
          41.       6103 Sayılı   KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

 

 

 

 

Madde 

No 

 

Maddenin 6103 sayılı Yasa ile  

düzenlenmiş hali 

 

 

6335 sayılı Yasa ile Yapılan  

Düzenleme  

  

Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile 

Değişik  Son Hali 

12  C) MERKEZLERİ TÜRKİYE İÇİNDE VE 

DIŞINDA BULUNAN TİCARÎ 

İŞLETMELERİN TÜRKİYE 

ŞUBELERİNİN TESCİLİ VE 

TÜRKİYE'DEKİ BİR ŞİRKETİN 

MERKEZİNİN YURT DIŞINA 

TAŞINMASI 

Madde 12 - (1) Merkezleri Türkiye dışında 

bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret 

şirketinin şubesinin Türkiye'de tescil 

edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu 

kaynak ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret 

şirketlerinin türlerine göre şubelerinin 

tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş olması 

gerekir. Ayrıca, kaynak ülkede tescil için ibrazı 

MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

1) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinde ve üçüncü fıkrasının son 

cümlesinde yer alan “Ticaret Sicili 

Tüzüğünde” ibareleri “Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 47 – 6103 sayılı Kanunun; 

C) MERKEZLERİ TÜRKİYE 

İÇİNDE VE DIŞINDA BULUNAN 

TİCARÎ İŞLETMELERİN TÜRKİYE 

ŞUBELERİNİN TESCİLİ VE 

TÜRKİYE'DEKİ BİR ŞİRKETİN 

MERKEZİNİN YURT DIŞINA 

TAŞINMASI 

Madde 12 - (1) Merkezleri Türkiye 

dışında bulunan bir ticarî işletmenin 

veya ticaret şirketinin şubesinin 

Türkiye'de tescil edilebilmesi için, 

merkez işletmenin bulunduğu kaynak 

ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret 

şirketlerinin türlerine göre şubelerinin 

tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş 



gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, 

anonim şirketlerde esas sözleşmenin onaylı 

suretleri, Türkiye'de tescili yapacak ticaret sicili 

müdürlüğüne verilir. Bundan başka, şube 

unvanı, adresi, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, 

şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve 

kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak 

temsil edecek kişi veya kişilerin adları, merkez 

işletmenin türü, işletme konusu, sermayesinin 

türü ve tutarı, sicil numarası, internet sitesi, tâbi 

olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup 

olmadığı bilgileri ilgili ticaret sicili 

müdürlüğüne bir beyanname ile bildirilir ve 

gerekli belgeler eklenir. Tescil edilecek 

hususlarla şubenin tesciline ilişkin ayrıntılı 

düzenleme Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır. 

(2) Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin ve 

hedef ülkede yeniden kurulmaksızın yabancı bir 

ülkeye taşınabilir. Bunun için; 

 a) Türk hukukunun aradığı şartların yerine 

getirilmiş olduğu, 

 b) Şirketin taşındığı ülke hukukuna göre, o 

ülkede faaliyetine devam edebileceği, 

 c) Şirketin, konumunda meydana gelecek 

değişiklikten alacaklıların, ilân yoluyla 

haberdar edildikleri, alacaklarını bildirmeye 

… 

1) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

olması gerekir. Ayrıca, kaynak ülkede 

tescil için ibrazı gerekli tüm belgeler ile 

şirketin sözleşmesinin, anonim 

şirketlerde esas sözleşmenin onaylı 

suretleri, Türkiye'de tescili yapacak 

ticaret sicili müdürlüğüne verilir. 

Bundan başka, şube unvanı, adresi, 

şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi 

mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve 

kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili 

olarak temsil edecek kişi veya kişilerin 

adları, merkez işletmenin türü, işletme 

konusu, sermayesinin türü ve tutarı, sicil 

numarası, internet sitesi, tâbi olduğu 

hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup 

olmadığı bilgileri ilgili ticaret sicili 

müdürlüğüne bir beyanname ile bildirilir 

ve gerekli belgeler eklenir. Tescil edile 

Türk Ticaret Kanununun 26 ncı 

maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte 

cek hususlarla şubenin tesciline ilişkin 

ayrıntılı düzenleme  (6335 sayılı Kanunun 

46/1. Fıkrası ile değişen ibare) Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine göre 

çıkarılacak yönetmelikte  yapılır. 

(2) Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin 

ve hedef ülkede yeniden kurulmaksızın 

yabancı bir ülkeye taşınabilir. Bunun 



davet olundukları ve alacakların ödendiği veya 

teminat altına alındığı, 

 ispat edilmelidir. 

 (3) Merkezini yurt dışına taşıyan şirketin 

unvanı, alacaklıların tümü tam olarak tatmin 

edilmeden ticaret sicilinden silinemez. 

Merkezin taşınmasına ilişkin ayrıntılı 

düzenlemeler Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır. 

 (4) Ticaret Sicili Tüzüğü ile yapılacak 

düzenlemeler, Türk Ticaret Kanununun yayımı 

tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirilir. 

 

için; 

 a) Türk hukukunun aradığı şartların 

yerine getirilmiş olduğu, 

 b) Şirketin taşındığı ülke hukukuna 

göre, o ülkede faaliyetine devam 

edebileceği, 

 c) Şirketin, konumunda meydana 

gelecek değişiklikten alacaklıların, ilân 

yoluyla haberdar edildikleri, alacaklarını 

bildirmeye davet olundukları ve 

alacakların ödendiği veya teminat altına 

alındığı, 

 ispat edilmelidir. 

 (3) Merkezini yurt dışına taşıyan 

şirketin unvanı, alacaklıların tümü tam 

olarak tatmin edilmeden ticaret 

sicilinden silinemez. Merkezin 

taşınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler 

(6335 sayılı Kanunun 46/1. fıkrası ile değişen 

ibare) Türk Ticaret Kanununun 26 ncı 

maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte  

yapılır. 

 (4) (6335 sayılı Kanun md. 47/1  ilr 

yürürlükten kaldırılan fıkra) 



13 D) TİCARİ DEFTERLERLE İSPAT 

    Madde 13 - (1) Türk Ticaret Kanununun 

yürürlük tarihinden önce açılan ve görülmekte 

olan davalarda, 6762 sayılı Kanunun 82 ilâ 86 

ncı maddeleri uygulanır. Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

olsa bile, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun 158 inci maddesinde 

öngörülen ek süre içinde açılacak davalara da 

bu hüküm uygulanır. 

 

MADDE 47 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

2) 13 üncü maddesi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

D) Ticari defterlerle ispat  

MADDE 13 – (Mülga: 26/6/2012-

6335/47-2 md.)  

 

17     I - TEBLİĞLER VE DÜZELTMELER 

    Madde 17 - (1) Birleşme, bölünme ve tür 

değiştirme gibi yapı değişiklikleriyle ilgili 

olarak tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete 

ilişkin sicillerde ve benzeri sicil ve kayıt 

belgelerinde yapılması gerekli işlemlerin usul 

ve esasları ile başvuruda bulunacak kişiler ve 

ibrazı gerekli belgeler, Türk Ticaret Kanununun 

yayımı tarihini izleyen altı ay içinde, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Türk 

Patent Enstitüsünün görüşü alınarak, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 

tebliğle düzenlenir. 

    (2) Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeyle 

ilgili şeffaflığı ve hakların kullanılmasını 

MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

2) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “Ticaret Sicili  

Tüzüğüyle” ibaresi “Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 I - TEBLİĞLER VE 

DÜZELTMELER 

    Madde 17 - (1) Birleşme, bölünme ve 

tür değiştirme gibi yapı değişiklikleriyle 

ilgili olarak tapu ve gemi sicili ile fikrî 

mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri 

sicil ve kayıt belgelerinde yapılması 

gerekli işlemlerin usul ve esasları ile 

başvuruda bulunacak kişiler ve ibrazı 

gerekli belgeler, Türk Ticaret 

Kanununun yayımı tarihini izleyen altı 

ay içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Denizcilik Müsteşarlığı, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü ve Türk 

Patent Enstitüsünün görüşü alınarak, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 



sağlayıcı uygulama hükümleri Ticaret Sicili 

Tüzüğüyle düzenlenir. 

 

hazırlanacak bir tebliğle düzenlenir. 

    (2) Birleşme, bölünme ve tür 

değiştirmeyle ilgili şeffaflığı ve hakların 

kullanılmasını sağlayıcı uygulama 

hükümleri (6335 sayılı Kanunun 46/2. 

fıkrası ile değişen ibare) Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine göre 

çıkarılacak yönetmelik düzenlenir. 

 

 

18     II - HÂKİMİYETİN KÖTÜYE 

KULLANILMASI 

    Madde 18 - (1) Bir bağlı şirketin, Türk 

Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, 

anılan Kanunun 202 nci maddesinin birinci 

fıkrası kapsamına giren kaybı veya kayıpları 

varsa bunlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki yıl içinde denkleştirilir veya 

ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek 

istem hakları tanınır. Aksi hâlde, Türk Ticaret 

Kanununun 202 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinde öngörülen dava hakları 

söz konusu sürenin bitmesiyle hemen 

kullanılabilir. 

    (2) Türk Ticaret Kanununun 196 ncı 

maddesindeki pay ve oy oranlarının 

hesaplanması ile aynı Kanunun 198 inci 

maddesindeki bildirim, tescil ve ilân 

yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Ticaret 

Sicili Tüzüğüyle düzenlenir. 

MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

3) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “Ticaret Sicili Tüzüğüyle” ibaresi 

“Türk Ticaret Kanununun 26 ncı 

maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte”,… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

MADDE 18 – (1) Bir bağlı şirketin, 

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihte, anılan Kanunun 202 nci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamına 

giren kaybı veya kayıpları varsa bunlar, 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren iki yıl içinde denkleştirilir veya 

ilgili şirkete kaybı veya kayıpları 

denkleştirecek istem hakları tanınır. Aksi 

hâlde, Türk Ticaret Kanununun 202 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde öngörülen dava hakları söz 

konusu sürenin bitmesiyle hemen 

kullanılabilir.  

(2) Türk Ticaret Kanununun 196 ncı 

maddesindeki pay ve oy oranlarının 

hesaplanması ile aynı Kanunun 198 inci 

maddesindeki bildirim, tescil ve ilân 

yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar 

(6335 sayılı Kanunun  md. 46/3  ile 



değişen ibare) Türk Ticaret Kanununun 

26 ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte  düzenlenir.  

 

20     I - ASGARÎ SERMAYE 

    Madde 20 - (1) Anonim ve limited şirketler, 

Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden 

itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan 

Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde 

öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi hâlde 

mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. 

    (2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda 

öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak 

genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, 

kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu 

ile alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı 

Kanunun 389 uncu ve Türk Ticaret Kanununun 

454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra 

hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 inci maddeleri 

uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri 

için toplanacak genel kurullara da uygulanır. 

    (3) Halka açık olmayan anonim şirketlerin 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, 

daha sonra bu sisteme geçmelerine, 

sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye 

tavanını yükseltmelerine, sistemden 

çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim 

kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, 

rüçhan haklarını kanun çerçevesinde 

sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve 

MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

4) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan “Ticaret Sicili 

Tüzüğüyle” ibaresi “Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

I – Asgarî sermaye  

MADDE 20 – (1) Anonim ve limited 

şirketler, Türk Ticaret Kanununun 

yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde 

sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 

580 inci maddelerinde öngörülen 

tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr 

sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.  

(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda 

öngörülen tutara yükseltilmesi için 

yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı 

aranmaz, kararlar toplantıda mevcut 

oyların çoğunluğu ile alınır ve şartları 

bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 

uncu ve Türk Ticaret Kanununun 454 

üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra 

hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 inci 

maddeleri uyarınca yapılacak esas 

sözleşme değişiklikleri için toplanacak 

genel kurullara da uygulanır.  

(3) Halka açık olmayan anonim 

şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmelerine, daha sonra bu sisteme 

geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, 

kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, 

sistemden çıkmalarına ve 



esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

hazırlanacak tebliğle; tescil ve ilâna dair 

hususlar ise Ticaret Sicili Tüzüğüyle 

düzenlenir. 

    (4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birinci 

fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki 

defa uzatabilir. 

çıkarılmalarına, yönetim kurulunun 

imtiyazlı ve primli paylar ihracına, 

rüçhan haklarını kanun çerçevesinde 

sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin 

usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından hazırlanacak 

tebliğle; tescil ve ilâna dair hususlar ise 

(6335 sayılı Kanunun  md. 46/4  ile 

değişen ibare) Türk Ticaret Kanununun 

26 ncı maddesine göre çıkarılacak 

yönetmelikte düzenlenir.  

(4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birinci 

fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en 

çok iki defa uzatabilir.  

 

22 III - ESAS SÖZLEŞME 

    Madde 22 - (1) Anonim şirketler esas 

sözleşmelerini ve limited şirketler şirket 

sözleşmelerini, yayımı tarihinden itibaren 

onsekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla 

uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli 

değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas 

sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki 

düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanır. 

    (2) Esas sözleşme ve limited şirket 

sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle 

getirmek için yapılacak genel kurullara bu 

Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 

uygulanır. 

MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

5) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “yayımı tarihinden itibaren 

onsekiz” ibaresi “yürürlük tarihinden 

itibaren oniki”, 

… 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

III – Esas sözleşme  

MADDE 22 – (1) Anonim şirketler esas 

sözleşmelerini ve limited şirketler şirket 

sözleşmelerini, (6335 sayılı Kanunun  

md. 46/5  ile değişen ibare) yürürlük 

tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk 

Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle 

getirirler. Bu süre içinde gerekli 

değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas 

sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki 

düzenleme yerine Türk Ticaret 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  

(2) Esas sözleşme ve limited şirket 

sözleşmesini birinci fıkra uyarınca 

uyumlu hâle getirmek için yapılacak 



    (3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu maddede 

öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilir. 

genel kurullara bu Kanunun 20 nci 

maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.  

(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu 

maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla 

kadar uzatabilir.  

 

24     V - PAY SAHİPLERİNİN VE LİMİTED 

ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETE 

BORÇLANMA YASAĞI 

    Madde 24 - (1) Türk Ticaret Kanununun 358 

inci maddesine aykırı şekilde, anonim veya 

limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve 

ortaklar, borçlarını, anılan Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî 

ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek 

zorundadır. Borcun kısmen veya tamamen 

başkası tarafından üstlenilmesi, borç için 

kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı 

yapılması veya benzeri yollara başvurulması bu 

madde anlamında tasfiye sayılmaz. 

    (2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde 

tasfiye gerçekleşmemişse, Türk Ticaret 

Kanununun 562 nci maddesinin beşinci fıkrası 

hükmü uygulanır. 

    (3) Tasfiye süresinin geçmesinden sonra, 

şirketin alacaklıları, alacakları için, şirkete 

borçlu olan pay sahibini veya limited şirket 

MADDE 47 – 6103 sayılı Kanunun; 

.. 

3) 24 üncü maddesi, 

… 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 24 – (Mülga: 26/6/2012-

6335/47 md.)  

 



ortağını takip edebilir. 

 

25 VI - YÖNETİM KURULU 

    Madde 25 - (1) Türk Ticaret Kanununun 

yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan 

anonim şirket yönetim kurulları ile limited 

şirket müdürleri, görevden alınmaları veya 

yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple 

boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar 

görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin 

temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek 

kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa 

etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da 

başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların 

hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare 

ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de 

aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret 

Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün 

gereği yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk 

Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan 

durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu 

maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu 

üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki 

yönetim kurulunun görevinin sona ermesinden 

sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu 

maddedeki şartları taşımaları zorunludur. 

MADDE 47 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

4) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

VI – Yönetim kurulu  

MADDE 25 – (1) Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 

görevde bulunan anonim şirket yönetim 

kurulları ile limited şirket müdürleri, 

görevden alınmaları veya yönetim kurulu 

üyeliğinin başka bir sebeple boşalması 

hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar 

görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel 

kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş 

bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun 

yerine tüzel kişinin ya da başkasının 

seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep 

birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini 

idare ve şirketi temsil ettiği limited 

şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde 

Türk Ticaret Kanununun 623 üncü 

maddesi hükmünün gereği yerine 

getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret 

Kanununun 363 üncü maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca seçim yapılan 

durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu 

maddesindeki şartları taşıyan yönetim 

kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. 

Görevdeki yönetim kurulunun görevinin 



Üyelerin görev süreleri farklı tarihlerde sona 

eriyorsa, öğrenime ilişkin şart, şirkete en uygun 

gelen üyelerin görevleri sona erdiğinde yerine 

getirilir. 

    (2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve 

bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 

görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Bu 

davalarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı 

Kanuna göre değerlendirilir. 

 

sona ermesinden sonra seçilecek 

üyelerin, anılan 359 uncu maddedeki 

şartları taşımaları zorunludur. (Mülga 

son cümle: 26/6/2012-6335/47 md.) 

(…)  

(2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve 

bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk 

Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 

tarihte görülmekte olan davalarda 

uygulanmaz. Bu davalarda özen ve 

bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna göre 

değerlendirilir.  

 

26 VII - ESAS SÖZLEŞME 

DEĞİŞİKLİKLERİNDE TOPLANTI VE 

KARAR NİSAPLARI 

    Madde 26 - (1) Bir anonim şirketin esas 

sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket 

sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar 

nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya 

belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu 

şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 

girmesinden itibaren altı ay içinde anonim 

şirketlerde esas sözleşmelerini ve limited 

şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, 

anılan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi 

hâlde, bu sürenin geçmesiyle Türk Ticaret 

Kanununun genel kurulun toplantı ve karar 

MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

… 

6) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “altı” ibareleri “oniki”, 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

VII – Esas sözleşme değişikliklerinde 

toplantı ve karar nisapları  

MADDE 26 – (1) Bir anonim şirketin 

esas sözleşmesinde veya bir limited 

şirketin şirket sözleşmesinde genel 

kurulun toplantı ve karar nisaplarına, 

madde numarası belirtilerek veya 

belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanacağı 

öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girmesinden 

itibaren (6335 sayılı Kanunun  md. 46/6 

ile değişen ibare) oniki   ay içinde 

anonim şirketlerde esas sözleşmelerini 

ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini 

değiştirerek, anılan Kanuna uygun 

düzenleme yaparlar. Aksi hâlde, bu 



nisaplarına ilişkin hükümleri uygulanır. Sadece 

bu altı ay içinde yapılan genel kurullarda 6762 

sayılı Kanunun genel kurulların toplantı ve 

karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanır. 

    (2) Herhangi bir sözleşmede, taahhütnamede, 

temliknamede veya diğer bir belgede 6762 

sayılı Kanunun 388 inci maddesine madde 

numarası verilerek veya bu maddenin içeriğine 

yapılan yollamalar, Türk Ticaret Kanununun 

421 inci maddesine yapılmış sayılır. 

    (3) Bir esas sözleşmede esas sözleşme 

değişikliklerine ilişkin olarak 6762 sayılı 

Kanunun 388 inci maddesindekinden daha ağır 

nisaplar öngörülmüş olup da bunlar Türk 

Ticaret Kanununun 421 inci maddesinin birinci 

fıkrasında öngörülen nisaplardan ağırsa, 

bunların uygulanmasına devam olunabilir. 

Ağırlaştırılmış nisaplara dair esas sözleşmedeki 

veya herhangi bir sözleşme veya hukukî 

metindeki özel düzenleme Türk Ticaret 

Kanununun 421 inci maddesine göre daha 

hafifse 421 inci madde uygulanır. 

    (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 

hükümleri uyarlanarak limited şirketlere de 

uygulanır. 

 

sürenin geçmesiyle Türk Ticaret 

Kanununun genel kurulun toplantı ve 

karar nisaplarına ilişkin hükümleri 

uygulanır. Sadece bu (6335 sayılı 

Kanunun  md. 46/6  ile değişen ibare) 

oniki     ay içinde yapılan genel 

kurullarda 6762 sayılı Kanunun genel 

kurulların toplantı ve karar nisapları 

hakkındaki hükümleri uygulanır. (1)  

(2) Herhangi bir sözleşmede, 

taahhütnamede, temliknamede veya 

diğer bir belgede 6762 sayılı Kanunun 

388 inci maddesine madde numarası 

verilerek veya bu maddenin içeriğine 

yapılan yollamalar, Türk Ticaret 

Kanununun 421 inci maddesine yapılmış 

sayılır.  

(3) Bir esas sözleşmede esas sözleşme 

değişikliklerine ilişkin olarak 6762 sayılı 

Kanunun 388 inci maddesindekinden 

daha ağır nisaplar öngörülmüş olup da 

bunlar Türk Ticaret Kanununun 421 inci 

maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 

nisaplardan ağırsa, bunların 

uygulanmasına devam olunabilir. 

Ağırlaştırılmış nisaplara dair esas 

sözleşmedeki veya herhangi bir sözleşme 

veya hukukî metindeki özel düzenleme 

Türk Ticaret Kanununun 421 inci 

maddesine göre daha hafifse 421 inci 



madde uygulanır.  

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü 

fıkraları hükümleri uyarlanarak limited 

şirketlere de uygulanır.  

 

28 IX - OY HAKKI VE OYDA İMTİYAZLI 

PAYLAR İLE NAMA YAZILI PAYLARIN 

DEVREDİLMELERİNİN SINIRLANMASI 

Madde 28 - (1) Türk Ticaret Kanununun 434 ve 

435 inci maddeleri, anılan Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren onsekiz ay sonra yürürlüğe 

girer. 

 (2) 6762 sayılı eski Kanun zamanında ve Türk 

Ticaret Kanununun kabul edilmesinden en az 

bir yıl önce esas sözleşme hükmü ile bazı pay 

gruplarına tanınmış olan yönetim kurulu üyeliği 

için aday gösterme hakkı, Türk Ticaret 

Kanununun 360 ıncı maddesinin birinci 

fıkrasındaki sınırı aşsa bile müktesep hak 

sayılır. 

 (3) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı esas 

sözleşmeler, anılan Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren üç yıl içinde, anılan fıkra hükmüne 

uygun hâle getirilir. 

 (4) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu 

MADDE 44 – 14/1/2011 tarihli ve 6103 

sayılı Türk Ticaret Kanununun 

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanunun 28 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yer 

alan “yayımı” ibaresi “yürürlük”, “onsekiz

” ibaresi“oniki” şeklinde ve beşinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, 

anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl sonra uygulanır.” 

 

IX - OY HAKKI VE OYDA 

İMTİYAZLI PAYLAR İLE NAMA 

YAZILI PAYLARIN 

DEVREDİLMELERİNİN 

SINIRLANMASI 

Madde 28 - (1) Türk Ticaret Kanununun 

434 ve 435 inci maddeleri, anılan 

Kanunun (6335 sayılı Kanunun  md. 44  

ile değişen ibare) yürürlük tarihinden 

itibaren (6335 sayılı Kanunun  md. 44  

ile değişen ibare) oniki ay sonra 

yürürlüğe girer. 

 (2) 6762 sayılı eski Kanun zamanında 

ve Türk Ticaret Kanununun kabul 

edilmesinden en az bir yıl önce esas 

sözleşme hükmü ile bazı pay gruplarına 

tanınmış olan yönetim kurulu üyeliği 

için aday gösterme hakkı, Türk Ticaret 

Kanununun 360 ıncı maddesinin birinci 

fıkrasındaki sınırı aşsa bile müktesep hak 

sayılır. 

 (3) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu 



maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı 

aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas 

sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanununun 

yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde, anılan 

fıkraya uyarlanır veya mahkemeden anılan 

fıkrada öngörülen karar alınır. 

(5) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası, anılan Kanunun 

yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra 

uygulanır. 

 (6) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında 

yapılması şart koşulan sürede gerekli esas 

sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların 

gerçekleştirilmemesi hâlinde, oyda imtiyazı 

düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci ve 

üçüncü fıkralarda belirtilen sürenin dolduğu 

tarihte kendiliğinden geçersiz hâle gelir ve esas 

sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların 

tümü kanunen sona erer. 

 (7) Nama yazılı payların devrini, red 

sebeplerini göstererek veya göstermeyerek 

sınırlandırmış bulunan anonim şirketler, Türk 

Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde, esas sözleşmelerini 

değiştirerek, Türk Ticaret Kanununun 492 ilâ 

498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; 

aksi hâlde, bu sürenin dolmasıyla tüm 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı esas 

sözleşmeler, anılan Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren üç yıl içinde, anılan 

fıkra hükmüne uygun hâle getirilir. 

 (4) Türk Ticaret Kanununun 479 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 

sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören 

esas sözleşme hükümleri, Türk Ticaret 

Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç 

yıl içinde, anılan fıkraya uyarlanır veya 

mahkemeden anılan fıkrada öngörülen 

karar alınır. 

(5) (6335 sayılı Kanunun  md. 44  ile 

değişen fıkra ) Türk Ticaret Kanununun 

479 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 

(c) bendi, anılan Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra 

uygulanır.”  

 (6) Bu maddenin birinci ve üçüncü 

fıkralarında yapılması şart koşulan 

sürede gerekli esas sözleşme 

değişikliklerinin ve uyarlamaların 

gerçekleştirilmemesi hâlinde, oyda 

imtiyazı düzenleyen esas sözleşme 

hükümleri, birinci ve üçüncü fıkralarda 

belirtilen sürenin dolduğu tarihte 

kendiliğinden geçersiz hâle gelir ve esas 



sınırlamalar geçersiz hâle gelir. sözleşmede öngörülen oya ilişkin 

imtiyazların tümü kanunen sona erer. 

 (7) Nama yazılı payların devrini, red 

sebeplerini göstererek veya 

göstermeyerek sınırlandırmış bulunan 

anonim şirketler, Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde, esas 

sözleşmelerini değiştirerek, Türk Ticaret 

Kanununun 492 ilâ 498 inci maddelerine 

uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu 

sürenin dolmasıyla tüm sınırlamalar 

geçersiz hâle gelir. 

42 TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 

    Madde 42 - (1) Türk Ticaret Kanunu veya bu 

Kanun uyarınca hazırlanacak tüzük ve 

yönetmelikler, Türk Ticaret Kanununun yayımı 

tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanır. 

    (2) Birinci fıkrada öngörülen tüzük ve 

yönetmelikler yayımlanıncaya kadar, 6762 ve 

6763 sayılı kanunlara ya da Türk Ticaret 

Kanunu ile yürürlükten kaldırılan diğer 

kanunlardaki hükümlere dayanılarak yürürlüğe 

konulmuş bulunan tüzük ve yönetmeliklerin 

Türk Ticaret Kanununa ve bu Kanuna aykırı 

olmayan hükümleri uygulanır, aykırı hükümleri 

ise usulüne uygun şekilde değiştirilip 

uygulanabilir. 

    (3) Birinci fıkrada öngörülen süreden daha 

MADDE 45 – 6103 sayılı Kanunun 42 nci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

ve ikinci fıkrasında yer 

alan “yayımlanıncaya” ibaresi “yürürlüğe 

girinceye” şeklinde değiştirilmiştir. 

“(1) Türk Ticaret Kanunu veya bu Kanun 

uyarınca hazırlanacak tüzük ve 

yönetmelikler, Türk Ticaret Kanununun 

yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde 

yürürlüğe konulur.” 

 

    Madde 42 - (1) (6335 sayılı Kanunun  

md. 45 ile değişen fıkra ) Türk Ticaret 

Kanunu veya bu Kanun uyarınca 

hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, 

Türk Ticaret Kanununun 

yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay 

içinde yürürlüğe konulur.” 

 

    (2) Birinci fıkrada öngörülen tüzük ve 

yönetmelikler (6335 sayılı Kanunun  md. 45  

ile değişen ibare) yürürlüğe girinceye  

kadar, 6762 ve 6763 sayılı kanunlara ya 

da Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükten 

kaldırılan diğer kanunlardaki hükümlere 

dayanılarak yürürlüğe konulmuş bulunan 



kısa bir süre içinde ihtiyaç duyulan 

düzenlemeler, ikinci fıkrada öngörülen tüzük ve 

yönetmeliklerde değişiklik yapılarak yürürlüğe 

konulabilir. 

tüzük ve yönetmeliklerin Türk Ticaret 

Kanununa ve bu Kanuna aykırı olmayan 

hükümleri uygulanır, aykırı hükümleri 

ise usulüne uygun şekilde değiştirilip 

uygulanabilir. 

    (3) Birinci fıkrada öngörülen süreden 

daha kısa bir süre içinde ihtiyaç duyulan 

düzenlemeler, ikinci fıkrada öngörülen 

tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik 

yapılarak yürürlüğe konulabilir. 

6335 

sayılı 

Kanun  

 MADDE 47 – 6103 sayılı Kanunun; 

1) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 

2) 13 üncü maddesi, 

3) 24 üncü maddesi, 

4) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

İlgili maddelere işlenmiştir.  

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 46 – 6103 sayılı Kanunun; 

1) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinde ve üçüncü fıkrasının son 

cümlesinde yer alan “Ticaret Sicili 

Tüzüğünde” ibareleri “Türk Ticaret 

İlgili maddelere işlenmiştir.  



Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

2) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “Ticaret Sicili 

Tüzüğüyle” ibaresi “Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

3) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “Ticaret Sicili 

Tüzüğüyle” ibaresi “Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

4) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan “Ticaret Sicili 

Tüzüğüyle” ibaresi “Türk Ticaret 

Kanununun 26 ncı maddesine 

göre çıkarılacak yönetmelikte”, 

5) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “yayımı tarihinden itibaren 

onsekiz” ibaresi “yürürlük tarihinden 

itibaren oniki”, 

6) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “altı” ibareleri “oniki”, 



şeklinde değiştirilmiştir. 

 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 47 – 6103 sayılı Kanunun; 

1) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 

2) 13 üncü maddesi, 

3) 24 üncü maddesi, 

4) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

İlgili maddelere işlenmiştir. 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 48 – 6103 sayılı Kanunda yer 

alan; 

1) “Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı”, 

2) “Denizcilik 

Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”, 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 



 

6335 

sayılı 

Kanun 

 MADDE 49 – Bu 

Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 50 – Bu Kanun 

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

 


