan en 

az üç gazetede”,… 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

5. Korunmaya ilişkin hükümler  

a) Alacaklıların korunması  

aa) Çağrı  

MADDE 174- (1) Bölünmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde, ; (6335 sayılı Kanun 

md. 41/2  ile mülga  ibare ) yedişer gün 

aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve 

sermaye şirketlerinde ayrıca internet 

sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını 

bildirmeye ve teminat verilmesi için 

istemde bulunmaya çağrılırlar.  

 

175 bb) Alacakların teminat altına alınması  

MADDE 175- (1) Bölünmeye katılan şirketler, 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; bb) Alacakların teminat altına 

alınması  



174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı 

tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde 

bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına 

almak zorundadırlar.  

(2) Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının 

tehlikeye düşmediğinin, bir işlem denetçisinin 

raporuyla ispatı hâlinde, teminat altına almak 

yükümü ortadan kalkar.  

(3) Diğer alacaklıların zarara 

uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, 

teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.  

 

… 

3) 175 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “bir işlem denetçisinin raporuyla”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

MADDE 175- (1) Bölünmeye katılan 

şirketler, 174 üncü maddede öngörülen 

ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay 

içinde, istemde bulunan alacaklıların 

alacaklarını teminat altına almak 

zorundadırlar.  

(2) Bölünme ile, alacaklıların 

alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, ; 

(6335 sayılı Kanun md. 41/3  ile mülga  

ibare )ispatı hâlinde, teminat altına 

almak yükümü ortadan kalkar.  

(3) Diğer alacaklıların zarara 

uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, 

şirket, teminat göstermek yerine borcu 

ödeyebilir.  

 

186  

5. Tür değiştirme raporu  

 

MADDE 186- (1) Yönetim organı tür 

değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.  

(2) Raporda;  

a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,  

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine 

getirilmiş bulunduğu,  

c) Yeni şirket sözleşmesi,  

d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip 

olacakları paylara dair değişim oranı,  

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür 

değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

13) 186 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

5. Tür değiştirme raporu  

 

MADDE 186- (1) Yönetim organı tür 

değiştirme hakkında yazılı bir rapor 

hazırlar.  

(2) Raporda;  

a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,  

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin 

yerine getirilmiş bulunduğu,  

c) Yeni şirket sözleşmesi,  

d) Tür değiştirmeden sonra ortakların 

sahip olacakları paylara dair değişim 

oranı,  

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür 



kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel 

sorumluluklar,  

f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan 

yükümlülükler  

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve 

gerekçeleri gösterilir.  

(3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük 

ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.  

 

değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile 

diğer kişisel edim yükümlülükleri ve 

kişisel sorumluluklar,  

f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla 

doğan yükümlülükler  

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve 

gerekçeleri gösterilir.  

(3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde 

(6335 sayılı Kanun md. 40/13  ile 

değişen ibare) küçük ve orta ölçekli 

şirketler tür değiştirme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.  

 

187 d) İnceleme hakkı  

6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme 

raporunun denetlenmesi  

MADDE 187- (1) Şirket, tür değiştirme 

planını, tür değiştirme raporunu, tür 

değiştirmede esas alınan bilançoyu işlem 

denetçisine denetlettirir.  

(2) Şirket işlem denetçisine, yapılacak 

denetlemenin amacına hizmet edebilecek bütün 

bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.  

(3) İşlem denetçisi tür değiştirmeye ilişkin 

şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini, 

bilançonun gerçeğe uygun olup olmadığını ve 

tür değiştirmeden sonra ortakların hukuki 

durumlarının korunup korunmadığını 

incelemek ve değerlendirmek zorundadır.  

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

6) 187 nci maddesi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 187:  (6335 sayılı Kanun md. 

43/6   ile mülga  madde ) 



ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler.  

 

188 7. İnceleme hakkı  

MADDE 188 - (1) Şirket;  

a) Tür değiştirme planını,  

b) Tür değiştirme raporunu,  

c) Denetleme raporunu,  

d) Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara 

bilançoyu,  

genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce 

merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde 

Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerlerde 

ortakların incelemesine sunar.  

(2) İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları 

bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir 

şekilde inceleme haklarının bulunduğu 

hususunda bilgilendirir.  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

7) 188 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

7. İnceleme hakkı  

MADDE 188 - (1) Şirket;  

a) Tür değiştirme planını,  

b) Tür değiştirme raporunu,  

c) (6335 sayılı Kanun md. 43/7  ile 

mülga  bend)  

d) Son üç yılın finansal tablolarını, varsa 

ara bilançoyu,  

genel kurulda karar alınmasından otuz 

gün önce merkezinde ve halka açık 

anonim şirketlerde Sermaye Piyasası 

Kurulunun istediği yerlerde ortakların 

incelemesine sunar.  

(2) İsteyen ortaklara anılan belgelerin 

kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, 

ortakları, uygun bir şekilde inceleme 

haklarının bulunduğu hususunda 

bilgilendirir.  

 

193 3. Sorumluluk  

MADDE 193- (1) Birleşme, bölünme veya tür 

değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde 

katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, 

ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile 

verdikleri zararlardan sorumludurlar. 

Kurucuların sorumlulukları saklıdır.  

(2) Birleşmeyi, bölünmeyi veya tür 

değiştirmeyi denetlemiş kişiler şirketlere, 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

8) 193 üncü maddesinin ikinci fıkrası  

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

3. Sorumluluk  

MADDE 193- (1) Birleşme, bölünme 

veya tür değiştirme işlemlerine herhangi 

bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler 

şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı 

kusurları ile verdikleri zararlardan 

sorumludurlar. Kurucuların 

sorumlulukları saklıdır.  

(2) (6335 sayılı Kanun md. 43/8  ile 



münferit ortaklara ve alacaklılara karşı 

kusurları ile verdikleri zararlardan 

sorumludurlar.  

(3) 202 ilâ 208, 555, 557, 560 ıncı madde 

hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin veya 

kooperatifin iflası hâlinde 556 ve 570 inci 

maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci 

maddesi kıyas yoluyla uygulanır.  

 

mülga  fıkra)  

(3) 202 ilâ 208, 555, 557, 560 ıncı 

madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye 

şirketinin veya kooperatifin iflası hâlinde 

556 ve 570 inci maddeler ile 

Kooperatifler Kanununun 98 inci 

maddesi kıyas yoluyla uygulanır.  

 

207 IX - Çeşitli hükümler  

1. Özel denetim  

MADDE 207- (1) Denetçi, işlem denetçisi, 

özel denetçi, riskin erken saptanması ve 

yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle 

veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin 

veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş 

bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu 

konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, 

şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını 

isteyebilir.  

 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

“4) 207 nci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “işlem denetçisi,”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

IX - Çeşitli hükümler  

1. Özel denetim  

MADDE 207- (1) Denetçi, (6335 sayılı 

Kanun md. 41/4  ile mülga  ibare ) özel 

denetçi, riskin erken saptanması ve 

yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim 

şirketle veya diğer bağlı bir şirketle 

ilişkilerinde hilenin veya dolanın 

varlığını belirtir şekilde görüş 

bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, 

bu konunun açıklığa kavuşturulması 

amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesinden 

özel denetçi atanmasını isteyebilir.  

 

210 H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

düzenleme ve denetleme yetkisi 

MADDE 210- (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin 

hükümlerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler 

yayımlamaya yetkilidir. Ticaret sicili 

MADDE 13 – 6102 sayılı Kanunun 210 

uncu maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

düzenleme ve denetleme yetkisi  

MADDE 210- (Değişik: 26/6/2012-

6335/13 md.)  

(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu 

Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin 



müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyarlar. 

Ticaret şirketlerinin işlemleri, ilkeleri ve 

usulü bir tüzük ile belirlenerek Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından 

denetlenir. 

(2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, 

ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin 

sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen 

amaç, konu ve şekle tabi olarak, şirketlere 

ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu 

düzenlemeler bu Kanunun ilkelerine ve 

sistemine aykırı olamaz. Söz konusu 

düzenlemelerin bu Kanunun ticaret şirketlerine 

ilişkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yazılı uygun 

görüşü alınır. Bakanlık düzenlemeyi kanuna 

uygunluk yönünden inceleyerek görüşünü en 

geç otuz gün içinde yazılı  olarak ilgili 

bakanlık, kurum, kurul veya kuruluşa bildirir; 

süresi içinde bildirilmemişse görüş olumlu 

kabul edilir. 

(3) Kamu düzenine veya işletme konusuna 

aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda 

ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu 

belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel 

kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, 

hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden 

itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir. 

 

düzenleme ve denetleme yetkisi 

MADDE 210 – (1) Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine 

ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili 

tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Ticaret 

sicili müdürlükleri ve şirketler bu 

tebliğlere uyarlar. Ticaretşirketlerinin, bu 

Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı denetim 

elemanları tarafından denetlenir. Bu 

denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime 

tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan 

yönetmelikle düzenlenir. 

(2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve 

kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla 

tanınan yetkinin sınırları içinde 

kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu 

ve şekle tabi olarak şirketlere ilişkin 

düzenlemeler yapabilir. 

(3) Kamu düzenine veya işletme konusuna 

aykırı işlemlerde veya bu yönde 

hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve 

faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 

ticaret şirketleri hakkında, özel 

kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 

bu tür işlem, hazırlık veya 

hükümlerinin uygulamasıyla ilgili 

tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Ticaret 

sicili müdürlükleri ve şirketler bu 

tebliğlere uyarlar. Ticaret şirketlerinin, 

bu Kanun kapsamındaki işlemleri, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim 

elemanları tarafından denetlenir. Bu 

denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime 

tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan 

yönetmelikle düzenlenir.  

(2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve 

kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla 

tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak 

şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve 

şekle tabi olarak şirketlere ilişkin 

düzenlemeler yapabilir.  

(3) Kamu düzenine veya işletme 

konusuna aykırı işlemlerde veya bu 

yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş 

ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 

ticaret şirketleri hakkında, özel 

kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya 

faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir 

yıl içinde fesih davası açılabilir.  

 



faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir 

yıl içinde fesih davası açılabilir.” 

 

310 II - Denetleme 

MADDE 310- (1) Her komanditer, iş yılı 

sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin 

envanterleriyle bilançosunun içeriğini, diğer 

finansal tablolarını, bunların doğruluğunu ve 

geçerliliğini incelemeye yetkilidir. 

(2) Komanditer, bu incelemeyi bizzat 

yapabileceği gibi bir uzmana da yaptırabilir. 

Uzmanın şahsı hakkında bir itiraz ileri 

sürülürse komanditerin istemi üzerine 

mahkeme tarafından bir işlem denetçisi 

atanmasına karar verilir. Bu karar kesindir. 

(3) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, 

mahkeme, komanditerin istemi üzerine şirketin 

işlerinin ve varlığının bizzat veya bir işlem 

denetçisi tarafından incelenmesine her zaman 

izin verebilir. 

(4) Bu madde hükümlerine aykırı şirket 

sözleşmesi hükümleri geçersizdir. 

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

14) 310 uncu maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarında yer alan “bir işlem 

denetçisi” ibareleri “bilirkişi”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

II - Denetleme 

MADDE 310- (1) Her komanditer, iş 

yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin 

envanterleriyle bilançosunun içeriğini, 

diğer finansal tablolarını, bunların 

doğruluğunu ve geçerliliğini incelemeye 

yetkilidir. 

(2) Komanditer, bu incelemeyi bizzat 

yapabileceği gibi bir uzmana da 

yaptırabilir. Uzmanın şahsı hakkında bir 

itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi 

üzerine mahkeme tarafından (6335 sayılı 

Kanun md. 40/14  ile değişen ibare)  

bilirkişi  atanmasına karar verilir. Bu 

karar kesindir. 

(3) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, 

mahkeme, komanditerin istemi üzerine 

şirketin işlerinin ve varlığının bizzat 

veya (6335 sayılı Kanun md. 40/14 ile 

değişen ibare)  bilirkişi  tarafından 

incelenmesine her zaman izin verebilir. 

(4) Bu madde hükümlerine aykırı şirket 

sözleşmesi hükümleri geçersizdir. 

 

336  

II - Kuruluş belgeleri  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; II - Kuruluş belgeleri  

MADDE 336- (1) Esas sözleşme, 



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.  

 

… 

 

5) 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ile işlem denetçisi raporu,”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

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 , (6335 sayılı Kanun md. 

41/5  ile mülga  ibare ) kuruluş 

belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına 

konulur ve birer nüshaları şirket 

tarafından beş yıl süreyle saklanır.  

 

341 V - 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.  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

9) 341 inci maddesi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 341 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 9  ile mülga  madde ) 

343 2. Değer biçme  

MADDE 343- (1) Konulan ayni sermaye ile 

kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve 

ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki 

asliye ticaret mahkemesince atanan 

bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme 

raporunda, uygulanan değerleme yönteminin 

somut olayın özellikleri bakımından herkes için 

en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak 

konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

6) 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “, işlem denetçisi”, 

2. Değer biçme  

MADDE 343- (1) Konulan ayni sermaye 

ile kuruluş sırasında devralınacak 

işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin 

bulunacağı yerdeki asliye ticaret 

mahkemesince atanan bilirkişilerce 

değer biçilir. Değerleme raporunda, 

uygulanan değerleme yönteminin somut 

olayın özellikleri bakımından herkes için 

en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye 



ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, 

tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni 

olarak konulan her varlık karşılığında tahsis 

edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası 

karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap 

verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu 

rapora kurucular, işlem denetçisi ve menfaat 

sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin 

onayladığı bilirkişi kararı kesindir.  

 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

olarak konulan alacakların gerçekliğinin, 

geçerliğinin ve 342 nci maddeye 

uygunluğunun belirlendiği, tahsil 

edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni 

olarak konulan her varlık karşılığında 

tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile 

Türk Lirası karşılığı, tatmin edici 

gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin 

icaplarına göre açıklanır. Bu rapora 

kurucular  (6335 sayılı Kanun md. 41/6  

ile mülga  ibare ) ve menfaat sahipleri 

itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı 

bilirkişi kararı kesindir.  

 

349 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, 

ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme 

devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın 

uygunluğuna; bu tür sermayenin ve 

devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan 

yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin 

ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket 

tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, 

bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul 

kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde 

konsolide finansal tablolarının değerlemelerine 

ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

7) 349 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “kuruluşu inceleyen işlem 

denetçisine ve”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

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, ayni sermaye 

konuluyor, bir ayın ya da işletme 

devralınıyorsa, bunlara verilecek 

karşılığın uygunluğuna; bu tür 

sermayenin ve devralmanın 

gerekliliğine, bunların şirkete olan 

yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve 

kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, 

şirket tarafından iktisap edilen menkul 

kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz 

konusu menkul kıymetleri çıkaranların 



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.  

 

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 (6335 sayılı Kanun  md. 41/7ile 

mülga  ibare )  diğer hizmet verenlere 

ödenen ücretler, emsalleriyle 

karşılaştırma yapılarak, beyanda 

açıklanır.  

 

351 XII - 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 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

10) 351 inci maddesi, 

… 

MADDE 351 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 10   ile mülga  madde ) 



yatırıldığını; buna ilişkin banka mektubunun 

kuruluş belgeleri arasında yer aldığını; bu 

yükümlülüğün herhangi bir şekilde 

dolanıldığına ilişkin bir belirti bulunmadığını; 

ayni sermaye ve devralınan ayınlar için 

mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme 

yapıldığını, mahkemece bir kararla onaylanan 

raporun dosyaya sunulduğunu; kurucu 

menfaatlerinin kanuna uygun olduğunu; 

kurucular beyanı ile ilgili açık bir 

uygunsuzluğun, aşırı değerlemenin, işlemlerde 

görünür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve 

diğer kuruluş belgelerinin mevcut olduğunu, 

gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığını 

gerekçeleriyle ve hesap verme ilkesinin 

gereklerine uygun olarak açıklar.  

 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

353 XIV - Fesih davası  

MADDE 353- (1) Anonim şirketin butlanına 

veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, 

şirketin kurulmasında kanun hükümlerine 

aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, 

pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri 

önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya 

ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya 

pay sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince 

şirketin feshine karar verilir. Mahkeme davanın 

açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır.  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

8) 353 üncü maddesinin beşinci fıkrasında 

yer alan “tirajı ellibinin üzerinde olan ve 

yurt düzeyinde dağıtımıyapılan en az bir 

gazetede ilan eder;” 

,… 

XIV - Fesih davası  

MADDE 353- (1) Anonim şirketin 

butlanına veya yokluğuna karar 

verilemez. Ancak, şirketin kurulmasında 

kanun hükümlerine aykırı hareket 

edilmek suretiyle, alacaklıların, pay 

sahiplerinin veya kamunun menfaatleri 

önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş 

veya ihlal edilmiş olursa, yönetim 

kurulunun, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay 

sahibinin istemi üzerine şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 



(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas 

sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların 

düzeltilebilmesi için mahkeme süre verebilir.  

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün 

bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında delil 

sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi 

ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. 

Ancak, somut olayın haklı göstermesi hâlinde, 

mahkeme, kesin süreye bağlayarak, davacının 

delil sunma ve bilgi getirtme istemini kabul 

edebilir. Dava, acele işlere ilişkin usule tâbîdir.  

(4) Davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren 

üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması 

şarttır.  

(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan 

mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi 

üzerine, derhâl ve resen ticaret siciline tescil ve 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. 

Ayrıca, yönetim kurulu, tescil ve ilanı yapılan 

hususu,  tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt 

düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede 

ilan eder; internet sitesine koyar.  

 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. ticaret mahkemesince şirketin feshine 

karar verilir. Mahkeme davanın açıldığı 

tarihte gerekli önlemleri alır.  

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas 

sözleşmeye veya kanuna aykırı 

hususların düzeltilebilmesi için 

mahkeme süre verebilir.  

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli 

bütün bilgiler eklenir. Yargılama 

aşamasında delil sunulamayacağı gibi bir 

davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi 

de mahkemeden istenemez. Ancak, 

somut olayın haklı göstermesi hâlinde, 

mahkeme, kesin süreye bağlayarak, 

davacının delil sunma ve bilgi getirtme 

istemini kabul edebilir. Dava, acele 

işlere ilişkin usule tâbîdir.  

(4) Davanın, şirketin tescil ve ilanından 

itibaren üç aylık hak düşürücü süre 

içinde açılması şarttır.  

(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan 

mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi 

üzerine, derhâl ve resen ticaret siciline 

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca, yönetim 

kurulu, tescil ve ilanı yapılan hususu, 

(6335 sayılı Kanun md. 41/8  ile mülga  

ibare ) internet sitesine koyar.  

 

354 XV - Şirketin tescili ve ilanı MADDE 14 – 6102 sayılı Kanunun XV - Şirketin tescili ve ilanı  



MADDE 354- (1) Şirket esas sözleşmesinin 

tamamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle 

kurulacak olan anonim şirketlerde izin 

alınmasını, diğer şirketlerde 335 inci maddenin 

birinci   fıkrası  uyarınca   şirketin  kuruluşunu 

 izleyen  otuz  gün  içinde  şirketin  merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve 

ilan olunan esas sözleşmeye, aşağıda sayılanlar 

dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 

uygulanmaz. Bu hususlar şunlardır: 

a) Esas sözleşmenin tarihi. 

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c) Şirketin, varsa süresi. 

d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve 

şartları ile payların itibarî değerleri, varsa 

imtiyazlar. 

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama 

yazılı oldukları. 

f) Şirketin nasıl temsil olunacağı. 

g) Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile 

yetkili kimselerin ad ve soyadları, unvanları, 

yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları. 

h) Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas 

sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu 

takdirde, yönetim kurulu kararlarının pay 

sahiplerine nasıl bildirileceği. 

(2) Şubeler, merkezin sicil kaydına gönderme 

yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil 

olunurlar. 

354 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıd

aki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) 343 üncü madde uyarınca verilen 

bilirkişi raporu ticaret sicili müdürlüğüne 

tevdi edilir.” 

 

MADDE 354- (1) Şirket esas 

sözleşmesinin tamamı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının izniyle kurulacak olan 

anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer 

şirketlerde 335 inci maddenin birinci 

fıkrası uyarınca şirketin kuruluşunu 

izleyen otuz gün içinde şirketin 

merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline 

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan 

olunan esas sözleşmeye, aşağıda 

sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin 

birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu 

hususlar şunlardır:  

a) Esas sözleşmenin tarihi.  

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.  

c) Şirketin, varsa süresi.  

d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil 

ve şartları ile payların itibarî değerleri, 

varsa imtiyazlar.  

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya 

nama yazılı oldukları.  

f) Şirketin nasıl temsil olunacağı.  

g) Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi 

temsile yetkili kimselerin ad ve 

soyadları, unvanları, yerleşme yerleri ve 

vatandaşlıkları.  

h) Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas 

sözleşmede buna ilişkin hüküm 

bulunduğu takdirde, yönetim kurulu 



(3) 343 üncü madde uyarınca verilen bilirkişi 

raporu da tescil ve ilan edilir. 

 

kararlarının pay sahiplerine nasıl 

bildirileceği.  

(2) Şubeler, merkezin sicil kaydına 

gönderme yapılarak bulundukları yer 

ticaret siciline tescil olunurlar.  

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/14 md.) 

343 üncü madde uyarınca verilen 

bilirkişi raporu ticaret sicili müdürlüğüne 

tevdi edilir.  

 

358  

II - Pay sahiplerinin şirkete borçlanma 

yasağı 

MADDE 358- (1) 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 

MADDE 15 – 6102 sayılı Kanunun 358 

inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 358 – (1) Pay sahipleri, 

sermaye taahhüdünden doğan vadesi 

gelmiş borçlarını ifa etmedikçe veşirketin 

serbest yedek akçelerle birlikte 

kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak 

düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.” 

 

II - Pay sahiplerinin şirkete 

borçlanma yasağı  

MADDE 358- (Değişik: 26/6/2012-

6335/15 md.)  

(1) 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.  

 

359 A) Genel olarak  

I - Atama ve seçim  

1. 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 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

11) 359 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesi ile üçüncü fıkrasının ikinci 

ve üçüncü cümleleri, 

A) Genel olarak  

I - Atama ve seçim  

1. 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. (6335 sayılı Kanun md. 43/ 11  



Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması 

şarttır.  

(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye 

seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel 

kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, 

sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; 

ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin 

internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi 

adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara 

katılıp oy kullanabilir.  

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi 

adına tescil edilecek gerçek kişinin tam 

ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu 

üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim 

görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim 

kurulunda bu zorunluluk aranmaz.  

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de 

engeldir.  

 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

ile mülga  cümle )  

(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye 

seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, 

tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından 

belirlenen, sadece bir gerçek kişi de 

tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve 

ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet 

sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi 

adına sadece, bu tescil edilmiş kişi 

toplantılara katılıp oy kullanabilir.  

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel 

kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin 

tam ehliyetli olmaları şarttır. (6335 sayılı 

Kanun md. 43/ 11   ile mülga  cümleler ) 

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler 

seçilmeye de engeldir.  

 

376  

 

 3. Sermayenin kaybı, borca batık 

olma durumu 

a) Çağrı ve bildirim yükümü 

MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, 

sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 

yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı 

anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen 

toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun 

gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

MADDE 16 – 6102 sayılı Kanunun 376 

ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

“(3) Şirketin borca batık durumda 

bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler 

varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem 

işletmenin devamlılığı esasına göre hem de 

muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara 

bilanço çıkartır. Bu bilançodan 

aktiflerin, şirket alacaklılarının 

3. Sermayenin kaybı, borca batık olma 

durumu  

a) Çağrı ve bildirim yükümü  

MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, 

sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının yarısının zarar sebebiyle 

karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim 

kurulu, genel kurulu hemen toplantıya 

çağırır ve bu genel kurula uygun 

gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.  

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye 



(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin 

zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı 

takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, 

sermayenin üçte biri ile yetinme veya 

sermayenin tamamlanmasına karar vermediği 

takdirde şirket kendiliğinden sona erer. 

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu 

şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim 

kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı 

esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları 

üzerinden bir ara bilanço çıkarttırıp denetçiye 

verir. Denetçi bu ara bilançoyu, en çok yedi iş 

günü içinde inceler ve değerlendirmeleri ile 

önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna 

sunar. Önerilerde 378 inci maddede düzenlenen 

erken teşhis komitesinin önerilerinin de dikkate 

alınması şarttır. Rapordan, aktiflerin, şirket 

alacaklılarının alacaklarını karşılamaya 

yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim 

kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu 

yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve 

şirketin iflasını ister; meğerki, iflas kararının 

verilmesinden önce, şirketin açığını 

karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan 

kaldıracak tutardaki şirket borçlarının 

alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm 

alacaklıların sırasından sonraki sıraya 

konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu 

beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, 

alacaklarını karşılamaya yetmediğinin 

anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu 

durumu şirket merkezinin bulunduğu yer 

asliye ticaret mahkemesine bildirir 

ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas 

kararının verilmesinden önce, şirketin 

açığını karşılayacak ve borca batık 

durumunu ortadan kaldıracak 

tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, 

alacaklarının sırasının diğer tüm 

alacaklıların sırasından sonraki sıraya 

konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve 

bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, 

gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu 

tarafından iflas isteminin bildirileceği 

mahkemece atanan bilirkişilerce 

doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye 

bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, 

iflas bildirimi olarak kabul olunur.” 

 

ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte 

ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız 

kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl 

toplantıya çağrılan genel kurul, 

sermayenin üçte biri ile yetinme veya 

sermayenin tamamlanmasına karar 

vermediği takdirde şirket kendiliğinden 

sona erer.  

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/16 md.) 

Şirketin borca batık durumda bulunduğu 

şüphesini uyandıran işaretler varsa, 

yönetim kurulu, aktiflerin hem 

işletmenin devamlılığı esasına göre hem 

de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir 

ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan 

aktiflerin, şirket alacaklılarının 

alacaklarını karşılamaya yetmediğinin 

anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu 

durumu şirket merkezinin bulunduğu yer 

asliye ticaret mahkemesine bildirir ve 

şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas 

kararının verilmesinden önce, şirketin 

açığını karşılayacak ve borca batık 

durumunu ortadan kaldıracak tutardaki 

şirket borçlarının alacaklıları, 

alacaklarının sırasının diğer tüm 

alacaklıların sırasından sonraki sıraya 

konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve 

bu beyanın veya sözleşmenin 

yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, 



gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu 

tarafından iflas isteminin bildirileceği 

mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış 

olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi 

incelemesi için yapılmış başvuru iflas bildirimi 

olarak kabul olunur. 

 

yönetim kurulu tarafından iflas isteminin 

bildirileceği mahkemece atanan 

bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi 

hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi 

için yapılmış başvuru, iflas bildirimi 

olarak kabul olunur.  

 

395 VI - 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. 

MADDE 17 – 6102 sayılı Kanunun 395 

inci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Pay sahibi olmayan yönetim 

kurulu üyeleri ile yönetim 

kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete 

nakit borçlanamaz. 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 

edebilir.” 

 

VI - 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) (Değişik: 26/6/2012-6335/17 md.) 

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu 

üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay 

sahibi olmayan 393 üncü maddede 

sayılan yakınları şirkete nakit 

borçlanamaz. 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 edebilir.  

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak 

şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil 



(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri 

saklıdır. 

 

şirketler birbirlerine kefil olabilir ve 

garanti verebilirler.  

(4) Bankacılık Kanununun özel 

hükümleri saklıdır.  

 

397 A) Genel olarak 

MADDE 397- (1) Anonim şirketin ve şirketler 

topluluğunun finansal tabloları denetçi 

tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla 

uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına 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. 

 

MADDE 18 – 6102 sayılı Kanunun 397 

nci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi 

olan anonim şirketlerin ve şirketler 

topluluğunun finansal tabloları denetçi 

tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunca 

yayımlanan uluslararası denetim 

standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 

Standartlarına 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) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan 

finansal tablolarının denetimden geçip 

geçmediğini, denetimden geçmiş ise 

denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun 

başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu 

hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

A) Genel olarak  

MADDE 397- (1) (Değişik: 26/6/2012-

6335/18 md.) Dördüncü fıkra uyarınca 

denetime tabi olan anonim şirketlerin ve 

şirketler topluluğunun finansal tabloları 

denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunca yayımlanan uluslararası 

denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye 

Denetim Standartlarına 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) (Değişik: 26/6/2012-6335/18 md.) 

Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan 

finansal tablolarının denetimden geçip 

geçmediğini, denetimden geçmiş ise 

denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun 

başlığında açıkça belirtmek zorundadır. 

Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporu için de uygulanır. 

Denetime tabi olduğu hâlde, 



raporu için de uygulanır. Denetime tabi 

olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal 

tablolar ile yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporu, 

düzenlenmemiş hükmündedir.” 

“(4) 398 inci madde kapsamında denetime 

tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca 

belirlenir.” 

 

denetlettirilmemiş 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.  

(4) (Ek: 26/6/2012-6335/18 md.)398 

inci madde kapsamında denetime tabi 

olacak şirketler Bakanlar Kurulunca 

belirlenir.  

 

 

398 B) Konu ve kapsam  

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 ve 397 nci 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

15) 398 inci maddesinin; birinci fıkrasının 

birinci cümlesinde yer alan “Türkiye 

B) Konu ve kapsam  

MADDE 398- (1) Şirketin ve topluluğun 

finansal tabloları ile yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporunun denetimi; 

envanterin, muhasebenin ve (6335 sayılı 

Kanun md. 40/15  ile değişen ibare)  

Türkiye Denetim  Standartlarının 

öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu 



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. Denetleme, geçici 2 

nci ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen 

kurul ve kurumun belirlenTükdiği esaslar 

bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle 

etiğine uygun bir şekilde ve özenle 

gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve 

topluluğun, malvarlıksal ve finansal 

durumunun 515 inci madde anlamında dürüst 

resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, 

dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.  

(2) Denetim;  

a) Şirketin finansal tablolarının ve 397 nci 

maddenin birinci fıkrası ve 402 nci maddenin 

ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporunun,  

b) Topluluğun konsolide finansal tablolarının 

ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci 

maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim 

kurulunun yıllık faaliyet raporunun,  

denetçinin denetleme sırasında elde ettiği 

bilgilerle uyum içinde olup olmadığını belirtip 

açıklayacak şekilde yapılır.  

(3) Topluluğun finansal tablolarının 

denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun 

Muhasebe” ibaresi “Türkiye Denetim” ve 

aynı fıkrada yer alan “geçici 2 nci ve geçici 

3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve 

kurumun belirlendiği”ibaresi “Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun belirlediği”, 

dördüncü fıkrasında yer alan“geçici 2 nci 

ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen 

kurul ve kurum tarafından” ibaresi “Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

Bölüm hükümleri anlamında 378 inci 

madde uyarınca verilen raporların ve 397 

nci 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. 

Denetleme, (6335 sayılı Kanun md. 

40/15  ile değişen ibare ) Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun belirlediği  

esaslar bağlamında, denetçilik 

mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir 

şekilde ve özenle gerçekleştirilir. 

Denetleme, şirketin ve topluluğun, 

malvarlıksal ve finansal durumunun 515 

inci madde anlamında dürüst resim 

ilkesine uygun olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa 

sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde 

yapılır.  

(2) Denetim;  

a) Şirketin finansal tablolarının ve 397 

nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci 

maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde 

yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunun,  

b) Topluluğun konsolide finansal 



konsolide tablolarına alınan şirketlerin finansal 

tablolarını, özellikle konsolidasyona bağlı 

uyarlamaları ve mahsupları, birinci fıkra 

anlamında inceler; meğerki, konsolidasyona 

alınan şirket, kanun gereği veya böyle bir 

gereklilik bulunmaksızın, bu Bölüm 

hükümlerine uygun olarak denetlenmiş olsun. 

Bu istisna, merkezi yurt dışında bulunan bir 

şirketin bu Kanunun öngördüğü denetimle eş 

değer bir denetime tâbî tutulmuş olması hâlinde 

de geçerlidir.  

(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.  

 

tablolarının ve 397 nci maddenin birinci 

fıkrası ve 402 nci maddenin ikinci fıkrası 

çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporunun,  

denetçinin denetleme sırasında elde ettiği 

bilgilerle uyum içinde olup olmadığını 

belirtip açıklayacak şekilde yapılır.  

(3) Topluluğun finansal tablolarının 

denetiminden sorumlu olan denetçi, 

topluluğun konsolide tablolarına alınan 

şirketlerin finansal tablolarını, özellikle 

konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve 

mahsupları, birinci fıkra anlamında 

inceler; meğerki, konsolidasyona alınan 

şirket, kanun gereği veya böyle bir 

gereklilik bulunmaksızın, bu Bölüm 

hükümlerine uygun olarak denetlenmiş 

olsun. Bu istisna, merkezi yurt dışında 

bulunan bir şirketin bu Kanunun 

öngördüğü denetimle eş değer bir 

denetime tâbî tutulmuş olması hâlinde de 

geçerlidir.  

(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 (6335 sayılı Kanun 

md. 40/15  ile değişen ibare ) Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca belirlenir.  

 

400 II - Denetçi olabilecekler 

MADDE 400- (1) Denetçi, ancak ortakları, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız 

denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük 

ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla 

yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci 

mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. 

Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve 

çalışma esasları ile denetleme elemanlarının 

nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca 

yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin 

varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme 

kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve 

bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu 

cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte 

yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi 

olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan 

biri; 

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, 

MADDE 19 – 6102 sayılı Kanunun 

400 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) 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 olabilir. Aşağıdaki 

hâllerden birinin varlığında, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir 

ve/veya sermaye şirketi ve bunların 

ortaklarından biri ve bunların ortaklarının 

yanında çalışan veya bu cümlede anılan 

kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi 

veya kişiler, ilgili şirkette denetçi 

II - Denetçi olabilecekler  

MADDE 400- (1) (Değişik: 26/6/2012-

6335/19 md.) 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 olabilir. 

Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, 

yeminli mali müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir ve/veya 

sermaye şirketi ve bunların 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;  



b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya 

çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından 

önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa, 

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir 

tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari 

işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, 

yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse 

ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya 

sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim 

kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya 

üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, 

üçüncü dereceye kadar kan veya kayın 

hısmıysa, 

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde 

bulun400an veya böyle bir şirkette yüzde 

yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede 

çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde 

yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin 

yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa, 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin 

tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette 

veya katkıda bulunmuşsa, 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin 

tutulmasında veya finansal tablolarının 

çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette 

veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre 

denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin 

veya onun ortaklarından birinin kanuni 

temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu 

olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede 

sayılanlardan biri; 

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, 

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi 

veya çalışanıysa veya denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu 

sıfatı taşımışsa, 

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan 

bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya 

bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya 

temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi 

veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde 

yirmiden fazla paya sahipse yahut 

denetlenecek şirketin yönetim 

kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt 

veya üst soyundan biri, eşi 

veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye 

kadar kan veya kayın hısmıysa, 

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, 

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,  

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya 

çalışanıysa veya denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu 

sıfatı taşımışsa,  

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı 

bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret 

şirketinin veya bir ticari işletmenin 

kanuni temsilcisi veya temsilcisi, 

yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya 

sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden 

fazla paya sahipse yahut denetlenecek 

şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir 

yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, 

eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü 

dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,  

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 



üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak 

bizzat kendisi ise, 

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı 

için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde 

çalışıyorsa, 

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî 

faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının 

yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete 

veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak 

etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve 

danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu 

cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, 

denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir 

durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın 

kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak 

onay verebilir. 

(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir 

şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği 

denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için 

denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki 

yıl için değiştirilir. 

(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi 

danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, 

danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir 

yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede 

öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. 

Kanunda veya esas sözleşmede aksi 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin 

tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dışında 

faaliyette veya katkıda bulunmuşsa, 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin 

tutulmasında veya finansal 

tablolarının çıkarılmasında denetleme 

dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu 

için (e) bendine göre denetçi olamayacak 

gerçek veya tüzel kişinin veya onun 

ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, 

temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, 

ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak 

bizzat kendisi ise, 

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer 

alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan 

bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa, 

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin 

meslekî faaliyetinden kaynaklanan 

gelirinin tamamının yüzde otuzundan 

fazlasını denetlenecek şirkete veya ona 

yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak 

etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme 

ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse 

ve bunu cari yılda da elde etmesi 

bekleniyorsa, 

faaliyette veya katkıda bulunduğu için 

(e) bendine göre denetçi olamayacak 

gerçek veya tüzel kişinin veya onun 

ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, 

temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu 

üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi 

olarak bizzat kendisi ise,  

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları 

taşıdığı için denetçi olamayan bir 

denetçinin nezdinde çalışıyorsa,  

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin 

meslekî faaliyetinden kaynaklanan 

gelirinin tamamının yüzde otuzundan 

fazlasını denetlenecek şirkete veya ona 

yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş 

bulunan şirketlere verilen denetleme ve 

danışmanlık faaliyetinden elde etmişse 

ve bunu cari yılda da elde etmesi 

bekleniyorsa,  

denetçi olamaz.  

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/19 md.) 

On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi 

yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl 

geçmedikçe denetçi olarak yeniden 

seçilemez. Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu bu 

süreleri kısaltmaya yetkilidir.  

(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, 

vergi danışmanlığı ve vergi denetimi 

dışında, danışmanlık veya hizmet 



öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul 

tarafından atanır ve görevden alınır 

denetçi olamaz. 

(2) On yıl içinde aynı şirket için toplam 

yedi yıl denetçi olarak seçilen 

denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak 

yeniden seçilemez. Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu bu süreleri kısaltmaya 

yetkilidir.” 

 

veremez, bunu bir yavru şirketi 

aracılığıyla yapamaz.  

(4) (Mülga: 26/6/2012-6335/19 md.)  

 

401 D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı  

MADDE 401- (1) Şirketin yönetim kurulu, 

finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, 

gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim 

kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, 

belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, 

kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin 

incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye 

gerekli imkânları sağlar.  

(2) Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde 

işlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna 

uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan 

bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak 

oluşturabilecek belgeleri sunmasını ister. 

Yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği 

takdirde, denetçi birinci fıkranın ikinci ve bu 

fıkranın birinci cümlesinde öngörülen yetkileri 

finansal tabloların çıkarılmasından önce de 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

9) 401 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “ve denetleme 

konusu çerçevesinde işlem denetçisi”, 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı  

MADDE 401- (1) Şirketin yönetim 

kurulu, finansal tabloları ve yönetim 

kurulunun yıllık faaliyet raporunu 

düzenlettirip onaylayarak, 

gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim 

kurulu, şirketin defterlerinin, 

yazışmalarının, belgelerinin, 

varlıklarının, borçlarının, kasasının, 

kıymetli evrakının, envanterinin 

incelenerek denetlenebilmesi için 

denetçiye gerekli imkânları sağlar.  

(2) Denetçi  (6335 sayılı Kanun md. 41/9  

ile mülga  ibare ), yönetim kurulundan, 

kanuna uygun ve özenli bir denetim için 

gerekli olan bütün bilgileri kendisine 

vermesini ve dayanak oluşturabilecek 

belgeleri sunmasını ister. Yılsonu 

denetiminin hazırlıkları için gerektiği 



haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduğu 

takdirde denetçi bu fıkranın birinci ve ikinci 

cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana 

şirketler için de kullanabilir.  

(3) Konsolide finansal tabloları çıkarttırmakla 

yükümlü olan şirketin yönetim kurulu, 

konsolide finansal tabloları denetleyecek 

denetçiye; topluluğun finansal tablolarını, 

topluluk yıllık faaliyet raporunu, münferit 

şirketin finansal tablolarını, şirketlerin yönetim 

kurullarının yıllık faaliyet raporlarını, bir 

denetim yapılmış ise ana şirketin ve yavru 

şirketlerin denetim raporlarını vermek 

zorundadır. Denetçi, birinci fıkranın birinci ve 

ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve 

yavru şirketler yönünden de kullanabilir.  

 

takdirde, denetçi birinci fıkranın ikinci 

ve bu fıkranın birinci cümlesinde 

öngörülen yetkileri finansal tabloların 

çıkarılmasından önce de haizdir. Özenli 

bir denetim için gerekli olduğu takdirde 

denetçi bu fıkranın birinci ve ikinci 

cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve 

ana şirketler için de kullanabilir.  

(3) Konsolide finansal tabloları 

çıkarttırmakla yükümlü olan şirketin 

yönetim kurulu, konsolide finansal 

tabloları denetleyecek denetçiye; 

topluluğun finansal tablolarını, topluluk 

yıllık faaliyet raporunu, münferit şirketin 

finansal tablolarını, şirketlerin yönetim 

kurullarının yıllık faaliyet raporlarını, bir 

denetim yapılmış ise ana şirketin ve 

yavru şirketlerin denetim raporlarını 

vermek zorundadır. Denetçi, birinci 

fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde 

öngörülen yetkileri ana ve yavru şirketler 

yönünden de kullanabilir.  

 

403 F) 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 

MADDE 20 – 6102 sayılı Kanunun 

403 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarında yer alan “geçici 

3 üncümaddede öngörülen 

kurumun” ibareleri “Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun”, 

F) Görüş yazıları  

MADDE 403- (1) Denetçi, denetimin 

sonucunu görüş yazısında açıklar. Bu 

yazı, (26/6/2012-6335 md 20 ile değişik 

ibare)  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun belirlediği 



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. 

(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 

dördüncüfıkrasında yer alan “Geçici 

3 üncü maddede öngörülen 

kurum” ibaresi “Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu” şeklinde ve beşinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Olumsuz görüş yazılan hâllerde 

yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine 

teslimi tarihinden itibaren dört 

iş günü içinde, genel kurulu 

toplantıya çağırır ve genel kurul yeni bir 

yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede 

aksi öngörülmemişse, eski yönetim 

kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. 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 hâllerde genel 

kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de 

karara bağlar.” 

 

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 (26/6/2012-

6335 md 20 ile değişik ibare)  Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun belirlediği 

şekilde ve herkesin anlayabileceği bir 

dille yazılır.  

(3) Çekinceleri varsa denetçi, olumlu 

görüş yazısını sınırlandırabilir veya 

olumsuz görüş verebilir. Sınırlandırılmış 

olumlu görüş, finansal tabloların şirketin 



Bölüm hükümlerine uygun bir şekilde 

yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak 

vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması 

veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda 

önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde 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. 

(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 

hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve 

düzeltmeleri de karara bağlar. 

 

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 hâlinde denetçi, 

bunları ispatlayabilecek delillere sahip 

olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak 

görüş vermekten kaçınabilir. Kaçınma 

olumsuz görüşün sonuçlarını doğurur. 

(26/6/2012-6335 md 20 ile değişik 

ibare) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu, 

kaçınmanın sebep ve usulü ile buna dair 

gerekçenin esaslarını bir tebliğ ile 

düzenler.  

(5) (Değişik: 26/6/2012-6335/20 md.) 

Olumsuz görüş yazılan hâllerde yönetim 

kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi 

tarihinden itibaren dört iş günü içinde, 

genel kurulu toplantıya çağırır ve genel 



kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Esas 

sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski 

yönetim kurulu üyeleri yeniden 

seçilebilir. 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 hâllerde genel 

kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri 

de karara bağlar.  

 

404 G) 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 ihmal ile yükümlerini ihlal 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 ihmali bulunan kişiler hakkında, 

verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için 

yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri borsada 

 

MADDE 21 – 6102 sayılı Kanunun 

404 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve 

üçüncü fıkrasında yer alan “bir bağımsız 

denetleme kuruluşu” ibaresi “bağımsız 

denetim yapmak üzere yetkilendirilen bir 

sermaye şirketi” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Denetçi ve özel denetçi, bunların 

yardımcıları ile denetleme yapmasına 

yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst 

ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır 

saklamakla yükümlüdür.” 

 

G) Denetçilerin sır saklamadan doğan 

sorumluluğu  

MADDE 404- (1) (Değişik birinci 

cümle: 26/6/2012-6335/21 md.) Denetçi 

ve özel denetçi, bunların yardımcıları ile 

denetleme yapmasına yardımcı olan 

temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız 

bir şekilde yapmak ve sır saklamakla 

yükümlüdür. Faaliyetleri sırasında 

öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş 

ve işletme sırlarını izinsiz olarak 

kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile 

yükümlerini ihlal 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 ihmali bulunan 



işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin 

Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebilir. 

İhmalleriyle 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 tabi bulunuyorsa, tazminat 

davasına da o zamanaşımı uygulanır. 

(6) Ceza mevzuatının, suç ihbarına ilişkin 

hükümleri saklıdır. 

 

 

 

kişiler hakkında, verdikleri zarar 

sebebiyle, her bir denetim için yüzbin 

Türk Lirasına, pay senetleri borsada 

işlem gören anonim şirketlerde ise 

üçyüzbin Türk Lirasına kadar tazminata 

hükmedilebilir. İhmalleriyle 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 (6335 sayılı Kanun md. 

21 ile değişik ibare)  bağımsız denetim 

yapmak üzere yetkilendirilen bir 

sermaye şirketi 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 tabi 

bulunuyorsa, tazminat davasına da o 



zamanaşımı uygulanır.  

(6) Ceza mevzuatının, suç ihbarına 

ilişkin hükümleri saklıdır.  

 

407 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Genel Kurul  

A) Genel olarak  

MADDE 407- (1) Pay sahipleri şirket işlerine 

ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. 

Kanuni istisnalar saklıdır.  

(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu 

üyesinin genel kurul toplantısında hazır 

bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu 

üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. 

Denetçi ve kendilerini ilgilendiren konularda 

işlem denetçisi genel kurulda hazır bulunur. 

Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.  

(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.  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

10) 407 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “ve kendilerini ilgilendiren 

konularda işlem denetçisi”, 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Genel Kurul  

A) Genel olarak  

MADDE 407- (1) Pay sahipleri şirket 

işlerine ilişkin haklarını genel kurulda 

kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.  

(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim 

kurulu üyesinin genel kurul toplantısında 

hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim 

kurulu üyeleri genel kurul toplantısına 

katılabilirler. Denetçi (6335 sayılı Kanun 

md. 41/10  ile mülga  ibare ) genel 

kurulda hazır bulunur. Üyeler ve 

denetçiler görüş bildirebilirler.  

(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.  

 

408 B) Görev ve yetkileri 

MADDE 408- (1) Genel kurul, kanunda ve 

esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan 

hâllerde karar alır. 

(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan 

devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak 

üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve 

yetkiler devredilemez: 

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, 

ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi 

haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar 

verilmesi ve görevden alınmaları. 

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında 

denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile 

görevden alınmaları. 

d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık 

raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr 

payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, 

yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra 

katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların 

alınması. 

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin 

feshi. 

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan 

satışı. 

MADDE 22 – 6102 sayılı Kanunun 408 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında 

denetçinin seçimi ile görevden alınması.” 

 

B) Görev ve yetkileri  

MADDE 408- (1) Genel kurul, kanunda 

ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş 

bulunan hâllerde karar alır.  

(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş 

bulunan devredilemez görevler ve 

yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula 

ait aşağıdaki görevler ve yetkiler 

devredilemez:  

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.  

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 

süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, 

ikramiye ve prim gibi haklarının 

belirlenmesi, ibraları hakkında karar 

verilmesi ve görevden alınmaları.  

c) (Değişik: 26/6/2012-6335/22 md.) 

Kanunda öngörülen istisnalar dışında 

denetçinin seçimi ile görevden alınması.  

d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun 

yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde 

tasarrufa, kâr payları ile kazanç 

paylarının belirlenmesine, yedek akçenin 

sermayeye veya dağıtılacak kâra 

katılması dâhil, kullanılmasına dair 

kararların alınması.  

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında 



(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay 

sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. 

Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı 

kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı 

olmaları şarttır. 

 

şirketin feshi.  

f) Önemli miktarda şirket varlığının 

toptan satışı.  

(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu 

pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine 

sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul 

sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik 

kazanabilmeleri için yazılı olmaları 

şarttır.  

 

422 VI - Tutanak  

MADDE 422- (1) Tutanak, pay sahiplerini 

veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 

payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, 

genel kurulda sorulan soruları, verilen 

cevapları, alınan kararları, her karar için 

kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını 

içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık 

temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde 

geçersizdir.  

(2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce 

onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili 

memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan 

tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan 

ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen 

şirketin internet sitesine konulur.  

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

16) 422 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer 

alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne

”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

VI - Tutanak  

MADDE 422- (1) Tutanak, pay 

sahiplerini veya temsilcilerini, bunların 

sahip oldukları payları, gruplarını, 

sayılarını, itibarî değerlerini, genel 

kurulda sorulan soruları, verilen 

cevapları, alınan kararları, her karar için 

kullanılan olumlu ve olumsuz oyların 

sayılarını içerir. Tutanak, toplantı 

başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi 

tarafından imzalanır; aksi hâlde 

geçersizdir.  

(2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce 

onaylanmış bir suretini derhâl ticaret 

sicili  (6335 sayılı Kanun md. 40/16  ile 

değişen ibare ) müdürlüğüne  vermek ve 

bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 

hususları tescil ve ilan ettirmekle 

yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen 

şirketin internet sitesine konulur 



 431 e) Bildirim  

MADDE 431- (1) 428 inci maddenin birinci ve 

ikinci fıkralarında öngörülen temsilciler ile 

tevdi eden temsilcileri, kendileri tarafından 

temsil olunacak payların sayılarını, çeşitlerini, 

itibarî değerlerini ve gruplarını şirkete 

bildirirler. Bu bildirimde, Sermaye Piyasası 

Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden 

izlenen paylarla ilgili olarak bu Kanunun 417 

nci maddesinin ikinci fıkrasındaki tebliğ 

hükümleri de uygulanır. Aksi hâlde, o genel 

kurulda alınan kararlar, genel kurula yetkisiz 

katılmaya dair hükümler çerçevesinde iptal 

edilebilir.  

(2) Toplantı başkanı bu bildirimleri açıklar. Bir 

pay sahibinin istemine rağmen toplantı başkanı 

açıklamayı yapmamışsa her pay sahibi şirkete 

karşı açacağı dava ile genel kurul kararlarının 

iptalini isteyebilir.  

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

17) 431 inci maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesinde yer 

alan “ikinci” ibaresi “beşinci”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

e) Bildirim  

MADDE 431- (1) 428 inci maddenin 

birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen 

temsilciler ile tevdi eden temsilcileri, 

kendileri tarafından temsil olunacak 

payların sayılarını, çeşitlerini, itibarî 

değerlerini ve gruplarını şirkete 

bildirirler. Bu bildirimde, Sermaye 

Piyasası Kanununun 10/A maddesi 

uyarınca kayden izlenen paylarla ilgili 

olarak bu Kanunun 417 nci maddesinin 

(6335 sayılı Kanun md. 40/17  ile 

değişen ibare )  beşinci fıkrasındaki 

tebliğ hükümleri de uygulanır. Aksi 

hâlde, o genel kurulda alınan kararlar, 

genel kurula yetkisiz katılmaya dair 

hükümler çerçevesinde iptal edilebilir.  

(2) Toplantı başkanı bu bildirimleri 

açıklar. Bir pay sahibinin istemine 

rağmen toplantı başkanı açıklamayı 

yapmamışsa her pay sahibi şirkete karşı 

açacağı dava ile genel kurul kararlarının 

iptalini isteyebilir.  

 

457 2. Yönetim kurulunun beyanı  

MADDE 457- (1) Yönetim kurulu tarafından 

sermaye artırımının türüne göre bir beyan 

imzalanır. Beyan, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru 

ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre 

hazırlanır.  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

2. Yönetim kurulunun beyanı  

MADDE 457- (1) Yönetim kurulu 

tarafından sermaye artırımının türüne 

göre bir beyan imzalanır. Beyan, bilgiyi 

açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir 

şekilde verme ilkesine göre hazırlanır.  



(2) Beyanda;  

a) Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın 

tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas 

sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın 

ödendiği; ayni sermaye konuluyor veya bir ayın 

devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın 

uygun olduğu ve 349 uncu maddede yer alan 

hususların somut olayda mevcut bulunması 

hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar; devralınan 

ayni sermaye, aynın türü, değerlendirmenin 

yöntemi, isabeti ve haklılığı; bir borcun takası 

söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve 

takas edilebilirliği; sermayeye dönüştürülen 

fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf 

olunabilirliği; gerekli organların ve kurumların 

onaylarının alındığı; kanuni ve idari 

gerekliliklerin yerine getirildiği; rüçhan hakları 

sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun 

sebepleri, miktarı ve oranı; kullanılmayan 

rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla 

verildiği hakkında belgeli ve gerekçeli 

açıklamalar yer alır.  

b) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının 

hangi kaynaklardan karşılandığı, bu 

kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı 

içinde varoldukları konusunda garanti verilir.  

c) Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının 

kanuna uygunluğu belirtilir.  

d) Sermaye artırımını inceleyen işlem denetçisi 

ile hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen 

11) 457 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

(d) bendinde yer alan “Sermaye 

artırımını inceleyen işlem denetçisi ile”, 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

(2) Beyanda;  

a) Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan 

kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun 

veya esas sözleşme gereğince ödenmesi 

gerekli tutarın ödendiği; ayni sermaye 

konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa 

bunlara verilecek karşılığın uygun 

olduğu ve 349 uncu maddede yer alan 

hususların somut olayda mevcut 

bulunması hâlinde bunlara ilişkin 

açıklamalar; devralınan ayni sermaye, 

aynın türü, değerlendirmenin yöntemi, 

isabeti ve haklılığı; bir borcun takası söz 

konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği 

ve takas edilebilirliği; sermayeye 

dönüştürülen fonun veya yedek akçenin 

serbestçe tasarruf olunabilirliği; gerekli 

organların ve kurumların onaylarının 

alındığı; kanuni ve idari gerekliliklerin 

yerine getirildiği; rüçhan hakları 

sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun 

sebepleri, miktarı ve oranı; 

kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, 

niçin, ne fiyatla verildiği hakkında 

belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alır.  

b) İç kaynaklardan yapılan sermaye 

artırımının hangi kaynaklardan 

karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği 

ve şirket malvarlığı içinde varoldukları 

konusunda garanti verilir.  



ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, 

emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, bilgi 

verilir.  

 

c) Şartlı sermaye artırımının ve 

uygulamasının kanuna uygunluğu 

belirtilir.  

d) (6335 sayılı Kanun md. 41/11  ile 

mülga  ibare )  hizmet sunanlara ve diğer 

kimselere ödenen ücretler, sağlanan 

menfaatler hakkında, emsalleriyle 

karşılaştırma yapılarak, bilgi verilir.  

 

458 3. Denetleme raporu  

MADDE 458- (1) Yönetim kurulunca atanmış 

bir işlem denetçisi tarafından verilen sermaye 

artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve 

yönetim kurulu beyanına ilişkin inceleme ve 

denetlemelerin sonuçları açıkça gösterilir; 

Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygunluk veya aykırılık hususlarında görüş 

açıklanır. Raporun içeriğine 351 inci madde 

hükmü kıyas yoluyla uygulanır.  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

12) 458 inci maddesi, 

 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 458 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 12   ile mülga  madde) 

461 3. Rüçhan hakkı  

MADDE 461- (1) Her pay sahibi, yeni 

çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye 

oranına göre, alma hakkını haizdir.  

(2) Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin 

kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak 

haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas 

sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

12) 461 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “gazete ile tirajı en az ellibin olan 

3. Rüçhan hakkı  

MADDE 461- (1) Her pay sahibi, yeni 

çıkarılan payları, mevcut paylarının 

sermayeye oranına göre, alma hakkını 

haizdir.  

(2) Genel kurulun, sermayenin artırımına 

ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan 

hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu 



sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, 

halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, 

iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete 

katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan 

hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, 

hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, 

yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. 

Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı 

sermaye sisteminde yönetim kurulu kararına da 

uygulanır. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının 

sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının 

gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz 

çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl 

hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da 

tescil ve ilan edilir.  

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının 

kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile 

belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az 

onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci 

maddedeki gazete ile tirajı en az ellibin olan ve 

yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede 

ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine 

konulur.  

(4) Rüçhan hakkı devredilebilir.  

(5) Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay 

sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama 

yazılı payların devredilmelerinin esas 

sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri 

sürerek engelleyemez.  

 

ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir”, 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

takdirde ve en az esas sermayenin yüzde 

altmışının olumlu oyu ile 

sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. 

Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme 

kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve 

işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep 

kabul olunur. Rüçhan hakkının 

sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç 

kimse haklı görülmeyecek şekilde, 

yararlandırılamaz veya kayba 

uğratılamaz. Nisaba ilişkin şart dışında 

bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde 

yönetim kurulu kararına da uygulanır. 

Yönetim kurulu, rüçhan hakkının 

sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının 

gerekçelerini; yeni payların primli ve 

primsiz çıkarılmasının sebeplerini; 

primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile 

açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir.  

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma 

hakkının kullanılabilmesinin esaslarını 

bir karar ile belirler ve bu kararda pay 

sahiplerine en az onbeş gün süre verir. 

Karar tescil ve 35 inci maddedeki  (6335 

sayılı Kanun md. 41/12   ile mülga  ibare 

)   gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin 

internet sitesine konulur.  

(4) Rüçhan hakkı devredilebilir.  

(5) Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay 

sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, 



nama yazılı payların devredilmelerinin 

esas sözleşmeyle sınırlandırılmış 

olduğunu ileri sürerek engelleyemez.  

 

462 III - İç kaynaklardan sermaye artırımı  

MADDE 462- (1) Esas sözleşme veya genel 

kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca 

özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek 

akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve 

mevzuatın bilançoya 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 bilanço ve işlem denetçisinin vereceği 

açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço 

tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman 

geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço 

çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından 

onaylanmış olması şarttır.  

(3) Bilançoda 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 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

18) 462 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “işlem 

denetçisinin” ibaresi “yönetim 

kurulunun” ve “işlem 

denetçisi” ibaresi “yönetim kurulu”, … 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

III - İç kaynaklardan sermaye artırımı  

MADDE 462- (1) Esas sözleşme veya 

genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli 

bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler 

ile kanuni yedek akçelerin serbestçe 

kullanılabilen kısımları ve mevzuatın 

bilançoya 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 bilanço ve (6335 sayılı 

Kanun md. 40/18  ile değişen ibare ) 

yönetim kurulunun  vereceği açık ve 

yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço 

tarihinin üzerinden altı aydan fazla 

zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir 

bilanço çıkarılması ve bunun (6335 

sayılı Kanun md. 40/18  ile değişen ibare 

) yönetim kurulu tarafından onaylanmış 

olması şarttır.  

(3) Bilançoda sermayeye eklenmesine 

mevzuatın izin verdiği fonların 

bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye 



yönetim kurulu kararının ve esas sözleşmenin 

ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile 

kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut pay 

sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına 

göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap 

ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak 

kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan 

vazgeçilemez.  

 

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 pay 

sahipleri mevcut paylarının sermayeye 

oranına göre bedelsiz payları 

kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz 

paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve 

sınırlandırılamaz; bu haktan 

vazgeçilemez 

469  b) Uygunluğun doğrulanması  

MADDE 469- (1) Hesap döneminin 

kapanmasından sonra veya yönetim kurulunun 

istemi üzerine daha önce, bir işlem denetçisi 

yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye 

ve gereğinde ihraç izahnamesine uygun olup 

olmadığını inceler.  

(2) Uygunluk hâlinde işlem denetçisi bunu 

yazılı olarak doğrular.  

 

 

  

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

13) 469 uncu maddesi, 

 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır 

MADDE  469 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 13   ile mülga  madde 

470  c) Esas sözleşmenin uygun duruma 

getirilmesi 

MADDE 23 – 6102 sayılı Kanunun 470 

inci maddesinin birinci 

MADDE 470- (1) (Değişik: 26/6/2012-

6335/23 md.) Yönetim kurulu, sermaye 



MADDE 470- (1) İşlem denetçisinin yazılı 

doğrulamasını aldıktan sonra, yönetim kurulu, 

sermaye artırımı beyannamesinde, yeni 

çıkarılan payların sayısını, itibarî değerini, 

türlerini, belirli gruplara tanınan 

imtiyazları veya hesap döneminin sonundaki 

veya denetleme tarihindeki sermayenin 

durumunu belirler. Yönetim kurulu esas 

sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. 

(2) Yönetim kurulu beyannamede, denetleme 

doğrulamasının kanunda öngörülen bilgileri 

içerdiğini tespit eder. 

 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Yönetim kurulu, sermaye 

artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan 

payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, 

belirli gruplara tanınan imtiyazları veya 

hesap döneminin sonundaki sermayenin 

durumunu belirler. Yönetim kurulu esas 

sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar.” 

 

artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan 

payların sayısını, itibarî değerini, 

türlerini, belirli gruplara tanınan 

imtiyazları veya hesap döneminin 

sonundaki sermayenin durumunu 

belirler. Yönetim kurulu esas sözleşmeyi 

mevcut duruma uyarlar.  

(2) (Mülga: 26/6/2012-6335/23 md.)  

 

471 d) Ticaret siciline tescil  

MADDE 471- (1) Yönetim kurulu, hesap 

döneminin kapanmasından itibaren en geç üç 

ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret 

siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin 

yönetim kurulu beyannamesi ile denetleme 

doğrulamasını sicile tevdi eder.  

 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

19) 471 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer 

alan “beyannamesi” ibaresi “beyannamesin

i”,şeklinde değiştirilmiştir. 

 

d) Ticaret siciline tescil  

MADDE 471- (1) Yönetim kurulu, 

hesap döneminin kapanmasından 

itibaren en geç üç ay içinde, esas 

sözleşme değişikliğini ticaret siciline 

tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin 

yönetim kurulu (6335 sayılı Kanun md. 

40/19  ile değişen ibare ) beyannamesini 

ile denetleme doğrulamasını sicile tevdi 

eder. 

471 d) Ticaret siciline tescil  

MADDE 471- (1) Yönetim kurulu, hesap 

döneminin kapanmasından itibaren en geç üç 

ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret 

siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

d) Ticaret siciline tescil  

MADDE 471- (1) Yönetim kurulu, 

hesap döneminin kapanmasından 

itibaren en geç üç ay içinde, esas 

sözleşme değişikliğini ticaret siciline 



yönetim kurulu beyannamesi ile denetleme 

doğrulamasını sicile tevdi eder.  

 

 

13) 471 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ile denetleme doğrulamasını”, 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin 

yönetim kurulu beyannamesi ile  (6335 

sayılı Kanun md. 41/13   ile mülga  ibare 

)  (..) sicile tevdi eder.  

 

472  

7. Esas sözleşmeden çıkarma 

MADDE 472- (1) Değiştirme ve alım hakları 

sona erip bu husus işlem  denetçisi tarafından 

bir raporla doğrulanınca, yönetim kurulu, şarta 

bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas 

sözleşmeden çıkarır. Yönetim kurulu 

beyannamede, denetçinin raporunun gerekli 

kayıtları içerdiğini tespit eder. Hüküm sicilde 

de silinir. 

 

MADDE 24 – 6102 sayılı Kanunun 472 

nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 472 – (1) Değiştirme ve alım 

haklarının sona ermesi üzerine yönetim 

kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına 

ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. 

Hüküm sicilde de silinir.” 

 

7. Esas sözleşmeden çıkarma  

MADDE 472- (Değişik: 26/6/2012-

6335/24 md.)  

(1) Değiştirme ve alım haklarının sona 

ermesi üzerine yönetim kurulu, şarta 

bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü 

esas sözleşmeden çıkarır. Hüküm sicilde 

de silinir.  

 

473 B) Esas sermayenin azaltılması  

I - Karar  

MADDE 473- (1) Bir anonim şirket 

sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine 

geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni 

paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas 

sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini 

karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin 

çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi 

bildiriminde, sermaye azaltılmasına 

gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

14) 473 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “İşlem denetçisinin 

raporuyla,”, üçüncü fıkrasında yer 

alan“işlem denetçisi raporunun sonucu 

B) Esas sermayenin azaltılması  

I - Karar  

MADDE 473- (1) Bir anonim şirket 

sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın 

yerine geçmek üzere bedelleri tamamen 

ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, 

genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği 

şekilde değiştirilmesini karara bağlar. 

Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı 

ilanlarında, mektuplarda ve internet 

sitesi bildiriminde, sermaye 



azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir 

şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak 

açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu husuları 

içeren bir raporu genel kurula sunar, genel 

kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.  

(2) İşlem denetçisinin raporuyla, sermayenin 

azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının 

haklarını tamamen karşılayacak miktarda 

aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça 

sermayenin azaltılmasına karar verilmez.  

(3) Genel kurulun kararına 421 inci maddenin 

üçüncü fıkrasının birinci cümlesi uygulanır. 

Kararda işlem denetçisi raporunun sonucu 

açıklanarak sermayenin azaltılmasının ne tarzda 

yapılacağı gösterilir.  

(4) Esas sermayenin azaltılması sebebiyle 

kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece 

payların yok edilmesinde kullanılabilir.  

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile 

belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez.  

(6) Bu madde ile 474 ve 475 inci maddeler, 

kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış 

sermayenin azaltılmasına kıyas yoluyla 

uygulanır.  

 

 

açıklanarak”, 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile 

azaltmanın amacı ve azaltmanın ne 

şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve 

hesap verme ilkelerine uygun olarak 

açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu 

husuları içeren bir raporu genel kurula 

sunar, genel kurulca onaylanmış rapor 

tescil ve ilan edilir.  

(2) (6335 sayılı Kanun md. 41/14   ile 

mülga  ibare )  (..) sermayenin 

azaltılmasına rağmen şirket 

alacaklılarının haklarını tamamen 

karşılayacak miktarda aktifin şirkette 

varlığı belirlenmiş olmadıkça 

sermayenin azaltılmasına karar verilmez.  

(3) Genel kurulun kararına 421 inci 

maddenin üçüncü fıkrasının birinci 

cümlesi uygulanır. Kararda (6335 sayılı 

Kanun md. 41/14   ile mülga  ibare )  (..) 

sermayenin azaltılmasının ne tarzda 

yapılacağı gösterilir.  

(4) Esas sermayenin azaltılması 

sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter 

kârı sadece payların yok edilmesinde 

kullanılabilir.  

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde 

ile belirlenen en az tutardan aşağı 

indirilemez.  

(6) Bu madde ile 474 ve 475 inci 

maddeler, kayıtlı sermaye sisteminde 



çıkarılmış sermayenin azaltılmasına 

kıyas yoluyla uygulanır.  

 

478 B) İmtiyazlı paylar 

I - Tanım 

MADDE 478- (1) İlk esas sözleşme ile veya 

esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara 

imtiyaz tanınabilir. 

(2) İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy 

hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak 

veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay 

sahipliği hakkıdır. 

(3) 360 ıncı madde hükmü saklıdır. 

 

MADDE 25 – 6102 sayılı Kanunun 478 

inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Sermayesinin yarısından fazlası tek 

başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, 

belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, 

sendikalar, dernekler, vakıflar, 

kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına 

ait anonim şirketlerde ve buşirketlerin 

aynı oranda sermaye payına sahip 

oldukları iştiraklerinde; bunların sahip 

oldukları paylara tesis edilebilecek 

imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer 

paylara, belirli bir grup oluşturan pay 

sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa 

bu Kanunda düzenlenen herhangi bir 

imtiyaz tesis edilemez. Bu hüküm, 

payları borsada işlem gören 

anonim şirketlere, 5411 sayılı Kanunun 

3 üncü maddesinde tanımlanan kredi 

kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara 

uygulanmaz.” 

 

B) İmtiyazlı paylar  

I - Tanım  

MADDE 478- (1) İlk esas sözleşme ile 

veya esas sözleşme değiştirilerek bazı 

paylara imtiyaz tanınabilir.  

(2) İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, 

rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya 

tanınan üstün bir hak veya kanunda 

öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği 

hakkıdır.  

(3) 360 ıncı madde hükmü saklıdır.  

(4) (Ek: 26/6/2012-6335/25 md.) 

Sermayesinin yarısından fazlası tek 

başına veya birlikte; Devlet, il özel 

idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel 

kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, 

kooperatifler ve bunların üst 

kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve 

bu şirketlerin aynı oranda sermaye 

payına sahip oldukları iştiraklerinde; 

bunların sahip oldukları paylara tesis 

edilebilecek imtiyazlar hariç olmak 

üzere, diğer paylara, belirli bir grup 

oluşturan pay sahiplerine, belirli pay 

gruplarına ve azlığa bu Kanunda 

düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis 

edilemez. Bu hüküm, payları borsada 



işlem gören anonim şirketlere, 5411 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde 

tanımlanan kredi kuruluşlarına ve 

finansal kuruluşlara uygulanmaz.  

 

479 I - Oyda imtiyazlı paylar  

MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî 

değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı 

verilerek tanınabilir.  

(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. 

Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya 

haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda 

uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, 

kurumlaşma projesini veya haklı sebebi 

inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan 

istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede 

yapılacak her değişiklik mahkeme kararına 

bağlıdır. Kurumsallaşmanın 

gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı 

sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme 

kararı mahkeme tarafından geri alınabilir. 

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda 

kullanılamaz:  

a) Esas sözleşme değişikliği.  

b) İşlem denetçilerinin seçimi.  

c) İbra ve sorumluluk davası açılması.  

  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

14) 479 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 

(b) bendi, 

 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır 

I - Oyda imtiyazlı paylar  

MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eşit 

itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy 

hakkı verilerek tanınabilir.  

(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı 

tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın 

gerektirdiği veya haklı bir sebebin 

ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu 

iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, 

kurumlaşma projesini veya haklı sebebi 

inceleyip, bunlara bağlı olarak, 

sınırlamadan istisna edilme kararını 

vermesi gerekir. Projede yapılacak her 

değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. 

Kurumsallaşmanın 

gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya 

haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde 

istisna etme kararı mahkeme tarafından 

geri alınabilir. 

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda 

kullanılamaz:  

a) Esas sözleşme değişikliği.  

b) 6335 sayılı Kanun md. 43/ 14   ile 

mülga  bend 



c) İbra ve sorumluluk davası açılması 

505 B) Yönetim kurulu kararıyla  

MADDE 505- (1) Aksi kanunda 

öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir 

menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle 

şartlarını saptamak ve bununla ilgili işlem 

denetçisi seçmek yetkisini, en çok onbeş ay için 

yönetim kuruluna bırakabilir. 421 inci 

maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri 

yetkilendirme kararına da uygulanır.  

 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

 

15) 505 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ve bununla ilgili işlem denetçisi 

seçmek 

,… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

B) Yönetim kurulu kararıyla  

MADDE 505- (1) Aksi kanunda 

öngörülmemişse, genel kurul herhangi 

bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve 

hükümleriyle şartlarını saptamak (6335 

sayılı Kanun md. 41/15   ile mülga  ibare 

)  (..) yetkisini, en çok onbeş ay için 

yönetim kuruluna bırakabilir. 421 inci 

maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra 

hükümleri yetkilendirme kararına da 

uygulanır.  

 

524 D) Çeşitli hükümler  

I - İlan  

MADDE 524- (1) 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 

ettirir ve şirketin internet sitesine koyar. Bu 

belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

verilmesine ilişkin hükümler saklıdır.  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

15) 524 üncü maddesi, 

 

… 

Yürürlükten  kaldırılmıştır 

MADDE  524 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 15   ile mülga  madde 



525 II - Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri  

MADDE 525- (1) 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 yayımlarlar.  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

16) 525 inci maddesi, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

MADDE  525 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 16   ile mülga  madde 

526 III - Özet finansal tabloları  

MADDE 526- (1) Küçük ölçekteki şirketler ile 

merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin 

Türkiye’deki şubelerinin yayımlayacakları özet 

finansal tablolarının içeriği Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu tarafından belirlenir.  

 

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

17) 526 ncı maddesi, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

MADDE  526  :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 17   ile mülga  madde 

528  

 

E) Özel hükümler 

MADDE 528- (1) Bankalar ile diğer kredi 

kurumlarının, finansal kiralama ve faktöring 

MADDE 26 – 6102 sayılı Kanunun 528 

inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 528 – (1) Bankalar ile diğer 

E) Özel hükümler  

MADDE 528- (Değişik: 26/6/2012-

6335/26 md.)  

(1) Bankalar ile diğer kredi 

kurumlarının, finansal kiralama ve 



gibi finansal şirketlerin, sigorta ve reasürans 

şirketlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamındaki tüm kurumların ve 

kooperatiflerin finansal tabloları ile konsolide 

finansal tablolarına ilişkin özel hükümler 

saklıdır. 

(2) Özel kanunlarda ve Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulunca onaylanmış bulunan 

finansal tablolara ilişkin idari düzenlemelerde 

öngörülmemiş bulunan hususlarda bu Kanun 

hükümleri ile bu Kanunda gönderme yapılan 

Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır. 

 

kredi kurumlarının, finansal kiralama 

ve faktöring gibi finansalşirketlerin, sigorta 

ve reasürans şirketlerinin, Sermaye 

Piyasası Kanunu kapsamındaki tüm 

kurumların finansal tablolarıile konsolide 

finansal tablolarına ilişkin olarak Türkiye 

Muhasebe Standartlarında ve Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca belirlenmiş idari 

düzenlemelerde hüküm bulunmayan 

hâllerde, söz konusu alanlarıdüzenlemek 

ve denetlemek üzere kurulan kurum, kurul 

ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan 

hükümler uygulanır. 

(2) Türkiye Muhasebe Standartlarında, 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca 

belirlenmiş finansal tablolara ilişkin idari 

düzenlemelerde ve özel kanunlarda hüküm 

bulunmayan hâllerde bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

(3) Kooperatiflerin finansal 

tabloları ile konsolide finansal tablolarına 

ilişkin özel hükümler saklıdır.” 

 

faktöring gibi finansal şirketlerin, sigorta 

ve reasürans şirketlerinin, Sermaye 

Piyasası Kanunu kapsamındaki tüm 

kurumların finansal tabloları ile 

konsolide finansal tablolarına ilişkin 

olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarında ve Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunca belirlenmiş idari 

düzenlemelerde hüküm bulunmayan 

hâllerde, söz konusu alanları düzenlemek 

ve denetlemek üzere kurulan kurum, 

kurul ve kuruluşların özel kanunlarında 

yer alan hükümler uygulanır.  

 

(2) Türkiye Muhasebe Standartlarında, 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca belirlenmiş 

finansal tablolara ilişkin idari 

düzenlemelerde ve özel kanunlarda 

hüküm bulunmayan hâllerde bu Kanun 

hükümleri uygulanır.  

(3) Kooperatiflerin finansal tabloları ile 

konsolide finansal tablolarına ilişkin özel 

hükümler saklıdır.  

 

552 IV - Halktan para toplamak 

MADDE 552- (1) Bir anonim veya başka bir 

MADDE 27 – 6102 sayılı Kanunun 552 

nci maddesi aşağıdaki şekilde 

IV - Halktan para toplamak  

MADDE 552- (Değişik: 26/6/2012-



şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak 

amacıyla veya vaadiyle halktan para 

toplanabilmesi için Sermaye Piyasası 

Kurulundan izin alınır. Bu iznin esas ve usulleri 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz para 

toplanması girişiminin ve başlanmışsa para 

toplanmasının tedbiren, hemen durdurulmasını, 

toplanan paraların koruma altına alınmasını, 

gerekli diğer önlemlerin uygulanmasını, 

gereğinde kayyım atanmasını, Ankara Asliye 

Ticaret mahkemesinden de isteyebilir. Sermaye 

Piyasası Kurulunun istemi için teminat 

istenemez. Bu hükme aykırı olarak para 

toplayanlar ve fiilden haberli olan kurumlar ile 

ilgili şirketin yönetim kurulu  üyeleri, 

yöneticileri ve girişimcileri toplanan paranın 

derhâl Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen 

bir mevduat veya katılım bankasına 

yatırılmasından müteselsilen sorumludurlar. 

Alınan tedbir veya hacizden itibaren altı ay 

içinde aynı mahkemede dava açılır. 

(2) İznin varlığı hâlinde, toplanan tutarlar, izin 

tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen 

amaca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi 

bir şekilde kullanılmaya başlanılmadığı 

takdirde birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Mahkeme süreyi uzatabilir. 

(3) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 

saklıdır. 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 552 – (1) Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, bir şirket kurmak veyaşirketin 

sermayesini artırmak amacıyla yahut 

vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda 

bulunularak para toplanmasıyasaktır.” 

 

6335/27 md.)  

(1) 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.  

 



 

 

553 V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, 

yöneticilerin ve tasfiye memurlarının 

sorumluluğu 

MADDE 553- (1) 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 

sorumludurlar. 

(2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir 

görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, 

başkasına devreden organlar veya kişiler, bu 

görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde 

makul derecede özen göstermediklerinin ispat 

edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve 

kararlarından sorumlu olmazlar. 

(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna 

veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya 

yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu 

sorumlu olmama durumu gözetim ve özen 

yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz 

kılınamaz 

MADDE 28 – 6102 sayılı Kanunun 

553 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “yükümlülüklerini”ibaresinden sonra 

gelmek üzere “kusurlarıyla” ibaresi 

eklenmiştir. 

 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

16) 553 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “kusurlarının 

bulunmadığını ispatlamadıkça,” 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

- Kurucuların, yönetim kurulu 

üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 

memurlarının sorumluluğu  

MADDE 553- (1) Kurucular, yönetim 

kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye 

memurları, kanundan ve esas 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 

Eklenen  26/6/2012-6335/28 md.)  

kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, (6335 

sayılı Kanun md. 41/16   ile mülga  ibare 

)  (..)  hem şirkete hem pay sahiplerine 

hem de şirket alacaklılarına karşı 

verdikleri zarardan sorumludurlar. (1)  

(2) Kanundan veya esas sözleşmeden 

doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna 

dayanarak, başkasına devreden organlar 

veya kişiler, bu görev ve yetkileri 

devralan kişilerin seçiminde makul 

derecede özen göstermediklerinin ispat 

edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve 

kararlarından sorumlu olmazlar.  

(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, 

kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar 

veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu 

tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu 

gözetim ve özen yükümü gerekçe 

gösterilerek geçersiz kılınamaz.  

 



554 VI - 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; 

kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde 

kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete 

hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına 

karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. 

Kusuru iddia eden ispatlar. 

 

MADDE 29 – 6102 sayılı Kanunun 

554 üncü maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“VI – Denetçinin sorumluluğu 

MADDE 554 – (1) Şirketin ve şirketler 

topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal 

tablolarını, raporlarını, 

hesaplarını denetleyen denetçi ve özel 

denetçiler; kanuni görevlerinin yerine 

getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri 

takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri 

ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri 

zarar dolayısıyla sorumludur.” 

 

VI – Denetçinin sorumluluğu  

MADDE 554- (Değişik: 26/6/2012-

6335/29 md.)  

(1) Şirketin ve şirketler topluluğunun 

yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, 

raporlarını, hesaplarını denetleyen 

denetçi ve özel denetçiler; kanuni 

görevlerinin yerine getirilmesinde 

kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem 

şirkete hem de pay sahipleri ile şirket 

alacaklılarına karşı verdikleri zarar 

dolayısıyla sorumludur.  

 

562 A) 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, 

e) 66 ncı maddesine aykırı hileli envanter 

çıkaranlar, 

f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz 

MADDE 30 – 6102 sayılı Kanunun 562 

nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 562 – (1) Bu Kanunun; 

a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci veya üçüncü cümlesindeki 

yükümlülükleri yerine getirmeyenler, 

b) 64 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca belgelerin 

A) Suçlar ve cezalar  

MADDE 562- (Değişik: 26/6/2012-

6335/30 md.)  

(1) Bu Kanunun;  

a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci veya üçüncü cümlesindeki 

yükümlülükleri 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 



etmeyenler, 

ikiyüz günden az olmamak üzere adli para 

cezasıyla cezalandırılırlar. 

(2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykırı 

hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar 

adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci 

ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler 

iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla 

cezalandırılırlar. 

(4) Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla 

veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan 

defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin 

bilgileri, denetime tabi 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. 

(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, 

kopyasını sağlamayanlar, 

c) 

64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınc

a gerekli onayları yaptırmayanlar, 

d) 65 inci maddesine uygun olarak 

defterlerini tutmayanlar, 

e) 66 ncı maddesindeki usule 

aykırı olarak envanter çıkaranlar, 

f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz 

etmeyenler, 

dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla 

cezalandırılır. 

(2) 88 inci maddeye aykırı hareket edenler 

dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla 

cezalandırılır. 

(3) 199 uncu maddenin birinci ve 

dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler 

ikiyüz günden az olmamak üzere adli para 

cezasıyla cezalandırılır. 

(4) Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla 

veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan 

defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin 

defterlerini tutmayanlar,  

e) 66 ncı maddesindeki usule aykırı 

olarak envanter çıkaranlar,  

f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz 

etmeyenler,  

dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla 

cezalandırılır.  

(2) 88 inci maddeye aykırı hareket 

edenler dörtbin Türk Lirası idari para 

cezasıyla cezalandırılır.  

(3) 199 uncu maddenin birinci ve 

dördüncü fıkralarına aykırı hareket 

edenler ikiyüz günden az olmamak üzere 

adli para cezasıyla cezalandırılır.  

(4) Bu Kanun hükümlerine göre 

tutulmakla veya muhafaza edilmekle 

yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler 

ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi 

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 üçyüz günden az 

olmamak üzere adli para cezasıyla 

cezalandırılır.  

(5) Bu Kanunun;  



d) 395 inci maddesine aykırı olarak şirkete 

borçlananlar, 

üçyüz günden az olmamak üzere adli para 

cezasıyla cezalandırılırlar. 

(6) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilanı 

yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak 

üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(7) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykırı 

hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 

uncu maddesi hükümlerine 

görecezalandırılırlar. 

(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 adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(10) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykırı 

hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılırlar. 

(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 

bilgileri, denetime tabi 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 

suçoluşturmadığı takdirde üçyüz günden az 

olmamak üzere adli para cezasıyla 

cezalandırılır. 

(5) Bu Kanunun; 

a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda 

bulunan kurucular, 

b) 358 inci maddesine aykırı olarak pay 

sahiplerine borç verenler, 

c) 395 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

birinci veya ikinci cümlesi hükümlerini 

ihlal edenler, 

üçyüz günden az olmamak üzere adli para 

cezasıyla cezalandırılır. 

(6) Ticari defterlerin mevcut 

olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi 

a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda 

bulunan kurucular,  

b) 358 inci maddesine aykırı olarak pay 

sahiplerine borç verenler,  

c) 395 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

birinci veya ikinci cümlesi hükümlerini 

ihlal edenler,  

üçyüz günden az olmamak üzere adli 

para cezasıyla cezalandırılır.  

(6) Ticari defterlerin mevcut olmaması 

veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu 

Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, 

sorumlular üçyüz günden az olmamak 

üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.  

(7) 527 nci maddeye aykırı hareket 

edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu 

maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.  

(8) 549 uncu maddede belirtilen 

belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile 

ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe 

aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  

(9) 550 nci maddeye aykırı hareket 

edenler üç aydan iki yıla kadar hapis 

veya adli para cezasıyla cezalandırılır.  

(10) 551 inci maddeye aykırı hareket 

edenler doksan günden az olmamak 

üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.  

(11) 552 nci maddeye aykırı hareket 

edenler altı aydan iki yıla kadar hapis 



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 

cezalandırılırlar. 

(13) Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki 

fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci 

fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar. 

 

yahut bu Kanuna uygun 

saklanmamasıhâllerinde, sorumlular üçyüz 

günden az olmamak üzere adli para 

cezasıyla cezalandırılır. 

(7) 527 nci maddeye aykırı hareket 

edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu 

maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 

(8) 549 uncu maddede belirtilen belgeleri 

sahte olarak düzenleyenler ile ticari 

defterlere kasıtlı olarak gerçeğe 

aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

(9) 550 nci maddeye aykırı hareket 

edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya 

adli para cezasıyla cezalandırılır. 

(10) 551 inci maddeye aykırı hareket 

edenler doksan günden az olmamak üzere 

adli para cezasıyla cezalandırılır. 

(11) 552 nci maddeye aykırı hareket 

edenler altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılır. 

(12) 1524 üncü maddede öngörülen 

internet sitesini oluşturmayan şirketlerin 

yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz 

cezasıyla cezalandırılır.  

12) 1524 üncü maddede öngörülen 

internet sitesini oluşturmayan şirketlerin 

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 

cezalandırılır.  

(13) Bu Kanun kapsamındaki idari para 

cezaları, aksine hüküm bulunmayan 

hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri 

tarafından verilir.  

(14) Bu Kanunda tanımlanan 

kabahatlerden birinin idari yaptırım 

kararı verilinceye kadar birden çok 

işlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya 

tüzel kişiye bir idari para cezası verilir 

ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki 

kat artırılır. Ancak, bu kabahatin 

işlenmesi suretiyle bir menfaat temin 

edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi 

hâlinde verilecek idari para cezasının 

miktarı bu menfaat veya zararın üç 

katından az olamaz  

 



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 

cezalandırılır. 

(13) Bu Kanun kapsamındaki idari para 

cezaları, aksine hüküm bulunmayan 

hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri 

tarafından verilir. 

(14) Bu Kanunda tanımlanan 

kabahatlerden birinin idari yaptırım 

kararı verilinceye kadar birden çok 

işlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel 

kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili 

hükme göre verilecek ceza iki kat artırılır. 

Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir 

menfaat temin edilmesi veya zarara 

sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari 

para cezasının miktarı bu menfaat veya 

zararın üç katından az olamaz.” 

 

563 B) Soruşturma ve kovuşturma usulü  

MADDE 563- (1) 562 nci maddede belirlenen 

suçlar resen takip olunur.  

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

MADDE  563  :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 18   ile mülga  madde 



18) 563 üncü maddesi, 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır. 

 

585 G) Kuruluş 

I - Kurulma anı 

MADDE 585- (1) Şirket, kanuna uygun olarak 

düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların 

limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, 

sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri 

ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle 

kurulur. 588 inci maddenin birinci fıkrası 

saklıdır. 

 

MADDE 31 – 6102 sayılı Kanunun 585 

inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 585 – (1) Şirket, kurucuların, 

kanuna uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan, sermayenin 

tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt 

ettikleri, imzalarının noterce 

onaylandığı şirket sözleşmesinde 

limited şirket kurma iradelerini 

açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay 

bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa 

borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri 

tamamen ödenmemiş payların devri 

hususlarında bu Kanunun 

anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen 

uygulanır. 588 inci maddenin birinci fıkra 

hükümleri saklıdır.” 

 

G) Kuruluş  

I - Kurulma anı  

MADDE 585- (Değişik: 26/6/2012-

6335/31 md.)  

(1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun 

olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin 

tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt 

ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı 

şirket sözleşmesinde limited şirket 

kurma iradelerini açıklamalarıyla 

kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin 

ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa 

etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen 

ödenmemiş payların devri hususlarında 

bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin 

hükümleri kıyasen uygulanır. 588 inci 

maddenin birinci fıkra hükümleri 

saklıdır.  

 

586 II - Tescil  

1. İstem  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; II - Tescil  

1. İstem  



MADDE 586- (1) Şirket sözleşmesinin 575 

inci maddede öngörüldüğü şekilde 

düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline 

başvurulur.  

(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından 

imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler 

eklenir:  

a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.  

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre 

düzenlenmiş kurucular beyanı ve Bakanlıkça 

istenilmesi hâlinde 351 inci madde uyarınca 

hazırlanmış işlem denetçisi raporu.  

c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi 

temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini 

gösterir belge.  

(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:  

a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya 

unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.  

b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve 

ödediği toplam tutar.  

c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, 

müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.  

d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.  

 

… 

17) 586 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinde yer alan “ve Bakanlıkça 

istenilmesi hâlinde 351 inci madde 

uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi 

raporu”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 586- (1) Şirket sözleşmesinin 

575 inci maddede öngörüldüğü şekilde 

düzenlenmesinden sonra, tescil için, 

şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 

ticaret siciline başvurulur.  

(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından 

imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler 

eklenir:  

a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir 

örneği.  

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye 

göre düzenlenmiş kurucular beyanı  

(6335 sayılı Kanun md. 41/17   ile mülga  

ibare )  (..).  

c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi 

temsile yetkili kişileri ve denetçinin 

seçimini gösterir belge.  

(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:  

a) Bütün ortakların adları ve soyadları 

veya unvanları, yerleşim yerleri, 

vatandaşlıkları.  

b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye 

payı ve ödediği toplam tutar.  

c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, 

müdürlerin adları ve soyadları veya 

unvanları.  

d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.  

 

587 2. Tescil ve ilan  

MADDE 587- (1) Şirket sözleşmesinin 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 2. Tescil ve ilan  

MADDE 587- (1) Şirket sözleşmesinin 



tamamı, kurucuların imzalarının noterce 

onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin 

merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

olunur. Tescil ve ilan edilen şirket 

sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı 

maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz:  

a) Şirket sözleşmesinin tarihi.  

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.  

c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış 

şekilde şirketin işletme konusu; şirket 

sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, 

şirketin süresi.  

d) Esas sermayenin itibarî değeri.  

e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim 

yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve 

her ortağın üstlendiği esas sermaye payları.  

f) Ayni sermayenin konusu ve bu tür 

sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye 

payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili 

sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, 

şirketin borçlandığı karşı edim; özel 

menfaatlerin içerik ve değeri.  

g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve 

bunlara sağlanan hakların içeriği.  

h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer 

kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve 

yerleşim yerleri.  

ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli.  

i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa 

… 

18) 587 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(i) bendinde yer alan “, denetçinin yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir olması hâlinde adı, soyadı, 

yerleşim yeri, meslek odası numarası”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

tamamı, kurucuların imzalarının noterce 

onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, 

şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan 

edilen şirket sözleşmesine, aşağıda 

sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin 

birinci fıkrası hükmü uygulanmaz:  

a) Şirket sözleşmesinin tarihi.  

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.  

c) Esas noktaları belirtilmiş ve 

tanımlanmış şekilde şirketin işletme 

konusu; şirket sözleşmesinde bu konuda 

bir hüküm varsa, şirketin süresi.  

d) Esas sermayenin itibarî değeri.  

e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, 

yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların 

unvanı, merkezleri ve her ortağın 

üstlendiği esas sermaye payları.  

f) Ayni sermayenin konusu ve bu tür 

sermayenin karşılığında verilecek esas 

sermaye payları; bir aynın devralınması 

hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, 

sözleşmenin karşı tarafı, şirketin 

borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin 

içerik ve değeri.  

g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin 

sayısı ve bunlara sağlanan hakların 

içeriği.  

h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili 



ticaret siciline tescil edilmiş şubesi, denetçinin 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir olması hâlinde adı, soyadı, 

yerleşim yeri, meslek odası numarası.  

j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan 

imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim 

yükümlülükleri, esas sermaye payları ile ilgili 

önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve 

alım hakları.  

k) Şirket tarafından yapılacak olan ilanların 

şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda 

bir hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin 

ortaklara ne şekilde bildirimde bulunacakları.  

 

diğer kişilerin adları, soyadları veya 

unvanları ve yerleşim yerleri.  

ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli.  

i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, 

varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi, 

(6335 sayılı Kanun md. 41/18   ile mülga  

ibare )  (..).   

j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş 

bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya 

yan edim yükümlülükleri, esas sermaye 

payları ile ilgili önerilmeye muhatap 

olma, önalım, geri alım ve alım hakları.  

k) Şirket tarafından yapılacak olan 

ilanların şekli, türü ve şirket 

sözleşmesinde bu konuda bir hüküm 

bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara 

ne şekilde bildirimde bulunacakları 

605 3. Geri ödeme  

MADDE 605- (1) Yerine getirilen ek ödeme 

yükümlülüğünün kısmen veya tamamen geri 

verilebilmesi için ek ödemeye ilişkin tutarın, 

serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile 

fonlardan karşılanabilir olması ve bu durumun 

işlem denetçisi tarafından doğrulanmış 

bulunması şarttır.  

 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

19) 605 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ve bu durumun işlem denetçisi 

tarafından doğrulanmış bulunması”, 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

3. Geri ödeme  

MADDE 605- (1) Yerine getirilen ek 

ödeme yükümlülüğünün kısmen veya 

tamamen geri verilebilmesi için ek 

ödemeye ilişkin tutarın, serbestçe 

kullanılabilecek yedek akçeler ile 

fonlardan karşılanabilir olması  (6335 

sayılı Kanun md. 41/19   ile mülga  ibare 

)  (..).  şarttır.  

 

615 I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler  

MADDE 615- (1) Ortaklar veya onlara yakın 

kişiler tarafından şirkete verilen ve 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; MADDE  615:  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 19   ile mülga  madde 



özkaynakların yerini tutan nitelikteki ödünçler, 

bir sözleşme veya beyan dolayısıyla sırada en 

sonda yer alanlar da dâhil olmak üzere diğer 

tüm alacaklardan sonra gelir.  

(2) Aşağıdakiler, özkaynakların yerini tutan 

ödünç niteliğinde sayılır:  

a) Esas sermayenin ve kanuni yedek akçelerin, 

aktifler tarafından artık karşılanamadığı bir 

anda verilen ödünçler.  

b) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından, 

şirketin finansal durumu itibarıyla özkaynak 

koymalarının uygun olduğu bir anda, bunun 

yerine verilen ödünçler.  

(3) İflasın açılmasından önceki bir yıl içinde, 

özkaynakların yerini tutar nitelikteki ödünçlerin 

geriye ödenmesi amacıyla yapılan ödemeler, bu 

ödemelerin alıcısı tarafından geri verilir.  

 

… 

19) 615 inci maddesi, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

616 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Şirketin Organları  

A) Genel kurul  

I - Yetkiler  

MADDE 616- (1) Genel kurulun devredilemez 

yetkileri şunlardır:  

a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi.  

b) Müdürlerin atanmaları ve görevden 

alınmaları.  

c) Topluluk denetçisi ile işlem denetçileri de 

dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmaları ve 

görevden alınmaları.  

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

20) 616 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendinde yer alan “işlem denetçileri de 

dâhil olmak üzere,”, 

… 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Şirketin Organları  

A) Genel kurul  

I - Yetkiler  

MADDE 616- (1) Genel kurulun 

devredilemez yetkileri şunlardır:  

a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi.  

b) Müdürlerin atanmaları ve görevden 

alınmaları.  

c) Topluluk denetçisi  ile   (6335 sayılı 

Kanun md. 41/20   ile mülga  ibare )  (..). 

denetçilerin atanmaları ve görevden 



d) Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık 

faaliyet raporunun onaylanması.  

e) Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık 

faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı 

hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının 

belirlenmesi.  

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve 

ibraları.  

g) Esas sermaye paylarının devirlerinin 

onaylanması.  

h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için 

mahkemeden istemde bulunulması.  

ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı 

konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir 

iktisabın onaylanması.  

i) Şirketin feshi.  

j) Genel kurulun kanun veya şirket sözleşmesi 

ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel 

kurula sunduğu konularda karar verilmesi.  

(2) Aşağıda sayılanlar, şirket sözleşmesinde 

öngörüldükleri takdirde genel kurulun 

devredilemez yetkileridir:  

a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun 

onayının arandığı hâller ile müdürlerin 

faaliyetlerinin onaylanması.  

b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım 

ve alım haklarının kullanılması hakkında karar 

verilmesi.  

c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı 

kurulmasına ilişkin onayın verilmesi.  

alınmaları.  

d) Topluluk yılsonu finansal tabloları ile 

yıllık faaliyet raporunun onaylanması.  

e) Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık 

faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı 

hakkında karar verilmesi, kazanç 

paylarının belirlenmesi.  

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi 

ve ibraları.  

g) Esas sermaye paylarının devirlerinin 

onaylanması.  

h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için 

mahkemeden istemde bulunulması.  

ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını 

iktisabı konusunda yetkilendirilmesi 

veya böyle bir iktisabın onaylanması.  

i) Şirketin feshi.  

j) Genel kurulun kanun veya şirket 

sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da 

müdürlerin genel kurula sunduğu 

konularda karar verilmesi.  

(2) Aşağıda sayılanlar, şirket 

sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde 

genel kurulun devredilemez yetkileridir:  

a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel 

kurulun onayının arandığı hâller ile 

müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması.  

b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, 

geri alım ve alım haklarının kullanılması 

hakkında karar verilmesi.  



d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç 

yönerge çıkarılması.  

e) Şirket sözleşmesinin 613 üncü maddenin 

dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını 

yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve 

ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya 

rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde 

bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin 

verilmesi.  

f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen 

sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması.  

(3) Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak 

genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek 

ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların 

geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları 

şarttır.  

 

c) Esas sermaye payları üzerinde rehin 

hakkı kurulmasına ilişkin onayın 

verilmesi.  

d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç 

yönerge çıkarılması.  

e) Şirket sözleşmesinin 613 üncü 

maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 

ortakların onayını yeterli görmemesi 

hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete 

karşı bağlılık yükümü veya rekabet 

yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde 

bulunabilmelerinin onayı için gereken 

iznin verilmesi.  

f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde 

öngörülen sebeplerden dolayı şirketten 

çıkarılması.  

(3) Tek ortaklı limited şirketlerde, bu 

ortak genel kurulun tüm yetkilerine 

sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla 

alacağı kararların geçerlilik 

kazanabilmeleri için yazılı olmaları 

şarttır.  

 

628  III - Müdürlerin yerleşim yeri  

MADDE 628- (1) Şirket müdürlerinden en az 

birinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması 

ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili 

olması gerekir.  

(2) Birinci fıkra hükmüne aykırılık 

belirlendiğinde, ticaret sicili müdürü durumun 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

20) 628 inci maddesi, 

MADDE  628 :  (6335 sayılı Kanun md. 

43/ 20   ile mülga  madde 



kanuna uygun hâle getirilmesi için şirkete 

uygun bir süre verir. Bu süre içinde gereken 

yapılmadığı takdirde, ticaret sicili müdürü 

şirketin feshini mahkemeden ister.  

 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

635 D) Denetçi  

MADDE 635- (1) Anonim şirketin denetçiye 

ve işlem denetçileriyle denetime ve özel 

denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de 

uygulanır.  

 

MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

21) 635 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ve işlem denetçileriyle”, 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

D) Denetçi  

MADDE 635- (1) Anonim şirketin 

denetçiye  (6335 sayılı Kanun md. 41/21   

ile mülga  ibare )  (..).  denetime ve özel 

denetime ilişkin hükümleri limited 

şirkete de uygulanır.  

 

642 2. Ödeme  

MADDE 642- (1) Ayrılma akçesi;  

a) Şirket kullanılabilir bir özkaynak üzerinde 

tasarruf ediyorsa,  

b) Ayrılan kişinin esas sermaye payları 

devredilebiliyorsa,  

c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre 

azaltılmışsa,  

ayrılma ile muaccel olur.  

(2) İşlem denetçisi kullanılabilir özkaynak 

tutarını belirler. Bu tutar ayrılma akçesinin 

ödenmesine yetmiyorsa, işlem denetçisi esas 

sermayeden ne tutarda indirim yapılması 

gerektiğini de gösterir.  

(3) Ayrılan ortağın ayrılma akçesinin 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

21) 642 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

2. Ödeme  

MADDE 642- (1) Ayrılma akçesi;  

a) Şirket kullanılabilir bir özkaynak 

üzerinde tasarruf ediyorsa,  

b) Ayrılan kişinin esas sermaye payları 

devredilebiliyorsa,  

c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre 

azaltılmışsa,  

ayrılma ile muaccel olur.  

(2) (6335 sayılı Kanun md. 43/ 21    ile 

mülga  fıkra ) 

(3) Ayrılan ortağın ayrılma akçesinin 

ödenmeyen kısmı, şirkete karşı, bütün 

alacaklılardan sonra gelen bir alacak 

oluşturur. Bu husus yıllık raporda 



ödenmeyen kısmı, şirkete karşı, bütün 

alacaklılardan sonra gelen bir alacak oluşturur. 

Bu husus yıllık raporda kullanılabilir özkaynak 

tutarının tespiti ile muaccel hâle gelir.  

 

 

kullanılabilir özkaynak tutarının tespiti 

ile muaccel hâle gelir.  

 

644 E) Uygulanacak hükümler 

MADDE 644- (1) Aşağıda madde numaraları 

bildirilen anonim şirketlere ilişkin hükümler 

limited şirketlere de uygulanır. 

a) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığına 

ilişkin 549 uncu; sermaye hakkında yanlış 

beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 

hakkında 550 nci; değer biçilmesinde 

yolsuzluğa dair 551 inci; kurucuların, yönetim 

kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 

memurlarının sorumluluğunu düzenleyen 553 

üncü; denetçilerin ve işlem denetçilerinin 

sorumluluğuna ilişkin 554 ilâ 561 inci 

maddeler. 

b) Feshe ilişkin 353 üncü, şirkete karşı 

borçlanma yasağına dair 358 inci maddeler. 

c) Yönetim kurulu kararlarının butlanı 

hakkındaki 391 inci ve müdürlerin bilgi alma 

haklarına kıyas yolu ile uygulanmak üzere  392 

nci madde. 

d) Limited şirketlere de uygulanan 549 ilâ 551 

inci maddelerine aykırı hareket edenler, 562 nci 

maddenin sekizinci ilâ onuncu fıkralarında 

öngörülen cezalarla cezalandırılırlar. 

MADDE 32 – 6102 sayılı Kanunun 

644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan “ve işlem 

denetçilerinin” ibaresi madde 

metninden çıkarılmış ve (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Feshe ilişkin 353 üncü madde, şirkete 

karşı borçlanma yasağına ilişkin 358 inci 

madde, müdürlerin yakınlarının şirkete 

borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin 

ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi 

hükümleri, kâr payı avansına ilişkin 509 

uncu maddenin üçüncü fıkrası.” 

 

E) Uygulanacak hükümler  

MADDE 644- (1) Aşağıda madde 

numaraları bildirilen anonim şirketlere 

ilişkin hükümler limited şirketlere de 

uygulanır.  

a) Belgelerin ve beyanların kanuna 

aykırılığına ilişkin 549 uncu; sermaye 

hakkında yanlış beyanlar ve ödeme 

yetersizliğinin bilinmesi hakkında 550 

nci; değer biçilmesinde yolsuzluğa dair 

551 inci; kurucuların, yönetim kurulu 

üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 

memurlarının sorumluluğunu düzenleyen 

553 üncü; denetçilerin (6335 sayılı 

Kanun md.644 ile mülga ibare)  (…) 

sorumluluğuna ilişkin 554 ilâ 561 inci 

maddeler.   

b) (Değişik: 26/6/2012-6335/32 md.) 

Feshe ilişkin 353 üncü madde, şirkete 

karşı borçlanma yasağına ilişkin 358 inci 

madde, müdürlerin yakınlarının şirkete 

borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin 

ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi 

hükümleri, kâr payı avansına ilişkin 509 



 uncu maddenin üçüncü fıkrası.  

c) Yönetim kurulu kararlarının butlanı 

hakkındaki 391 inci ve müdürlerin bilgi 

alma haklarına kıyas yolu ile 

uygulanmak üzere 392 nci madde.  

d) Limited şirketlere de uygulanan 549 

ilâ 551 inci maddelerine aykırı hareket 

edenler, 562 nci maddenin sekizinci ilâ 

onuncu fıkralarında öngörülen cezalarla 

cezalandırılırlar.  

 

832 ALTINCI KISIM  

Makbuz Senedi ve Varant  

A) Umumi mağazalar  

I - Genel olarak  

MADDE 832- (1) Makbuz senedi ve varant 

verme karşılığında serbest veya 

gümrüklenmemiş mal ve hububatı, saklama 

sözleşmesi uyarınca kabul etmek ve tevdi 

edenlere de bu senetlerle tevdi olunan mal ve 

hububatı satabilmek veya rehnedebilmek 

imkânı vermek amacıyla kurulan mağazalara 

“umumi mağaza” denir. Umumi mağazalar 

işlemleri bu Kısım hükümlerine tabidir.  

(2) Umumi mağazalar Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının izniyle kurulur. İzin almadan 

umumi mağaza açarak makbuz senedi veya 

varant düzenleyenler, üç aydan altı aya kadar 

hapis ve doksan günden az olmamak üzere adli 

para cezasıyla cezalandırılır.  

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

22) 832 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesi, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır. 

 

ALTINCI KISIM  

Makbuz Senedi ve Varant  

A) Umumi mağazalar  

I - Genel olarak  

MADDE 832- (1) Makbuz senedi ve 

varant verme karşılığında serbest veya 

gümrüklenmemiş mal ve hububatı, 

saklama sözleşmesi uyarınca kabul 

etmek ve tevdi edenlere de bu senetlerle 

tevdi olunan mal ve hububatı satabilmek 

veya rehnedebilmek imkânı vermek 

amacıyla kurulan mağazalara “umumi 

mağaza” denir. Umumi mağazalar 

işlemleri bu Kısım hükümlerine tabidir.  

(2) Umumi mağazalar Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının izniyle kurulur. (6335 

sayılı Kanun md. 43/ 22    ile mülga  

cümle) 

 



(3) Umumi mağazaların kuruluş usul ve 

esasları, bunlara kabul edilecek mal ve hububat 

cinsleri ve umumi mağazaların henüz 

gümrüklenmemiş olan malları kabul etmeye 

yetkili sayılmaları için gereken şartlar ve 

gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir.  

II - İstisnalar  

MADDE 833- (1) 832 nci maddede yazılı 

senetleri vermeksizin, yalnız mal ve hububatı 

saklama sözleşmesiyle kabul etmek üzere 

açılan diğer kurumlar ve yerler hakkında 

umumi mağazalara ait hükümler geçerli olmaz. 

Bu hususta Türk Borçlar Kanununun saklama 

sözleşmesi hakkındaki hükümleri uygulanır.  

(2) Tevdi edilmiş şeyler karşılığında verilen 

ancak, kanunun aradığı şekil şartlarına 

uymayan senetlerle, bu şekil şartlarına uygun 

olup da izin almamış olan kurumlar tarafından 

verilen senetler, kıymetli evrak olmayıp teslim 

alma makbuzları veya ispat belgeleri 

hükmündedir.  

 

(3) Umumi mağazaların kuruluş usul ve 

esasları, bunlara kabul edilecek mal ve 

hububat cinsleri ve umumi mağazaların 

henüz gümrüklenmemiş olan malları 

kabul etmeye yetkili sayılmaları için 

gereken şartlar ve gümrük denetimi özel 

kanununda düzenlenir.  

II - İstisnalar  

MADDE 833- (1) 832 nci maddede 

yazılı senetleri vermeksizin, yalnız mal 

ve hububatı saklama sözleşmesiyle kabul 

etmek üzere açılan diğer kurumlar ve 

yerler hakkında umumi mağazalara ait 

hükümler geçerli olmaz. Bu hususta 

Türk Borçlar Kanununun saklama 

sözleşmesi hakkındaki hükümleri 

uygulanır.  

(2) Tevdi edilmiş şeyler karşılığında 

verilen ancak, kanunun aradığı şekil 

şartlarına uymayan senetlerle, bu şekil 

şartlarına uygun olup da izin almamış 

olan kurumlar tarafından verilen 

senetler, kıymetli evrak olmayıp teslim 

alma makbuzları veya ispat belgeleri 

hükmündedir.  

 

1522 B) Ölçeklerine göre işletmeler 

MADDE 1522- (1) Küçük ve orta büyüklükteki 

işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe 

MADDE 33 – 6102 sayılı Kanunun 1522 

nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

B) Ölçeklerine göre işletmeler  

MADDE 1522- (Değişik: 26/6/2012-

6335/33 md.)  

(1) Küçük ve orta büyüklükteki 



Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî 

Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun 

ticari defterler ile finansal tablolara ve 

raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, 

ilgili tüm hükümlerine uygulanır. 

 

“MADDE 1522 – (1) Küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeleri 

tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun görüşleri alınarak, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, 

Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler bu 

Kanunun ilgili tüm hükümlerine 

uygulanır.” 

 

işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun görüşleri 

alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelik, Resmî Gazetede 

yayımlanır. Bu ölçütler bu Kanunun 

ilgili tüm hükümlerine uygulanır.  

 

1523 C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri  

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 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.  

b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

23) 1523 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendi, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri  

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) (6335 sayılı Kanun md. 43/ 23    ile 

mülga  bend) 

b) Esas faaliyet konularından biri, 

varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir 

kitle adına muhafaza etmek olan 

bankalar, yatırım bankaları, sigorta 

şirketleri, emeklilik şirketleri ve 



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.  

 

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.  

 

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 ilanlar. 

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini 

MADDE 34 – 6102 sayılı Kanunun 

1524 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 1524 – (1) 397 nci maddenin 

dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi 

olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının 

ticaret siciline tescili tarihinden 

itibaren üç ay içinde bir internet sitesi 

açmak ve bu sitenin belirli bir 

bölümünü şirketçe kanunen 

D) Elektronik işlemler ve bilgi 

toplumu hizmetleri  

I - İnternet sitesi  

MADDE 1524- (Değişik: 26/6/2012-

6335/34 md.)  

(1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası 

uyarınca denetime tabi olan sermaye 

şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline 

tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir 

internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli 

bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması 



koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli 

kullanabilmeleri için görmelerinin ve 

bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, 

açıklamalar. 

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından 

alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, 

değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara 

ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl 

belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, 

payların halka arz edilmesine dair taahhütler, 

bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın 

ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin 

karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap 

etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim 

kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, 

bilgiler, belgeler. 

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, 

tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat 

  sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler, 

 tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, 

azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine 

ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri 

genel kurulu kararları, menkul kıymet 

çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan 

raporlar. 

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü 

çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu 

açıklamaları. 

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından 

yapılması gereken ilanların 

yayımlanmasına özgülemek 

zorundadır. İnternet sitesinde 

yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli 

bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, 

belirtilmemiş ise içeriğin dayandığıişlemin 

veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil 

veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil 

veya ilanın yapıldığıtarihten itibaren en 

geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan 

internet sitesi açılıncaya kadar geçen 

sürede yayımlanmasıgereken içerikler de 

bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur. 

(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. Cezai hükümler 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 ihlali 

gereken ilanların yayımlanmasına 

özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde 

yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli 

bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, 

belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı 

işlemin veya olgunun gerçekleştiği 

tarihten, tescil veya ilana bağlandığı 

durumlarda ise tescil veya ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün 

içinde, şirketin kuruluşundan internet 

sitesi açılıncaya kadar geçen sürede 

yayımlanması gereken içerikler de bu 

sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.  

(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. Cezai hükümler 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 ihlali 

hâlinde herkes engelin kaldırılması 

davasını açabilir.  



açıklanması zorunlu bilgiler. 

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, 

bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay 

sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için 

öngörülen hususlar. 

ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması 

gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan 

bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve 

menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli 

finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve 

ekleri. 

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal 

yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin 

yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim 

kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen 

her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, 

tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. 

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi 

raporları. 

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını 

istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye 

piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere 

uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin 

sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm 

sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru 

bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza 

hükümleri saklıdır. 

(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine 

hâlinde herkes engelin 

kaldırılması davasını açabilir. 

(4) İnternet sitesinin bu maddenin 

amaçlarına özgülenmiş kısmında 

yayımlanan içeriğin başına tarih ve 

parantez 

içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi 

konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu 

fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak 

suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen 

kısımda yer alan bir mesajın, 

yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir 

numara altında tescili ve ilgili diğer 

hususlar Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda 

veya idari düzenlemelerde daha uzun bir 

süre öngörülmedikçe, şirketin internet 

sitesine konulan bir içerik, üzerinde 

bulunan tarihten itibaren en az altı ay 

süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde 

konulmamış sayılır. 

(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu 

Kanunun ilgili maddelerinde ve bu 

maddede öngörülen düzenlemeler 

denetime tabi olmayan sermaye şirketleri 

(4) İnternet sitesinin bu maddenin 

amaçlarına özgülenmiş kısmında 

yayımlanan içeriğin başına tarih ve 

parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” 

ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu 

Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe 

uyulmak suretiyle değiştirilebilir. 

Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın, 

yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir 

numara altında tescili ve ilgili diğer 

hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.  

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda 

veya idari düzenlemelerde daha uzun bir 

süre öngörülmedikçe, şirketin internet 

sitesine konulan bir içerik, üzerinde 

bulunan tarihten itibaren en az altı ay 

süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde 

konulmamış sayılır.  

(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu 

Kanunun ilgili maddelerinde ve bu 

maddede öngörülen düzenlemeler 

denetime tabi olmayan sermaye şirketleri 

hakkında uygulanmaz.  

 



ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. 

Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya 

menfaati bulunmak gibi kayıtlarla 

sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da 

bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes 

engelin kaldırılması davasını açabilir. 

  

(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına 

özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin 

başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş 

mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak 

Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe 

uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen 

kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği 

karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve 

ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya 

idari düzenlemelerde daha uzun bir süre 

öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine 

konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten 

itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde 

kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal 

tablolar için bu süre beş yıldır. 

(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 

nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde 

yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket 

yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek 

noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası 

altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra 

hakkında uygulanmaz.” 

 



sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik 

yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki 

işlem tekrarlanır. 

 

1526 III - Güvenli elektronik imza  

MADDE 1526- (1) Poliçe, bono, çek, makbuz 

senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen 

senetler güvenli elektronik imza ile 

düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval 

ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen 

işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.  

(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta 

poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, 

ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya 

elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. 

Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği 

ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el 

yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer 

araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, 

gönderilebilir.  

(3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi 

diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun 

zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik 

ortamda güvenli elektronik imza ile de 

yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan 

belgeler de aynı usulle elektronik ortamda 

düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi 

gereken ve tüzükte düzenlenen hâllerde güvenli 

elektronik imzaya eklenen zaman damgasının 

tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı 

MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

... 

 

20) 1526 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 

üçüncü cümlesinde ve beşinci fıkrasında 

yer alan “tüzükte” ibareleri“yönetmelikte”, 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

III - Güvenli elektronik imza  

MADDE 1526- (1) Poliçe, bono, çek, 

makbuz senedi, varant ve kambiyo 

senetlerine benzeyen senetler güvenli 

elektronik imza ile düzenlenemez. Bu 

senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi 

senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler 

güvenli elektronik imza ile yapılamaz.  

(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve 

sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile 

baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde 

mekanik veya elektronik herhangi bir 

araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke 

kanunlarının izin verdiği ölçüde bu 

senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, 

telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer 

araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, 

gönderilebilir.  

(3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel 

kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu 

Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler 

elektronik ortamda güvenli elektronik 

imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin 

dayanağı olan belgeler de aynı usulle 

elektronik ortamda düzenlenebilir. 

Zaman unsurunun belirlenmesi gereken 



sistemindeki tarih esas alınır.  

(4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket 

namına kendi adlarına üretilen güvenli 

elektronik imzayla imza atabilirler. Bu 

durumda, kullanılacak nitelikli elektronik 

sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, 

sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği 

tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve 

ilan edilir.  

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü 

fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar 26 ncı maddede düzenlenen tüzükte 

gösterilir.  

 

 

ve (6335 sayılı Kanun md. 40/20   ile 

değişen ibare )   yönetmelikte  

düzenlenen hâllerde güvenli elektronik 

imzaya eklenen zaman damgasının 

tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı 

sistemindeki tarih esas alınır.  

(4) Şirket adına imza yetkisini haiz 

kişiler şirket namına kendi adlarına 

üretilen güvenli elektronik imzayla imza 

atabilirler. Bu durumda, kullanılacak 

nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika 

sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin 

ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin 

de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan 

edilir.  

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü 

fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar 26 ncı maddede düzenlenen 

(6335 sayılı Kanun md. 40/20   ile 

değişen ibare )   yönetmelikte   gösterilir.  

 

1527 IV - Elektronik ortamda kurullar 

1. İlkeler 

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 

MADDE 35 – 6102 sayılı Kanunun 1527 

nci maddesinin beşinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde ve 

altıncı fıkrasında yer 

alan “yönetmelikle” ibaresi “tebliğle” şekli

nde değiştirilmiştir. 

“(5) Anonim şirketlerde genel kurullara 

elektronik ortamda katılma, öneride 

IV - Elektronik ortamda kurullar  

1. İlkeler  

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 



 yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde 

Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas 

sözleşmede öngörülen toplantı ile karar 

nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 

(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi 

paylara bölünmüş şirketlerde, şirket 

sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek 

elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel 

kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, 

fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy 

vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, 

elektronik ortamda oy kullanabilmek için, 

şirketin bu amaca özgülenmiş birinternet 

sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde 

bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin 

katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla 

ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve 

oy kullananların kimliklerinin saklanması 

şarttır. 

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde 

esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği 

şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün 

şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün 

araçları sağlar. 

(5) Anonim şirketlerde genel kurullara 

elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, 

görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın 

ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 

doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir 

bulunma, görüş açıklama ve oy verme, 

fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün 

hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün 

uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle 

düzenlenir. Yönetmelikte, genel kurula 

elektronik ortamda katılmaya ve oy 

vermeye ilişkin esas sözleşme 

hükmünün örneği yer alır. 

Anonim şirketler yönetmelikten aynen 

aktarılacak olan bu hükümde değişiklik 

yapamazlar. Yönetmelik ayrıca oyun 

gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından 

kullanılmasınısağlayan kurallar ile 407 nci 

maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen 

Bakanlık temsilcilerinin bu hususa ilişkin 

yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesi ile birlikte genel 

kurullara elektronik ortamda katılma ve oy 

kullanma sisteminin uygulanması pay 

senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde 

zorunlu hâle gelir.” 

 

kısım üyelerin elektronik ortamda 

katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu 

hâllerde Kanunda veya şirket 

sözleşmesinde ve esas sözleşmede 

öngörülen toplantı ile karar nisaplarına 

ilişkin hükümler aynen uygulanır.  

(2) Kollektif, komandit, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, 

şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede 

öngörülerek elektronik ortamda ortaklar 

kuruluna ve genel kurula katılma, 

öneride bulunma ve oy verme, fizikî 

katılımın, öneride bulunmanın ve oy 

vermenin bütün hukuki sonuçlarını 

doğurur.  

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen 

hâllerde, elektronik ortamda oy 

kullanabilmek için, şirketin bu amaca 

özgülenmiş bir internet sitesine sahip 

olması, ortağın bu yolda istemde 

bulunması, elektronik ortam araçlarının 

etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik 

raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve 

ilan edilmesi ve oy kullananların 

kimliklerinin saklanması şarttır.  

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan 

şirketlerde esas sözleşme veya şirket 

sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu 

yolla oy kullanmanın bütün şartlarını 

gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün 



tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula 

elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye 

ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. 

Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak 

olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük 

ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi 

tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 

407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen 

komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. 

Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel 

kurullara elektronik ortamda katılma ve oy 

kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri 

borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle 

gelir. 

(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri 

çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından 

kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar 

ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi 

aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

araçları sağlar.  

(5) (Değişik: 26/6/2012-6335/35 md.) 

Anonim şirketlerde genel kurullara 

elektronik ortamda katılma, öneride 

bulunma, görüş açıklama ve oy verme, 

fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün 

hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün 

uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle 

düzenlenir. Yönetmelikte, genel kurula 

elektronik ortamda katılmaya ve oy 

vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün 

örneği yer alır. Anonim şirketler 

yönetmelikten aynen aktarılacak olan bu 

hükümde değişiklik yapamazlar. 

Yönetmelik ayrıca oyun gerçek sahibi 

veya temsilcisi tarafından kullanılmasını 

sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin 

üçüncü fıkrasında öngörülen Bakanlık 

temsilcilerinin bu hususa ilişkin 

yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesi ile birlikte genel 

kurullara elektronik ortamda katılma ve 

oy kullanma sisteminin uygulanması pay 

senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde 

zorunlu hâle gelir.  

(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri 

çerçevesinde oyun gerçek sahibi 

tarafından kullanılmasına ve uygulamaya 

ilişkin kurallar ile pay sahibinin 



temsilcisine internet sitesi aracılığıyla 

talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir 

(6335 sayılı Kanun md. 35  ile değişen 

ibare) tebliğle düzenlenir.  

 

1534 Yürürlük 

MADDE 1534- (1) Kenar başlıkları metne 

dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde; geçici 

2 nci ve geçici 3 üncü maddeler ise bu Kanunun 

yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 1524 üncü 

madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk 

Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama 

Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

(2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları 

ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki 

hükümler uygulanır. Bu Kanun; 

a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci 

fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye 

şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına 

giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler 

toplulukları, 

b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç 

ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya 

teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören 

şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim 

şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan 

diğer işletmeler, 

c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde 

MADDE 39 – 6102 sayılı Kanunun 

1534 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “; geçici 2 nci ve geçici 

3üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile 

birlikte” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer 

alan “Küçük ve orta ölçekli 

sermayeşirketleri ile” ibaresi madde 

metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasının (a) 

bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) 39 uncu maddenin ikinci fıkrasının 

ikinci, üçüncü ve 

dördüncü cümleleri 1/1/2014 tarihinde 

yürürlüğe girer.” 

 

Yürürlük  

MADDE 1534- (1) Kenar başlıkları 

metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 

tarihinde; (6335 sayılı Kanunun 39ûncu 

maddesi ile yürürlükten kaldırılan ibare)  

(..) 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) (6335 sayılı Kanunun 39ûncu maddesi 

ile yürürlükten kaldırılan  fıkra)  (..)  

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,  



tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları, 

d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 

Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans 

şirketleri, 

e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri, 

bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

(3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile 

bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında 

kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler 

için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel 

Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 

tarihinde yürürlüğe girer. 

(4) Bu Kanunun anonim şirketlerin 

denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı 

maddeleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

c) Bankacılık Kanununun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan bankalar ile 

bağlı ortaklıkları,  

d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı 

Sigortacılık Kanununda tanımlanan 

sigorta ve reasürans şirketleri,  

e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanununda tanımlanan 

emeklilik şirketleri,  

bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe 

girer.  

(3) (6335 sayılı Kanunun 39ûncu 

maddesi ile yürürlükten kaldırılan ibare)  

(..) bu maddenin ikinci fıkrasında 

sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki 

gerçek ve tüzel kişi tacirler için 

yayımlanan ve yayımlanacak olan özel 

Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 

tarihinde yürürlüğe girer.  

(4) Bu Kanunun anonim şirketlerin 

denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı 

maddeleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe 

girer.  

(5)  6335 sayılı Kanunun 39ûncu 

maddesi ile eklenen  ibare)39 uncu 

maddenin ikinci fıkrasının 

ikinci, üçüncü ve 

dördüncü cümleleri 1/1/2014 tarihinde 



yürürlüğe girer.”
1
 

 

    

    

    

    

g.1 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 

MADDE 36 – 6102 sayılı Kanunun geçici 

1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından belirlenen 

Türkiye Muhasebe Standartları; 

a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye 

Finansal Raporlama 

Standartları (TMS/TFRS) ve 

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik: 

26/6/2012-6335/36 md.)  

(1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından 

belirlenen Türkiye Muhasebe 

Standartları;  

a) Türkiye Muhasebe Standartları, 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TMS/TFRS) ve yorumlarından,  

b) Kurum tarafından değişik işletme 

büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar için belirlenen 

                                                           
1
 Madde şöyledir:  

A) Ticaret unvanı  

I - Kullanma zorunluluğu  

1. Genel olarak  
MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında 

imzalamak zorundadır.  

(2) (-6335/6 md  ile değişik  fıkra)  Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. 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 adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu 

sitede ayrıca, 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 miktarı yayımlanır 



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, 

küçük ölçekli 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 ticari 

defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya 

ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de 

uygulanır. 

 

yorumlarından, 

b) Kurum tarafından değişik işletme 

büyüklükleri, sektörler ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen 

standartlar ve diğer düzenlemelerden, 

oluşur. 

(2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve 

yorumlarını uygulamakla yükümlüdür: 

a) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının 

(b) ilâ (e) bentlerindeki sermaye şirketleri. 

b) TMS/TFRS ve 

yorumlarını uygulamayı tercih edenler. 

(3) Aşağıda sayılanlar birinci fıkranın (b) 

bendine göre belirlenen standart ve 

düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür: 

a) İkinci fıkranın (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. 

standartlar ve diğer düzenlemelerden,  

oluşur.  

(2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve 

yorumlarını uygulamakla yükümlüdür:  

a) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının 

(b) ilâ (e) bentlerindeki sermaye 

şirketleri.  

b) TMS/TFRS ve yorumlarını 

uygulamayı tercih edenler.  

(3) Aşağıda sayılanlar birinci fıkranın (b) 

bendine göre belirlenen standart ve 

düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür:  

a) İkinci fıkranın (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’yi uygulamayı tercih eden 

KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar 

KOBİ/TFRS uygulamasına dönmek 

isteyen işletmeler.  

(4) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu, değişik 

işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla 

Türkiye Muhasebe Standartlarından 

muaf olacakları tespit etmeye veya 

bunlar için ayrı düzenlemeler yapmaya 



b) TMS/TFRS’yi uygulamayı tercih eden 

KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar 

KOBİ/TFRS uygulamasına dönmek 

isteyen işletmeler. 

(4) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu, değişik işletme 

büyüklükleri, sektörler ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla 

Türkiye Muhasebe Standartlarından muaf 

olacakları tespit etmeye veya bunlar için 

ayrı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

(5) Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS/TFRS ve yorumları ile 

KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede 

belirlenen ilkeler bu Kanunun finansal 

tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri 

ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.” 

 

yetkilidir.  

(5) Türkiye Muhasebe Standartları 

(TMS/TFRS ve yorumları ile 

KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede 

belirlenen ilkeler bu Kanunun finansal 

tablolara ve raporlamaya ilişkin 

hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de 

uygulanır.  

 

g.2 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 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

24) Geçici 2 nci maddesi, 

 

MADDE   Geçici 2   (6335 sayılı Kanun 

md. 43/ 24    ile mülga  madde 



temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve 

esasları, TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve 

Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 

yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

g.3 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. 

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

25) Geçici 3 üncü maddesi, 

 

… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

MADDE   Geçici 3   (6335 sayılı Kanun 

md. 43/ 25    ile mülga  madde 

g.5 GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunda geçen 

“Türk Lirası” ibaresi karşılığında, uygulamada, 

28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde 

bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak 

adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır. 

 

MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

… 

26) Geçici 5 inci maddesi, 

, 

 

MADDE   Geçici 3   (6335 sayılı Kanun 

md. 43/ 26     ile mülga  madde 



… 

yürürlükten  kaldırılmıştır 

g.6 GEÇİCİ MADDE 6- (1) 1534 üncü maddenin 

ikinci fıkrasında anılan şirketler 1/1/2013 

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 1/1/2013 

tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar 

daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap 

döneminin açılış bilançosu olarak ticari 

defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek 

zorundadır. 

(2) 1534 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 

anılan şirket ve işletmeler, 1/1/2013 tarihinde 

veya özel hesap dönemi dolayısyla daha 

sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi 

MADDE 37 – 6102 sayılı Kanunun geçici 

6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından 

belirlenenşirketler 1/1/2013 tarihinde 

veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha 

sonraki bir tarihte başlayacak hesap 

dönemi için, münferit 

ve konsolide finansal tablolarının 

düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe 

Standartlarını uygulamak zorundadır. 

Geçiş döneminde hazırlanacak finansal 

tablolara ilişkin olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarında yer alan hükümler 

uygulanır. 

(2) 400 üncü maddede öngörülen denetçi, 

397 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre 

denetime tabi tutulanşirketlerin yetkili 

organı tarafından en geç 31/3/2013 tarihine 

kadar seçilir. Seçim ile birlikte 6762 

sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin 

görevi sona erer. 397 nci maddenin 

dördüncü fıkrasına göre denetime tabi 

GEÇİCİ MADDE 6- (Değişik: 

26/6/2012-6335/37 md.)  

(1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından 

belirlenen şirketler 1/1/2013 tarihinde 

veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha 

sonraki bir tarihte başlayacak hesap 

dönemi için, münferit ve konsolide 

finansal tablolarının düzenlenmesinde, 

Türkiye Muhasebe Standartlarını 

uygulamak zorundadır. Geçiş döneminde 

hazırlanacak finansal tablolara ilişkin 

olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarında yer alan hükümler 

uygulanır.  

(2) 400 üncü maddede öngörülen 

denetçi, 397 nci maddenin dördüncü 

fıkrasına göre denetime tabi tutulan 

şirketlerin yetkili organı tarafından en 

geç 31/3/2013 tarihine kadar seçilir. 

Seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna 

göre görev yapan denetçinin görevi sona 

erer. 397 nci maddenin dördüncü 

fıkrasına göre denetime tabi olmayan 

şirketlerin 6762 sayılı Kanuna göre 

görev yapan denetçilerinin görevi de 

31/3/2013 tarihinde sona erer. Bu tarihe 



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 1/1/2013 

tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar 

daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap 

döneminin açılış bilançosu olarak ticari 

defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek 

zorundadır. 

(3) Bu Kanunun 400 üncü maddesinde 

öngörülen denetçi, anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin 

yetkili organı tarafından en geç 1/3/2013 

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. 1/1/2013 

tarihini taşıyan veya özel hesap dönemi 

olmayan şirketlerin 6762 sayılı Kanuna 

göre görev yapan denetçilerinin görevi 

de 31/3/2013 tarihinde sona erer. Bu tarihe 

kadar 6762 sayılıKanuna göre görev yapan 

denetçi veya denetçilerin herhangi bir 

sebeple vazifelerinin sona ermesi hâlinde 

6762 sayılıKanunun 351 inci maddesi 

uygulanır. 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. 1/1/2013 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 Kanunun 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 

kadar 6762 sayılı Kanuna göre görev 

yapan denetçi veya denetçilerin herhangi 

bir sebeple vazifelerinin sona ermesi 

hâlinde 6762 sayılı Kanunun 351 inci 

maddesi uygulanır. 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. 1/1/2013 

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 Kanunun 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 



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 Kanunun 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. 

 

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 usule devam 

olunur. 

(3) Bu fıkranın yürürlük tarihinden önce 

ilgili mevzuatları uyarınca 

seçilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının 

denetimde geçen süreleri 

400 üncü maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen sürelerin hesaplanmasında 

dikkate alınır. 

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 

sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 

göre yeminli mali müşavirlik 

hakkını kazanmış olan meslek 

azlık, 6762 sayılı Kanunun 367 nci 

maddesine göre görevleri sona eren 

denetçilere başvurmuşsa, o usule devam 

olunur.  

(3) Bu fıkranın yürürlük tarihinden önce 

ilgili mevzuatları uyarınca seçilmiş 

bağımsız denetim kuruluşlarının 

denetimde geçen süreleri 400 üncü 

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.  

 (4) (6353 sayılı Kanunun 64’üncü 

maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra: 

Yürürlük: 12.08.2012 2) 

                                                           
2 Fıkranın yürürlükten kaldırılmadan önceki hali : Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip 

olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart 

aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.  

 



mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile 6762 sayılıKanun 

hükümlerine göre ticaret şirketleri 

nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır 

sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim 

Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi 

tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya 

başkaca birşart aranmaksızın bağımsız 

denetçi olarak yetkilendirilir.” 

BAZI KANUN VE KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN 

Kanun No. 6353                         Kabul 

Tarihi: 4/7/2012 

 

MADDE 64 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 

6 ncı maddesinin 

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

… 

MADDE 89 – Bu Kanunun 



43 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinde, diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

g.7  MADDE 38 – 6102 sayılı Kanuna 

aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl 

içinde aşağıdaki 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 yapılır. 

a) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname gereğince, 

sermayelerini anılan Kanun Hükmünde 

Kararname ile öngörülen 

tutarlaraçıkarmamış anonim şirketler ile 

limited şirketler. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 

veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl 

içinde münfesih olan anonim ve 

GEÇİCİ MADDE 7- (Değişik: 

26/6/2012-6335/38 md.)  

(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki 

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 yapılır.  

a) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname gereğince, 

sermayelerini anılan Kanun Hükmünde 

Kararname ile öngörülen tutarlara 

çıkarmamış anonim şirketler ile limited 

şirketler.  

b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 

veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl 

içinde münfesih olan anonim ve limited 

şirketler.  

c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine 

göre herhangi bir nedenle dağılmış olan 



limited şirketler. 

c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre 

herhangi bir nedenle dağılmış olan 

kooperatifler. 

d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 

beş yıla ait olağan genel kurul 

toplantıları yapılamayan anonim şirketler 

ile kooperatifler. 

e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce tasfiye işlemlerine 

başlanılmış ancak genel kurulun 

toplanamaması nedeniyle ara 

bilançoları veya son ve kati bilançosu 

genel kurula tevdi edilemediği için ticaret 

sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket 

ve kooperatifler. 

(2) Davacı veya davalı sıfatıyla devam 

eden davaları bulunan şirket veya 

kooperatiflere bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

(3) Bu madde kapsamındaki şirket ve 

kooperatifler; ilgili ticaret sicili 

müdürlüğünce resen veya herhangi bir kişi, 

kurum veya kuruluş tarafından kanıtlarıyla 

birlikte yapılacak bildirimleri de 

kooperatifler.  

d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 

beş yıla ait olağan genel kurul 

toplantıları yapılamayan anonim şirketler 

ile kooperatifler.  

e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce tasfiye işlemlerine başlanılmış 

ancak genel kurulun toplanamaması 

nedeniyle ara bilançoları veya son ve 

kati bilançosu genel kurula tevdi 

edilemediği için ticaret sicilinden terkin 

işlemi yapılamayan şirket ve 

kooperatifler.  

(2) Davacı veya davalı sıfatıyla devam 

eden davaları bulunan şirket veya 

kooperatiflere bu madde hükümleri 

uygulanmaz.  

(3) Bu madde kapsamındaki şirket ve 

kooperatifler; ilgili ticaret sicili 

müdürlüğünce resen veya herhangi bir 

kişi, kurum veya kuruluş tarafından 

kanıtlarıyla birlikte yapılacak 

bildirimleri de kapsayacak şekilde, 

ticaret sicili kayıtları üzerinden yapılacak 

incelemeyle tespit edilir.  

(4) Ticaret sicili müdürlüklerince;  

a) Kapsam dâhilindeki şirket ve 

kooperatiflerin ticaret sicilindeki kayıtlı 

son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre 

şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama 



kapsayacak şekilde, ticaret sicili 

kayıtlarıüzerinden yapılacak incelemeyle 

tespit edilir. 

(4) Ticaret sicili müdürlüklerince; 

a) Kapsam dâhilindeki şirket ve 

kooperatiflerin ticaret sicilindeki 

kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına 

göreşirket veya kooperatifi temsil ve 

ilzama yetkilendirilmiş kişilere bir ihtar 

yollanır. Yapılacak ihtar, ilan 

edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün 

gönderilir. İlan, ihtarın 

ulaşmadığı durumlarda, ilan tarihinden 

itibaren otuzuncu günün 

akşamı itibarıyla, 11/2/1959 tarihli ve 7201 

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

yapılmıştebligat yerine geçer. Ayrıca 

anılan ilan, bildirici niteliği haiz olarak 

ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret, 

sanayi ya da deniz ticaret odasının internet 

sitesinde aynen yayımlanır. 

b) 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

gereğince sermaye artırımında 

bulunmayarak münfesih olanşirketlere 

yapılacak ihtarda; ortaklarından, yönetici 

veya denetçilerden ya da müdürlerinden 

yetkilendirilmiş kişilere bir ihtar 

yollanır. Yapılacak ihtar, ilan edilmek 

üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Müdürlüğüne aynı gün gönderilir. İlan, 

ihtarın ulaşmadığı durumlarda, ilan 

tarihinden itibaren otuzuncu günün 

akşamı itibarıyla, 11/2/1959 tarihli ve 

7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre yapılmış tebligat 

yerine geçer. Ayrıca anılan ilan, bildirici 

niteliği haiz olarak ilgili ticaret ve sanayi 

odası veya ticaret, sanayi ya da deniz 

ticaret odasının internet sitesinde aynen 

yayımlanır.  

b) 559 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname gereğince sermaye 

artırımında bulunmayarak münfesih olan 

şirketlere yapılacak ihtarda; 

ortaklarından, yönetici veya 

denetçilerden ya da müdürlerinden tebliğ 

tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye 

memurunun bildirilmesi, aksi takdirde, 

bu madde hükümlerine göre ticaret sicili 

kayıtlarından unvanın silineceği, şirkete 

ait malvarlığının unvana ilişkin kaydın 

silindiği tarihten itibaren on yıl sonra 

Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin 

olduğu açıkça yazılır.  

c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen 

şirketler dışında kalan kapsam 



tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde 

tasfiye memurunun bildirilmesi, aksi 

takdirde, bu madde hükümlerine göre 

ticaret sicili kayıtlarından unvanın 

silineceği, şirkete ait malvarlığının unvana 

ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on 

yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve 

bunun kesin olduğu açıkça yazılır. 

c) Bu fıkranın (b) bendinde 

belirtilen şirketler dışında kalan kapsam 

dâhilindeki diğer münfesih şirketler ile 

kooperatiflerden ayrıca, faaliyetlerine 

devam etme isteğinde bulunmaları hâlinde 

münfesih olma nedenini ortadan kaldıran 

işlemlerin yapılarak ispat edici belgelerin 

bildirilmesi istenir. 

(5) a) Tasfiye memuru olarak; şirket veya 

kooperatifin ortaklarından herhangi biri, 

ticaret siciline kayıtlı en son yetkilileri ya 

da bunların 

belirleyecekleri üçüncü şahıslar 

bildirilebilir. Tasfiye memuru olarak başka 

ortak veya yönetici tarafından bildirilen 

ortak veya yöneticiler ile üçüncü şahısların 

bu görevi kabul ettiklerine ilişkin 

yazılı beyan da bildirime 

eklenir. Üçüncü şahısların tasfiye memuru 

olarak tescil edilebilmeleri ortakların veya 

dâhilindeki diğer münfesih şirketler ile 

kooperatiflerden ayrıca, faaliyetlerine 

devam etme isteğinde bulunmaları 

hâlinde münfesih olma nedenini ortadan 

kaldıran işlemlerin yapılarak ispat edici 

belgelerin bildirilmesi istenir.  

(5) a) Tasfiye memuru olarak; şirket 

veya kooperatifin ortaklarından herhangi 

biri, ticaret siciline kayıtlı en son 

yetkilileri ya da bunların belirleyecekleri 

üçüncü şahıslar bildirilebilir. Tasfiye 

memuru olarak başka ortak veya yönetici 

tarafından bildirilen ortak veya 

yöneticiler ile üçüncü şahısların bu 

görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı 

beyan da bildirime eklenir. Üçüncü 

şahısların tasfiye memuru olarak tescil 

edilebilmeleri ortakların veya 

yöneticilerin hiçbirinin tasfiye memuru 

olarak bildirilmemiş olmasına bağlıdır.  

b) Dördüncü fıkra uyarınca yapılan ihtar 

ve ilan üzerine süresi içinde tasfiye 

memurlarını bildiren şirket ve 

kooperatiflerin, tasfiye memurları ve 

tasfiye adresi, ilgili ticaret sicili 

müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ve ilgili 

odanın internet sitesinde ilan edilir.  

c) Bu ilanda; şirket veya kooperatifin 

alacaklıları, alacaklarını kanıtlarıyla 



yöneticilerin hiçbirinin tasfiye memuru 

olarak bildirilmemiş olmasına bağlıdır. 

b) Dördüncü fıkra uyarınca yapılan ihtar ve 

ilan üzerine süresi içinde tasfiye 

memurlarını bildiren şirket ve 

kooperatiflerin, tasfiye memurları ve 

tasfiye adresi, ilgili ticaret sicili 

müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ve ilgili odanın 

internet sitesinde ilan edilir. 

c) Bu ilanda; şirket veya kooperatifin 

alacaklıları, alacaklarını kanıtlarıyla 

birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay 

içinde tasfiye memurlarına bildirmeye 

davet edilir. Ayrıca ilanda, şirket veya 

kooperatifin mevcut malvarlığı ile alacak 

ve borçlarını gösterir listenin; belgeleri ile 

birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde, anonim şirket veya kooperatifin 

yönetim kurulu, kurulun bir veya 

birkaç üyesi, denetçileri, limited şirketlerde 

ise müdür veya müdürler tarafından ilgili 

tasfiye memuruna verilmesi ihtar edilir. 

d) Bu fıkra gereğince yapılacak ilan, 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

yapılmış tebligat yerine geçer. 

birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay 

içinde tasfiye memurlarına bildirmeye 

davet edilir. Ayrıca ilanda, şirket veya 

kooperatifin mevcut malvarlığı ile alacak 

ve borçlarını gösterir listenin; belgeleri 

ile birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde, anonim şirket veya kooperatifin 

yönetim kurulu, kurulun bir veya birkaç 

üyesi, denetçileri, limited şirketlerde ise 

müdür veya müdürler tarafından ilgili 

tasfiye memuruna verilmesi ihtar edilir.  

d) Bu fıkra gereğince yapılacak ilan, 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

yapılmış tebligat yerine geçer.  

(6) a) Tasfiye memurları, alacaklıların 

alacaklarını bildirmeleri için öngörülen 

sürenin sonunda şirketin veya 

kooperatifin durumunu gösteren bir 

bilanço hazırlar ve tasfiyeyi altı ay içinde 

sonuçlandırır. Gerekli hâllerde bu süreyi 

aşmamak üzere, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca bir defaya mahsus olmak 

üzere ek süre verilebilir.  

b) Tasfiye memurlarınca hazırlanan 

bilançoya göre şirket veya kooperatifin 

borçlarının varlığından fazla olması 

hâlinde tasfiye memurları durumu derhal 

alacaklılara bildirerek şirket veya 

kooperatifin iflasına karar verilmesi için 

mahkemeye başvuruda bulunmalarını 



(6) a) Tasfiye memurları, alacaklıların 

alacaklarını bildirmeleri için öngörülen 

sürenin sonunda şirketin veya kooperatifin 

durumunu gösteren bir bilanço hazırlar ve 

tasfiyeyi altı ay içinde sonuçlandırır. 

Gerekli hâllerde bu süreyi aşmamak üzere, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir 

defaya mahsus olmak üzere ek süre 

verilebilir. 

b) Tasfiye memurlarınca hazırlanan 

bilançoya göre şirket veya kooperatifin 

borçlarının varlığından fazla olması 

hâlinde tasfiye memurları durumu derhal 

alacaklılara bildirerek şirket veya 

kooperatifin iflasına karar verilmesi için 

mahkemeye başvuruda bulunmalarını ister. 

Bildirimde ayrıca, bildirim tarihinden 

itibaren üç ay içinde şirket veya 

kooperatifin iflası için mahkemeye 

müracaat edildiğinin bildirilmemesi 

hâlinde kaydın silineceği ihtar olunur. 

Alacaklıların başvurusu üzerine mahkeme 

iflasın açılmasına karar verir ve tasfiye İcra 

ve İflas Kanunu hükümlerine göre 

yürütülür. Süresi içinde şirket veya 

kooperatifin iflası için mahkemeye 

müracaat edildiğinin bildirilmemesi 

hâlinde tasfiye memurlarının 

başvurusu üzerine ilgili şirket veya 

ister. Bildirimde ayrıca, bildirim 

tarihinden itibaren üç ay içinde şirket 

veya kooperatifin iflası için mahkemeye 

müracaat edildiğinin bildirilmemesi 

hâlinde kaydın silineceği ihtar olunur. 

Alacaklıların başvurusu üzerine 

mahkeme iflasın açılmasına karar verir 

ve tasfiye İcra ve İflas Kanunu 

hükümlerine göre yürütülür. Süresi 

içinde şirket veya kooperatifin iflası için 

mahkemeye müracaat edildiğinin 

bildirilmemesi hâlinde tasfiye 

memurlarının başvurusu üzerine ilgili 

şirket veya kooperatifin unvanı ticaret 

sicilinden silinir ve bu durum Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.  

(7) Bu madde hükümlerine göre 

yapılacak tasfiye işlemlerinde, ilgili 

kanunların veya esas sözleşmelerin genel 

kurul kararı alınmasını zorunlu kılan 

hükümleri uygulanmaz.  

(8) Bu madde kapsamında tasfiye 

memurlarınca düzenlenecek son ve kati 

bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne 

verilmesi ile tasfiye sona ermiş kabul 

edilir ve şirketin unvanı ticaret sicilinden 

silinerek Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir. İflasına karar 

verilen şirket veya kooperatifin ise iflas 

işlemlerinin tamamlandığının 



kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinir 

ve bu durum Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir. 

(7) Bu madde hükümlerine göre yapılacak 

tasfiye işlemlerinde, ilgili kanunların veya 

esas sözleşmelerin genel kurul 

kararı alınmasını zorunlu kılan hükümleri 

uygulanmaz. 

(8) Bu madde kapsamında tasfiye 

memurlarınca düzenlenecek son ve kati 

bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne 

verilmesi ile tasfiye sona ermiş kabul edilir 

ve şirketin unvanı ticaret sicilinden 

silinerek Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir. İflasına karar 

verilen şirket veya kooperatifin ise iflas 

işlemlerinin tamamlandığının 

bildirilmesiüzerine şirketin veya 

kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinir 

ve bu durum Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir. 

(9) Tasfiye memurlarına beşinci fıkranın 

(c) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin 

verilmemesi veya tasfiye memurlarınca da 

bu bilgi ve belgelere erişilememesi hâlinde 

durum ticaret sicili müdürlüğüne 

bildirilerek, başka bir işleme gerek 

bildirilmesi üzerine şirketin veya 

kooperatifin unvanı ticaret sicilinden 

silinir ve bu durum Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir.  

(9) Tasfiye memurlarına beşinci fıkranın 

(c) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin 

verilmemesi veya tasfiye memurlarınca 

da bu bilgi ve belgelere erişilememesi 

hâlinde durum ticaret sicili müdürlüğüne 

bildirilerek, başka bir işleme gerek 

kalmaksızın unvan silinir ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.  

(10) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce tasfiye işlemlerine 

başlanılmış şirket veya kooperatiflerin 

genel kurullarının, kanunun öngördüğü 

asgari süre ve şartlara uygun olarak 

toplantıya çağrılmış olmasına rağmen iki 

defa üst üste toplanamaması ve bu 

durumun tevsik edilmesi kaydıyla tasfiye 

memuru tarafından son ve kati 

bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne 

tevdi edilmesi ile tasfiye sona ermiş 

kabul edilir ve unvan ticaret sicilinden 

silinerek Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir.  

(11) Dördüncü fıkra uyarınca yapılan 

ihtar ve ilana rağmen, süresi içinde 

cevap vermeyen veya tasfiye memurunu 

bildirmeyen yahut durumunu kanuna 



kalmaksızın unvan silinir ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. 

(10) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce tasfiye işlemlerine 

başlanılmış şirket veya kooperatiflerin 

genel kurullarının, 

kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara 

uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına 

rağmen iki defa üstüste toplanamaması ve 

bu durumun tevsik edilmesi kaydıyla 

tasfiye memuru tarafından son ve kati 

bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne tevdi 

edilmesi ile tasfiye sona ermiş kabul edilir 

ve unvan ticaret sicilinden silinerek 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

edilir. 

(11) Dördüncü fıkra uyarınca yapılan ihtar 

ve ilana rağmen, süresi içinde cevap 

vermeyen veya tasfiye memurunu 

bildirmeyen yahut durumunu kanuna 

uygun hâle getirmeyen veya faaliyette 

bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte 

bildirmeyen şirket ve kooperatiflerin 

unvanı ticaret sicilinden resen silinir. 

Resen unvanı silinenşirket ve 

kooperatifler, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile ilgili odanın internet sitesinde 

uygun hâle getirmeyen veya faaliyette 

bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla 

birlikte bildirmeyen şirket ve 

kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden 

resen silinir. Resen unvanı silinen şirket 

ve kooperatifler, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile ilgili odanın internet 

sitesinde ilan edilir.  

(12) Altıncı fıkranın (b) bendi, 

dokuzuncu fıkra ve onbirinci fıkra 

uyarınca ticaret sicilinden unvanları 

silinecek şirket veya kooperatiflerin 

borçları, unvanlarının silinmesine engel 

teşkil etmez. Ancak, ticaret sicilinden 

kaydı silinen anonim şirketler ve 

kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile 

limited şirket ortaklarının, silinme 

tarihinden önceki kamu borçlarından 

doğan sorumlulukları, 21/7/1953 tarihli 

ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamında devam eder.  

(13) Bu madde uyarınca yapılacak tescil 

ve kayıt silme işlemleri her türlü harçtan, 

bu işlemler için düzenlenecek kağıtlar 

damga vergisinden müstesnadır.  

(14) Bu madde kapsamında Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak 

olan ilanlardan ücret alınmaz.  

(15) Bu maddede düzenlenmeyen 



ilan edilir. 

(12) Altıncı fıkranın (b) bendi, dokuzuncu 

fıkra ve onbirinci fıkra uyarınca ticaret 

sicilinden unvanları silinecekşirket veya 

kooperatiflerin borçları, unvanlarının 

silinmesine engel teşkil etmez. Ancak, 

ticaret sicilinden kaydı silinen 

anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni 

temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, 

silinme tarihinden önceki kamu 

borçlarından doğan 

sorumlulukları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam 

eder. 

(13) Bu madde uyarınca yapılacak tescil ve 

kayıt silme işlemleri her türlü harçtan, bu 

işlemler için düzenlenecekkağıtlar damga 

vergisinden müstesnadır. 

(14) Bu madde kapsamında Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak 

olan ilanlardan ücret alınmaz. 

(15) Bu maddede düzenlenmeyen 

hususlarda ilgili kanun ve esas 

sözleşmelerde öngörülen usullere göre 

hareket edilir. Bu madde gereğince tasfiye 

hususlarda ilgili kanun ve esas 

sözleşmelerde öngörülen usullere göre 

hareket edilir. Bu madde gereğince 

tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket 

veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek 

malvarlığı, unvana ilişkin kaydın 

silindiği tarihten itibaren on yıl sonra 

Hazineye intikal eder. Hazine bu şirket 

ve kooperatiflerin borçlarından sorumlu 

tutulmaz. Tasfiye memurlarının 

sorumlulukları konusunda, özel 

kanunlardaki sorumluluğa ilişkin 

hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 

Kanun veya Kooperatifler Kanunu 

hükümleri uygulanır. Ticaret sicilinden 

kaydı silinen şirket veya kooperatifin 

alacaklıları ile hukuki menfaatleri 

bulunanlar haklı sebeplere dayanarak 

silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde 

mahkemeye başvurarak şirket veya 

kooperatifin ihyasını isteyebilir.  

(16) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin 

düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.  

 



edilmeksizin unvanı silinen şirket veya 

kooperatiflerin ortaya çıkabilecek 

malvarlığı, unvana ilişkin kaydın silindiği 

tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye 

intikal eder. Hazine bu şirket ve 

kooperatiflerin borçlarından sorumlu 

tutulmaz. Tasfiye memurlarının 

sorumlulukları konusunda, özel 

kanunlardaki sorumluluğa ilişkin hükümler 

saklı kalmak kaydıyla bu Kanun veya 

Kooperatifler Kanunu hükümleri 

uygulanır. Ticaret sicilinden 

kaydısilinen şirket veya kooperatifin 

alacaklıları ile hukuki menfaatleri 

bulunanlar haklı sebeplere dayanarak 

silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde 

mahkemeye başvurarak şirket veya 

kooperatifin ihyasını isteyebilir. 

(16) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin 

düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 

 

g.8  GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 

1524 üncü maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce kurulan denetime tabi 

sermayeşirketlerinden internet sitesine 

sahip olanlar söz konusu maddenin 

yürürlüğünden itibaren üç ay içinde 

GEÇİCİ MADDE 8- (Değişik: 

26/6/2012-6335/38 md.)  

(1) 1524 üncü maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kurulan denetime 

tabi sermaye şirketlerinden internet 

sitesine sahip olanlar söz konusu 



internet sitelerinin belli bir 

bölümünü 1524 üncü maddedeki 

içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, 

internet sitesi olmayanlar ise aynı süre 

içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin 

belli bir bölümünü anılan maddedeki 

içeriklerin yayımlanmasınaözgülemek 

zorundadır. 

 

maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay 

içinde internet sitelerinin belli bir 

bölümünü 1524 üncü maddedeki 

içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, 

internet sitesi olmayanlar ise aynı süre 

içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin 

belli bir bölümünü anılan maddedeki 

içeriklerin yayımlanmasına özgülemek 

zorundadır.  

 

g.9  GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Kanunun 

göreve ilişkin hükümleri, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan 

davalarda uygulanmaz. Bu davalar, 

açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan 

Kanun hükümlerine tabidir.” 

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 9- (Değişik: 

26/6/2012-6335/38 md.)  

(1) Bu Kanunun göreve ilişkin 

hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce açılmış olan 

davalarda uygulanmaz. Bu davalar, 

açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan 

Kanun hükümlerine tabidir.  

 

6335 

sayılı 

Kanun  

 MADDE 40 – 6102 sayılı Kanunun; 

1) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “tüzükle” ibaresi “Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”, üçüncü fıkrasında yer 

alan “yönetmelikle” ibaresi “tebliğle”, 

2) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının 

İlgili maddelerde gösterilmiştir.  



ikinci cümlesinde yer 

alan “tüzükte” ibaresi “Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”, 

3) 26 ncı maddesinin başlığında yer 

alan “Tüzük” ibaresi “Yönetmelik”, birinci 

fıkrasında yer alan “bir 

tüzükle”ibaresi “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte”, 

4) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “memurlukları” ibaresi “müdürlükleri

”, “evraklarının” ibaresi“evrakının” ve “bir

” ibaresi “birer”, 

5) 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “tüzükte” ibaresi “Kanunun 26 

ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”, 

6) 145 inci maddesinin üst başlığı “4. 

Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu”, 

7) 147 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

8) 149 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 



yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

9) 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “, 148 inci maddede yeralan 

birleşme sözleşmesini denetletme 

hakkı ile” ibaresi “ve”, 

10) 166 ncı maddesinin üst başlığı “3. 

Bölünme belgelerini inceleme hakkı”, 

11) 169 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasında yer 

alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

12) 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

13) 186 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta”, 

14) 310 uncu maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarında yer alan “bir işlem 

denetçisi” ibareleri “bilirkişi”, 

15) 398 inci maddesinin; birinci fıkrasının 

birinci cümlesinde yer alan “Türkiye 

Muhasebe” ibaresi “Türkiye Denetim” ve 

aynı fıkrada yer alan “geçici 2 nci ve geçici 

3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve 

kurumun belirlendiği”ibaresi “Kamu 



Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun belirlediği”, 

dördüncü fıkrasında yer alan“geçici 2 nci 

ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen 

kurul ve kurum tarafından” ibaresi “Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca”, 

16) 422 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer 

alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne

”, 

17) 431 inci maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesinde yer 

alan “ikinci” ibaresi “beşinci”, 

18) 462 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “işlem 

denetçisinin” ibaresi “yönetim 

kurulunun” ve “işlem 

denetçisi” ibaresi “yönetim kurulu”, 

19) 471 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer 

alan “beyannamesi” ibaresi “beyannamesin

i”, 

20) 1526 

ncı maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü c



ümlesinde ve beşinci fıkrasında yer 

alan “tüzükte” ibareleri“yönetmelikte”, 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 41 – 6102 sayılı Kanunun; 

1) 65 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 

yer alan “; şu şartla ki, muhasebenin bu 

tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan 

yöntemler Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olmalıdır”, 

2) 174 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “tirajı ellibinin üstünde olan ve 

yurt düzeyinde dağıtımıyapılan en 

az üç gazetede”, 

3) 175 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “bir işlem denetçisinin raporuyla”, 

4) 207 nci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “işlem denetçisi,”, 

5) 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ile işlem denetçisi raporu,”, 

6) 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

İlgili maddelere işlenmiştir.  



yer alan “, işlem denetçisi”, 

7) 349 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “kuruluşu inceleyen işlem 

denetçisine ve”, 

8) 353 üncü maddesinin beşinci fıkrasında 

yer alan “tirajı ellibinin üzerinde olan ve 

yurt düzeyinde dağıtımıyapılan en az bir 

gazetede ilan eder;”, 

9) 401 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “ve denetleme 

konusu çerçevesinde işlem denetçisi”, 

10) 407 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “ve kendilerini ilgilendiren 

konularda işlem denetçisi”, 

11) 457 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

(d) bendinde yer alan “Sermaye 

artırımını inceleyen işlem denetçisi ile”, 

12) 461 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “gazete ile tirajı en az ellibin olan 

ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir”, 

13) 471 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ile denetleme doğrulamasını”, 



14) 473 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “İşlem denetçisinin 

raporuyla,”, üçüncü fıkrasında yer 

alan“işlem denetçisi raporunun sonucu 

açıklanarak”, 

15) 505 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ve bununla ilgili işlem denetçisi 

seçmek”, 

16) 553 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “kusurlarının 

bulunmadığını ispatlamadıkça,”, 

17) 586 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinde yer alan “ve Bakanlıkça 

istenilmesi hâlinde 351 inci madde 

uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi 

raporu”, 

18) 587 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(i) bendinde yer alan “, denetçinin yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir olması hâlinde adı, soyadı, 

yerleşim yeri, meslek odası numarası”, 

19) 605 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ve bu durumun işlem denetçisi 

tarafından doğrulanmışbulunması”, 



20) 616 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendinde yer alan “işlem denetçileri de 

dâhil olmak üzere,”, 

21) 635 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ve işlem denetçileriyle”, 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 42 – 6102 sayılı Kanunda yer 

alan; 

1) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”, “Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığının”, “Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığınca”, “Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından”, “Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı”, “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının”, “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca”, “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından”, “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına”, 

 

 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 43 – 6102 sayılı Kanunun; 

1) 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesi, 

İlgili maddelere işlenmiştir. 



2) 148 inci maddesi, 

3) 149 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi, 

4) 170 inci maddesi, 

5) 171 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi, 

6) 187 nci maddesi, 

7) 188 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendi, 

8) 193 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 

9) 341 inci maddesi, 

10) 351 inci maddesi, 

11) 359 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesi ile üçüncü fıkrasının ikinci 

ve üçüncü cümleleri, 

12) 458 inci maddesi, 

13) 469 uncu maddesi, 

14) 479 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 



(b) bendi, 

15) 524 üncü maddesi, 

16) 525 inci maddesi, 

17) 526 ncı maddesi, 

18) 563 üncü maddesi, 

19) 615 inci maddesi, 

20) 628 inci maddesi, 

21) 642 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

22) 832 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesi, 

23) 1523 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendi, 

24) Geçici 2 nci maddesi, 

25) Geçici 3 üncü maddesi, 

26) Geçici 5 inci maddesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 



6335 

sayılı 

Kanun 

 Madde 44, 45,46,47 ve 48 ’inci maddeler 

6103 sayılı  Türk Ticaret Kanununun 

Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanunla  ilgilidir.  

 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 49 – Bu 

Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 50 – Bu Kanun 

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 


