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SUNUŞ

1956 yılından beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun
ülke ve dünya ticaretinde yaĢanan geliĢmelere paralel değiĢtirilme ihtiyacı
doğmuĢtur.
Bu süreçte büyük bir sorumlulukla görevi üstlenen Prf.Dr.Ünal Tekinalp
hocamız ve ekibi bilimsel bir eser titizliğiyle güzel yüreğini ortaya koyarak yeni
TTK‟yı hazırlamıĢlardır. Hazırlık sürecinde geniĢ bir katılım sağlanmıĢ, toplumun her kesimi çalıĢma ile ilgili olarak bilgilendirilmiĢtir.
Muhasebe camiası olarak önce Prf.Dr. Ünal Tekinalp hocamızı bu emeklerinden dolayı her zaman saygıyla anacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Yıllar süren mesai ile hazırlanan ve 1535 maddeden oluĢan 6102 sayılı yeni
TTK, 14.02.2011 Tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak genel anlamda
01.07.2012‟de yürürlüğe girecektir.
Bu kitapçık da yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan, yürürlük ile ilgili
tarihler, ticaret unvanı, haksız rekabet, defter ve belgelerin yeni Ģekli, envanter
çıkarılması, Ģirket birleĢme bölünme ve devralma, iflasın ertelenmesi, bağlı
ortaklıklar, anonim Ģirketler, yönetim kurulu, genel kurul, pay sahibi hakları,
Ģirketlerin internet siteleri, genel anlamda denetimler, bağımsız denetçi ve iĢlem
denetçisi gibi konuları içeren 130 soru yanıttan oluĢan pratik bilgiler verilmektedir.
Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen, MeslektaĢlarımız; Ethem
Kutucular‟a, Mustafa Çömlekçi‟ye, Osman DinçbaĢ‟a, ĠSMMMO Saymanı Erol
Demirel‟e, ĠSMMMO Türk Ticaret Komitesi BaĢkanı Gülnaz Güler baĢta olmak
üzere komite üyelerine de sizler adına teĢekkür ediyorum.

Yahya ARIKAN
ĠSMMMO BaĢkanı
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İÇİNDEKİLER

A
Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu
1. Mevcut Türk Ticaret Kanunu‟nun değiĢtirilmesine neden ihtiyaç
duyulmuĢtur?
2. Yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken yeni düzenlenen sistematiğinde
ne gibi yenilikler yapılmıĢtır?
3. Yeni TTK‟nın yürürlük tarihi nedir?
4. Yeni TTK‟ya uyum aĢamasında dikkat edilmesi gereken tarihler
nelerdir?
5. Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuatlar nelerdir?
6. BiliĢim ve teknoloji alanında yaĢanan geliĢmeler yeni kanunu ne Ģekilde
etkilemiĢtir?
7. Yeni TTK‟da uluslararası muhasebe standartları ve muhasebe genel
ilkelerinin yansıması ne Ģekilde olmuĢtur?
8. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde yeni TTK‟nın getirdiği
düzenlemeleri değerlendiriniz.
9. Yeni TTK‟da düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerinin getiriliĢ
amacı nedir?
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B
Ticari İşletme Hukuku,
Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme
10. Yeni TTK‟da tüzel kiĢi tacir kavramında ne gibideğiĢiklikler
öngörülmüĢtür?
11. Yeni TTK‟da ticari iĢletme kavramıyla ilgili herhangi bir
değiĢiklik getirilmiĢ midir?
12. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlar bakımından Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı‟nın sorumluluğu nedir?
13. Ticaret sicili müessesine yönelik olarak getirilen yenilikler nelerdir?
14. Ticari faizin serbestçe belirlenmesi ilkesi nasıl düzenlenmiĢtir?
15. Ticaret unvanının görünürlüğüne iliĢkin yeni düzenlemeler nelerdir?
16. Ticaret unvanının korunması ne Ģekilde geniĢletilmiĢtir?
17. Yeni TTK haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili nasıl bir düzenleme
öngörmüĢtür?
18. Haksız rekabet ile ilgili maddenin genel iĢlem Ģartları sorununa
çözüm bulması mümkün müdür?
19. Yeni TTK ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü çerçevesinde
nasıl bir düzenleme öngörmüĢtür?
20. Tacirin saklamakla yükümlü olduğu belge ve defterleri saklama
yöntemlerinden bahsediniz.
21. Ticari defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ tasdikleri konusunda getirilen
yeni düzenlemeden bahsediniz.
22. Ticari defterlerin bir ispat aracı olarak kullanılması konusunda yeni
TTK, defterleri nasıl bir delil olarak öngörmüĢtür?
23. Yeni TTK „ile Ticari Davalar Hangi Mahkemelerde görülür ?
24. Defterlerin tutulmasında esas alınan evrensel bilanço ilkeleri nelerdir?
25. Yeni TTK‟ya göre envanter nedir? Envanteri kolaylaĢtırıcı yöntemler
nelerdir?
26. Yeni TTK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‟na (TMSK) ne tür
görev ve yetkiler vermiĢtir?
27. Acentelerle ilgili olarak uygulamada “Portföy Tazminatı” adı altında
düzenlenen ücret isteme hakkı yeni TTK‟da ne Ģekilde düzenlenmiĢtir?
28. Yeni TTK‟nın acente ile ilgili getirdiği düzenleme rekabet yasağını
öngörür nitelikte midir?
29. Mevcut düzenlemede bulunan “Ultra Vires” yasağının kaldırılma
amacı nedir?
30. Yeni TTK Ģirketlerin birleĢme, devralma ve bölünme iĢlemleri ile ilgili
olarak iĢçilerin korunmasını sağlayacak hükümler getiriyor mu?
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31. BirleĢme iĢlemleri ile ilgili olarak yeni TTK nasıl bir düzenleme
getirmektedir?
32. Aynı türden Ģirket birleĢmesi kuralı nedir?
33. Sermaye Ģirketlerinin kolaylaĢtırılmıĢ Ģekilde birleĢmesi konusunda
yeni TTK nasıl bir düzenleme öngörmektedir?
34.BirleĢme iĢlemine bağlı olarak ortakların Ģirketten ayrılma hakkı
var mıdır?
35. Tasfiye halinde olan ya da borca batık bir Ģirketin birleĢmeye dahil
olması mümkün müdür? Teknik iflas durumunun birleĢmeye etkisi
nedir?
36. Mevcut düzenlemede Ģirketlerin bölünmesi konusunda herhangi bir
düzenleme var mıdır?
37. Yeni TTK bölünme konusunda nasıl bir sistematik izliyor?
38. Bir sermaye Ģirketinin Ģahıs Ģirketine bölünmesi mümkün müdür?
39. Bölünmede sorumluluk ne Ģekilde tasnif edilmiĢtir?
40. Tür değiĢtirmenin geçerli olması açısından yeni TTK hangi Ģirket
türlerinin tür değiĢtirmesine izin vermektedir?
41- Yeni TTK‟nın sermayenin kaybı ve borca batıklık durumlarıyla ilgili
getirdiği düzenlemeler nelerdir?
42- Yeni TTK‟da ıflasın Ertelenmesi müessesiyle ilgili getirdiği
düzenlemeler nelerdir?
43. ġirketler topluluğu kavramı nedir ve hangi ihtiyaca cevap vermektedir?
44. Ana Ģirket ve yavru Ģirket arasındaki organik iliĢki nasıl belirlenecektir?
45. Bağlı ve hakim Ģirketlerin raporlama yükümlülükleri nelerdir?
46. Hisselerin çoğunluğuna sahip hakim Ģirketin, satın alma hakkı var mıdır?
47. Yeni TTK bağlı Ģirket alacaklılarına hakim Ģirkete karĢı alacak davası
açma hakkı tanıyor mu?
48. Yabancı Ģirketlerin Türkiye Ģubelerine iliĢkin olarak yeni TTK‟nın
getirdiği bir düzenleme mevcut mudur?
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C
Anonim Şirketler Hukuku
49. Anonim Ģirketlerin kuruluĢ türlerinde bir değiĢiklik olmuĢ mudur?
50. Tedrici kuruluĢ sisteminin kaldırılması sonrasında nasıl bir düzenleme
öngörülmüĢtür?
51. ġirket kuruluĢları açısından kanun hükümlerine uyulmaması halinde
nasıl bir yaptırım öngörülmektedir?
52. Anonim Ģirketlerin kuruluĢ belgeleri nelerdir? Böyle bir düzenlemeye
neden ihtiyaç duyulmuĢtur?
53. Anonim Ģirketler için aranan kurucular beyanı neleri içermektedir?
Bu düzenleme ile ne amaçlanmıĢtır?
54. Anonim Ģirketlerin asgari sermayesi ile ilgili bir değiĢiklik
yapılmıĢ mıdır?
55. Yeni TTK‟nın kayıtlı sermaye sistemi bakımından getirdiği yenilikler
nelerdir?
56. Özsermayenin yerini tutan ödünçlerin yeni TTK‟da düzenlenme
amacı nedir?
57. Sermaye koyma borcu bakımından yeni TTK nasıl bir düzenleme
getirmektedir? Böyle bir düzenleme neden gerekli görülmüĢtür?
58. Tek kiĢilik anonim Ģirket yeni TTK‟da nasıl düzenlenmiĢtir?
59. Anonim Ģirketlerin tek kiĢi olarak kurulabilmesi hangi amaca
hizmet edecektir?
60. EĢit iĢlem ilkesi ile ilgili olarak yeni TTK somut bir düzenlenme
öngörmüĢ müdür?
61. Pay sahiplerinin Ģirkete borçlanmaları konusunda yeni TTK nasıl bir
düzenleme öngörmüĢtür?
62. Anonim Ģirketlerde pay sahiplerinin Ģirkete borçlanamaması
konusunda getirilen düzenleme ile ne amaçlanmıĢtır?
63. Anonim Ģirketin kendi paylarını iktisabı ve rehin olarak kabul etmesi
konusunda getirilen düzenleme nedir? Neden böyle bir düzenlemeye
ihtiyaç duyulmuĢtur?
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C.1 Yönetim Kurulu
64. Yeni TTK ile anonim Ģirketlerin yönetim kurullarına iliĢkin olarak
getirilen yenilikler nelerdir?
65. Tüzel kiĢilerin yönetim kurulu üyesi olması ile ilgili getirilen yeni
düzenlemeden bahseder misiniz?
66. Yönetim kurulu ile ilgili getirilen düzenlemelerin Ģirket yönetimi
açısından nasıl bir yararı olacaktır?
67. Yeni TTK anonim Ģirketin temel organı olan Yönetim Kurulunun
hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak nasıl bir düzenleme öngörüyor?
68. Yönetim kurulu üyelerinin kusurlarıyla Ģirkete verebilecekleri
zararlardan doğan zararlarla ilgili olarak, üyeleri koruyucu nitelikte bir
düzenleme getirilmiĢ midir?
69. Yönetim kurulu kararlarının batıl olması ile ilgili yeni TTK
nasıl bir düzenleme öngörmüĢtür?
70. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu anlamında yeni
TTK nasıl bir yenilik getirmiĢtir?
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C.2 Genel Kurul
71. Yeni TTK esas sözleĢme değiĢikliğinde aradığı toplantı ve karar nisapları
konusunda ne tür değiĢiklikler getirmiĢtir?
72. Çağrısız genel kurul konusunda yeni TTK bir değiĢiklik getiriyor mu?
73. Genel Kurul organının devredilmez hak ve yetkileri konusunda yeni
TTK‟nıngetirdiği düzenlemelerden bahsediniz.
74. Genel kurul kararlarının iptal edilmesine iliĢkin olarak yeni TTK mevcut
düzenlemeden farklı bir hüküm öngörmekte midir?
75. Anonim Ģirketlerde genel kurul toplantısının online olarak yapılması
hangi amaca hizmet etmektedir?
76. Yeni TTK ile getirilen online sistem hangi iĢlemlerin yapılmasına
izin veriyor?
77. Pay sahibin hakları konusunda yeni TTK‟nın getirdiği yenilikler
nelerdir?
78. Yeni TTK‟nın pay sahibinin konumunu güçlendirdiği doğru mudur?
79. Azınlık haklarının etkin bir Ģekilde kullanılması konusunda getirilen
yenilikler nelerdir?
80. ġarta bağlı sermaye artırımı hangi amaçla düzenlenmiĢtir?
81. ġirketlerin sermaye arttırımı ya da Ģirket kurmak amacıyla halktan
topladığı paralarla ilgili olarak yeni TTK nasıl bir düzenleme
öngörmüĢtür?
82. Pay sahibinin dava açma hakkı konusunda yeni TTK‟nın getirdiği
yenilikler nelerdir?
83. Pay devrine iliĢkin olarak yeni TTK‟nın Ģekil Ģartları bakımından
farklılık getirdiği söylenebilir mi?
84. Yeni TTK pay sahiplerinin oy haklarını kullanması konusunda
herhangi bir değiĢiklik ya da sınırlama getiriyor mu?
85. Yeni TTK rüçhan hakkının kullanılması konusunda nasıl bir
sınırlama öngörmüĢtür?
86. Kar payı (temettü) avansı yeni TTK‟da ne Ģekilde düzenlenmiĢtir?
87. Tehlikelerin erken teĢhisi komitesi nedir ve kurulması zorunluluğu
konusunda yeni TTK‟nın getirdiği bir düzenleme mevcut mudur?
88. Yeni TTK hangi Ģirketler bakımından internet sitesi yapma
zorunluluğu getiriyor?
89. ġirketler internet sitelerinde ne tür bilgileri bulundurmakla
mükelleftirler?
90. Sermaye Ģirketlerinin sınıflandırılması ile ilgili getirilen yeni
düzenlemeden bahseder misiniz?
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C.3- Yeni Türk Ticaret Kanunu açısından şirketlerin denetimi
91. Yeni TTK‟da denetçinin anonim Ģirketin bir organı olmaktan çıkarılması
farklı bir denetim mekanizmasını da beraberinde getirmiĢ midir?
92. Kanunda bağımsız denetim konusunda getirilen yeni düzenlemeler
Ģirketler açısından nasıl bir amaca hizmet edecektir?
93. Kabul edilen yeni sisteme göre; denetçilerin denetim görev ve yetkisi
devredilebilir mi?
94. Yeni TTK‟nın bağımsız denetim konusunda getirdiği sır saklama
yükümlülüğünden bahseder misiniz?
95. Yeni TTK‟ya göre bağımsız denetçinin sır saklama sorumluluğunda
zamanaĢımı süresi nedir?
96. Yeni TTK‟ya göre denetçilerin sorumlulukları nelerdir?
97. Getirilen yeni düzenlemeye göre denetçi olabilecek kiĢilerde hangi
nitelikler aranmaktadır?
98. Yeni TTK‟ya göre bağımsız denetçi nasıl seçilir?
99.Yeni TTK‟ya göre bağımsız denetçi görevden alınabilir mi?
100. Denetçi bağımsız denetim sözleĢmesini hangi hallerde fesh edebilir?
101. Bağımsız denetim Ģirketleri ile bağımsız denetçilerin nitelikleri nasıl
belirlenecektir?
102. Bağımsız denetçinin Ģirketten bilgi alma hakkının sınırları ve yönetim
kurulunun denetçiye karĢı sorumlulukları nelerdir?
103. ġirket ile bağımsız denetçi arasındaki görüĢ ayrılıklarının olması
durumunda nasıl bir yol izlenecektir?
104. Bağımsız denetçilerin denetimi nasıl yapılacaktır?
105. Yeni TTK ile getirilen iĢlem denetçisi kavramından ve iĢlem
denetçisinin görevlerinden bahseder misiniz?
106. ıĢlem Denetçilerini Atamaları Nasıl Yapılır?
107. Yeni TTK ile getirilen özel denetçi atanması kavramından ve hangi
hallerde özel denetçi atanacağından bahseder misiniz?
108. Yeni TTK‟nın anonim Ģirketleri sınıflandırması denetim aĢamasında
bir farklılık getirecek midir?
109. Denetimin yapılması aĢamasında hangi standartlar dikkate alınacaktır?
110. Yeni düzenleme ile bağımsız denetime tabi olacak Ģirketler nelerdir?
Bağımsız denetim kapsamından bahsediniz.
111. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının
denetimi nasıl olacaktır?
112. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesince düzenlenen raporun
denetimi nasıl olacaktır?
113 . Denetçinin denetim sonunda vereceği onay veya kaçınma yazısı
hakkında yeni TTK nasıl bir düzenleme öngörüyor?
114. Sınırlı olumlu görüĢ, olumsuz görüĢ verilmesi veya görüĢ
verilmesinden kaçınılması durumunda yapılacak iĢlemler
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D
Yeni Türk Ticaret Kanunu açısından Limited Şirketler
115 . Yeni TTK limited Ģirketlerde aranan en az iki ortak olması koĢulunu
bırakıyor mu?
116 . Tek ortaklı limited Ģirket hangi amaca hizmet edecektir?
117 . Limited Ģirket asgari sermayesinde değiĢiklik olmuĢ mudur?
118 . Limited Ģirketlerin Ģirket esas sözleĢmesinde bulunması gereken
kayıtlarla ilgili olarak yeni TTK herhangi bir değiĢiklik getiriyor mu?
Neden?
119. Limited Ģirketler açısından müdürlerin sorumlulukları ile ilgili olarak
ne tür değiĢiklikler getirilmiĢtir?
120. Limited Ģirketler ile ilgili diğer düzenlemeler nelerdir ?
121. Limited Ģirketler ne tür kıymetli evrak çıkarabilir ?
122-Limited ġirketin Esas SözleĢmesinin DeğiĢtirilmesinde Karar
Nisabları?
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E
Yeni Türk Ticaret Kanununda Elektronik İşlemler ve Bilgi
123-Ġnternet Sayfasında Yayınlanması Gereken Hususlar Nelerdir ?
124-Ġnternet Sayfasındaki Ticari Bilgilerin Yayınlanma Süresi Nedir ?
125-Ġnternet Sayfası ile ilgili Yükümlülüklere uymamanın cezası nedir ?
Cezanın muhatabı kimlerdir ?
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F
Yeni Türk Ticaret Kanununda Ticari Hükümlerle
Yasaklanmış ışlemler ile Mal ve Hizmet Tedarikinde
Geç Ödemenin Sonuçları
126-Geç ödeme direktifi nedir ?
127-Geç ödeme sonuçları nelerdir ?
128- Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemede temerrüt faizi nasıl
hesaplanır ?
129- Mal ve hizmet tedarikinde taksitle ödeme öngörüldüğü durumlarda
geç ödemenin yaptırımları nelerdir ?
130- ġirket Kurulları elektronik ortamda hangi durumlarda ve
nasıl yapılır?
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AGenel Olarak
Yeni Türk Ticaret
Kanunu
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1.Mevcut Türk Ticaret Kanunu‟nun değiştirilmesine neden
ihtiyaç duyulmuştur?
1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(bundan böyle “6762 sayılı TTK” olarak anılacaktır.), dünya ticaretinde yaĢanan
geliĢmeler neticesinde, mevcut ihtiyaçları karĢılamada yetersiz kalmıĢtır. ġöyle ki;
serbest pazar ve rekabet ekonomisinin yaygınlık kazanması ile iĢletme ve Ģirketler
uluslararası arenada daha rahat hareket etmeye baĢlamıĢ ve bu durum daha pratik
ve yeni dünya düzeni ile uyumlu bir Ticaret Kanunu‟nu gerektirmiĢtir. Söz
konusu geliĢmelere paralel olarak Türkiye‟nin Avrupa Birliği uyum süreci
nedeniyle baĢta temel kanunlarını değiĢtirmesi, finans ve sermaye piyasaları ile
ilgili düzenlemelerden baĢlamak üzere ulusal ve uluslararası anlamda ticari hayatı
kolaylaĢtırıcı hükümler getirmesi zorunluluk arz etmiĢtir. Öte yandan Türkiye‟nin
AB uyum sürecinin dıĢında uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve
sermaye piyasalarının bir parçası olmak için özellikle finansal raporlama
yönetiminde Ģeffaflık gibi güncel ve genel kabul görmüĢ konseptleri içeren yeni
bir Ticaret Kanunu‟na sahip olması gerekmiĢtir. Ayrıca 2001 yılında Türk Medeni
Kanunu‟nda, 2011 yılında Borçlar Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri
Kanunu‟nda yapılan köklü değiĢiklikler, Türk Ticaret Kanunu‟nun yenilenmesini
zorunlu kılan diğer önemli olgulardır.

2. Yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken yeni düzenlemenin
sistematiğinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?
14 ġubat 2011 tarih 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı
Yeni Türk Ticaret Kanunu (Bundan böyle “Yeni TTK” olarak anılacaktır.) bir
bütün olarak incelendiğinde sadece içerik olarak değil sistematik olarak da birçok
açıdan yenilenmiĢtir. Öncelikli olarak dikkat çeken nokta mevcut düzenlemede 5
ana kitaptan oluĢan 6762 Sayılı TTK‟nın, Yeni TTK‟da 6 ana kitapta düzenlenmiĢ
olmasıdır. Buna göre; yeni TTK‟ya “TaĢıma ıĢleri” baĢlığı altında yeni bir kitap
eklenmiĢ olup; Ticari ıĢletme, Ticaret ġirketleri, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti
ve Sigorta Hukuku diğer kitaplardır. Yeni düzenleme 1535 maddeden
oluĢmaktadır. Yeni TTK‟da getirilen bir diğer yenilik ise dilinin sadeleĢtirilmesidir. Buna paralel olarak birçok hukuki kavram ve terimin TürkçeleĢtirildiği ya da baĢka kavramlar altında düzenlendiği söylenebilir.
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3. Yeni TTK‟nın yürürlük tarihi nedir?
Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01/07/2012‟de yürürlüğe girecektir.
Ancak;
Türkiye Denetim Standartlarının belirlenmesine yönelik Geçici 2‟nci ve
denetçilerin denetimine yönelik Geçici 3‟ncü Maddesi Yasanın yayım tarihi olan
14/02/2011,
Her sermaye Ģirketine bir internet sitesi açma veya internet sitesi zaten
mevcutsa, internet sitesinde yayımlanması zorunlu hükümleri düzenleyen
1524‟ncü maddesi 01/07/2013,
Gerçek ile tüzel kiĢi tacirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) özdeĢi olan Türkiye Muhasebe Standartları‟na (TMS) tâbi
olmasını öngören finansal raporlamaya iliĢkin düzenlemeler olup, bu
düzenlemeler 01/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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4. Yeni TTK‟ya uyum aşamasında dikkat edilmesi gereken
tarihler nelerdir?
Gerek Yeni TTK‟da gerekse 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun‟da belirtilen hükümler kapsamında
dikkat edilmesi gereken tarihler Ģöyledir.
1 Ocak 2012
Bir önceki soru cevabında belirtildiği üzere, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
tüm Ģirketler artık finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları‟na göre
hazırlamak zorunda olacaklardır. Ancak TMS‟ye göre mali tabloların karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple 31.12.2013 tarihi
itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karĢılaĢtırmalı olarak sunulacaktır. Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılıĢ kaydının TMS‟ye
uygun yapılması da diğer bir zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak
2012 tarihine kadar TMS‟nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını tamamlama
yararlı olacaktır.
1 Temmuz 2012
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534)
14 Ağustos 2012
Anonim ġirketler esas sözleĢmelerini, limited Ģirketler sözleĢmelerini bu
tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. (6103
Madde 22)
1 Ocak 2013
Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/TFRS‟ye
göre düzenlenmesi gerekecektir. (Madde 1534/3)
1 Mart 2013
Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan Ģirketlere
mahkemece atama yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3)
1 Temmuz 2013
Sermaye Ģirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması
için son tarih. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise çeĢitli hapis ve para cezaları öngörülmektedir. (Madde 1534/1)
14 ġubat 2014
Anonim ve limited Ģirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden
itibaren üç yıl içinde yani 14 ġubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun
332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar.
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecektir. (6103 Madde 20)

5. Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuatlar nelerdir? Hazırlanacak
ikincil mevzuat, 3 tüzük, 9 yönetmelik ve 11 tebliğden
oluşacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili
Tüzüğünü, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay, diğer
ikincil mevzuatı ise bir yıl içerisinde hazırlayarak 1 Temmuz
2012‟den önce yayınlayacaktır. Hazırlanacak ikincil mevzuat
başlıklar itibariyle şöyledir.
TÜZÜKLER
• Ticaret Sicili Tüzüğü (Madde 26)
• Denetleme Tüzüğü
• Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (Madde 1527/5)
YÖNETMELĠKLER
• Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan ġartlar ve
Odalar Arası ıĢbirliği Yönetmeliği (Madde 24/3)
• Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (Madde 400/1)
• Denetçinin Denetimi Yönetmeliği
• Kobi Tanımı Yönetmeliği (Madde 1522)
• ınternet Sitesi Yönetmeliği (Madde 1524/4)
• Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği
(Madde 1527/6)
• Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği
• Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği
• Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari ıçeriğinin Belirlenmesine Dair
Yönetmelik
TEBLĠĞLER
• Defterlerin Onayına ıliĢkin Tebliğ
• ızin Alacak Anonim ġirketler Tebliği
• Birikimli Oy Tebliği
• Kâr Avansı Tebliği
• Uygulama Tebliği
• ġirketler Topluluğu Tebliği
• Kayıtlı Sermaye Tebliği
• Finansal Tabloların ılanı Tebliği
• Eski Türe DönüĢ Tebliği
• Anonim ġirketlerin Genel Kurullarının ÇalıĢma Esas Ve Usullerine ıliĢkin
Ġç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine ıliĢkin Tebliğ
• Ünvanda ıltibas Tebliği/Genelgesi
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6. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler yeni
kanunu ne şekilde etkilemiştir?
Yeni TTK‟nıngeneline bakıldığında, teknolojik geliĢmelerin büyük ölçüde
dikkate alındığı görülmektedir. ınternetin günlük hayatın her alanına etkisi,
internet üzerinde yapılan iĢlem sayısının artıĢı ve mesafeli sözleĢmelerin ticari
hayattaki artan önemi düĢünülerek yapılan düzenleme ile hukuk güvenliğinin
kanuni düzenlemelerle azami Ģekilde kurala bağlanması amaçlanmıĢtır.
Teknolojik geliĢmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değiĢiklikler Ģu
Ģekilde sıralanabilir;
• Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması,
• SözleĢmelerin kuruluĢ süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının
mümkün kılınması,
• Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluĢturulması ve
saklanması,
• Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması,
toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet
ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması,
• ġirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet
sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi nedeniyle gerekli görülen belgelerin
sunulma zorunluluğu,
• Yönetim Kurulu üyesinin bir tüzel kiĢi temsilcisi olması durumunda tüzel
kiĢi ve temsilcisinin internet sitesinde yayınlanma zorunluluğu,
• Tarafların anlaĢmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını
elektronik ortamda yapabilmesi imkânının tanınmıĢ olması.
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7. Yeni TTK‟da uluslararası muhasebe standartları ve
muhasebe genel ilkelerinin yansıması ne şekilde olmuştur?
Yeni TTK‟nın geneli incelendiğinde denetimle ilgili hükümler baĢta olmak
üzere birçok hükmün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve
muhasebe ilkelerinden etkilenerek hazırlandığı görülmektedir. Özellikle, madde
gerekçelerinde, muhasebenin temel ilkelerinden olan ġEFFAFLIK VE
TUTARLILIK ilkelerine atıf yapıldığı görülmektedir. Buna göre bir ülkenin,
sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi,
ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında bir güç olarak yer
alabilmesi ve pay senetlerini büyük borsalarda kote edebilmesi için tam Ģeffaflığa
dayalı bir sistemi kabul etmesi gerekmektedir. Bunun için de uluslararası arenada
ortak dil olarak kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının
mevcut kanuni düzenlemelerde yer alması gerekmektedir. Dolayısıyla yeni
düzenlemenin tümünde UFRS ve muhasebe ilkelerinin dikkate alınması, daha
Ģeffaf Ģirket yapılarını yaratacak Ģirketlerin büyümesi aĢamasında daha gerçekçi
veriler verecek ve küresel piyasalarda entegrasyon anlamında kolaylık sağlayacaktır.

8. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde yeni
TTK‟nın getirdiği düzenlemeleri değerlendiriniz.
Halka açık Ģirketlerin hukukunu düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu‟nda (SPK)
uygulama alanı bulan kamuyu aydınlatma yükümlülüğü, kamuyu ilgilendiren
Ģirket bilgi ve belgelerinin tam ve doğru olarak kamuya duyurulması ile ilgilidir.
Söz konusu düzenleme, tam ve doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla
Ģirketin finansal tabloları ile Ģirketi temsilcileri ve yönetimi ile ilgili alınan
kararların duyurulması ve bu sayede üçüncü kiĢilerin ticari hayatın baĢ aktörleri
olan Ģirket tüzel kiĢileri hakkında bilgilendirilmesini içermektedir. Kamuyu
aydınlatma yükümlülüğü ile Ģirketler hesap verebilir bir yapıya kavuĢmakta ve
Ģeffaflık sağlanmaktadır. Yeni TTK‟nın getirmiĢ olduğu düzenlemeler dikkate
alındığında Ģirketlere getirilen internet sitesi hazırlama zorunluluğu bu
yükümlülüğün bir sonucudur. ġirketlerin uygun bir internet sitelerinin olması
halinde, bu sitenin belirli bir kısmını bilgi toplumu hizmetine özgülemesi gerekir.
ġirketin yükümlülüğü, Ģirkete iliĢkin finansal tablolar ile denetleme raporlarının
yayımlanmasını ve tüm ilanların sitede yer almasını sağlamaktır.
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9. Yeni TTK‟da düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerinin
getiriliş amacı nedir?
Özellikle Ģirket gruplarının yönetimi açısından uygulama alanı bulan
kurumsal yönetim ilkeleri konusunda Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK)
yayınlamıĢ olduğu bir düzenleme zaten mevcuttur. Söz konusu ilkelerin denetimi
konusunda ise ilgili Kurul yetkili kılınmıĢtır. Yeni TTK ile bu ilkeleri yayınlama
yetkisinin Kurula devredilmesi kanuni bir temele dayandırılmaktadır. Düzenleme
sadece halka açık anonim Ģirketler için öngörülmüĢ olmakla birlikte, baĢkaca
Ģirket yapıları için kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi halinde de yine bu
ilkeler SPK‟ca denetlenecektir. Kurumsal yönetim ilkeleri; Ģirketlerin doğru
zamanda doğru karar verebilme yeteneklerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu ise;
Ģeffaf, adil ve hesap verilebilir Ģirket kayıtlarının tutulmasından ve iç ve dıĢ
denetimin doğru bir Ģekilde yapılmasını sağlamaktan geçer. Esasında kurumsal
yönetim ilkeleri kamunun aydınlatılması ilkesine hizmet verdiğinden sermaye
piyasası araçları, alacaklılar ve pay sahipleri yönünden önemli olan tüm
iliĢkilerin, raporların, planların, projelerin açıklanmasını da içermektedir.
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BYENİ TÜRK TİCARET
KANUNU AÇISINDAN
TİCARİ İŞLETME
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10. Yeni TTK‟da tüzel kişi tacir kavramında ne gibi
değişiklikler öngörülmüştür?
6762 sayılı TTK‟da vakıflar tüzel kiĢi tacir olarak sayılmamıĢ ancak yorum
yoluyla bunların da tacir olabileceği yönünde görüĢler oluĢturulmuĢtur. Söz
konusu bu boĢluk yeni TTK‟da açıkça düzenleme yapılarak giderilmiĢ ve buna
göre; ticari iĢletme iĢleten tüzel kiĢiler arasına vakıflar „da eklenmiĢtir. Yeni
TTK‟nın gerekçesi dikkate alındığında vakıfların, derneklere nazaran daha fazla
ticari kazanç amacı güden tüzel kiĢiler olması nedeniyle bu düzenlemenin
yapılması kaçınılmaz olarak değerlendirilmiĢtir. Yeni düzenlemeye göre gelirinin
yarısından fazlasını kamu görevi niteliğinde görevler için harcayan vakıfların tacir
sayılmayacağı da ifade edilmiĢtir. (Madde 44)

11. Yeni TTK‟da ticari işletme kavramıyla ilgili herhangi bir
değişiklik getirilmiş midir?
6762 sayılı TTK‟da “Ticari ıĢletme” kavramının somut bir tanımı bulunmamakla beraber örnekleme yoluyla bir tanım yapılmaktaydı. Yeni TTK‟nın
gerekçesi incelendiğinde merkez kavram olarak belirtilen ticari iĢletmenin, bu
önemi sebebiyle daha somut olarak tanımlandığından bahsedilebilir. Buna göre ;
“Ticarî iĢletme, esnaf iĢletmesi için öngörülen sınırı aĢan düzeyde gelir sağlamayı
hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız Ģekilde yürütüldüğü iĢletmedir.”
Bahsi geçen sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararname ile gösterilecektir.
Tanıma ek olarak ticari iĢletmenin bir bütün olarak yazılı bir sözleĢmeyle
devredilebileceği veya baĢka hukuki iĢlemlere konu olabileceği eklenmiĢ ve
prensip olarak bütünlüğün neleri kapsadığı sayılmıĢtır. Bunlar; duran mal varlığı,
iĢletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet hakları ve
sürekli olarak iĢletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarıdır. ıĢletme devri
sözleĢmesinde ticari iĢletme unsurlarının ayrıĢtırılabileceği de belirlenmiĢtir. 6762
sayılı TTK‟nın aksine ticarethane ve fabrika tanımlarına yeni TTK‟da yer verilmemiĢtir. (Madde 11)
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12. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlar bakımından
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın sorumluluğu nedir?
Sicil kayıtlarının tutulmasından doğan zararların karĢılanması konusunda
mevcut kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 559 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname‟de, doğan zararlardan Devletin sorumlu olduğu belirtilmiĢ,
yine de ticaret odalarına herhangi bir sorumluluk yüklenmemiĢtir. Söz konusu bu
kararnamenin kaldırılmasının ardından sorumluluğun kime ait olduğu konusunda
açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Söz konusu bu boĢluk yeni TTK ile doldurulmuĢ ve ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve
ilgili odanın müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmiĢtir. Söz konusu düzenlemeye göre, Devlet ve ilgili oda, sorumlu olan ticaret sicil müdürü, yardımcıları
ve diğer personele kusuru oranında rücu edebilecektir. (Madde 25)

13. Ticaret sicili müessesine yönelik olarak getirilen
yenilikler nelerdir?
Ticaret sicili müessesesine yönelik olarak getirilen en önemli yenilik; sicil
kayıtlarının aleniyetinin sağlanması açısından, kayıtların elektronik ortamda
tutulmasıdır. Uygulamada bu yönde çok önemli adımlar atıldığı ve bilgiye
ulaĢmanın kolaylaĢtığı görülmektedir. Ayrıca 6762 sayılı TTK‟da ticaret sicilinin
kimin tarafından tutulacağı açık bir Ģekilde belirtilmemekte iken yeni düzenlemede, ticaret sicilinin ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları tarafından
tutulacağı; oda bulunmayan veya yeterli Ģekilde kurumlaĢmamıĢ odaların bulunduğu yerlerde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nca belirlenecek bir oda tarafından
tutulacağı hükme bağlamıĢtır.
Yeni TTK‟da para cezası miktarları günün ekonomik koĢullarına uygun
olarak yeniden belirlenmiĢtir. Ticaret Sicil ile ilgili hapis de dahil olmak üzere
cezalara yer verilmiĢtir.
Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma
sebeplerini de bildirmeyen kiĢi, sicil müdürü tarafından ikiyüz TürkLirasından
dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır. 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 davası açma hakları da vardır.
Kayıtların ; tescil edilecek hususları tam olarak yansıtmamaları,üçüncü
kiĢilerde yanlıĢ izlenim yaratacak nitelik taĢımaları ve kamu düzenine aykırı
olduğunu öğrendikleri halde düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir
hususun değiĢmesi, sona ermesi veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiĢtirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir hususu
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tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü
kiĢilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler. (Madde 24), (Madde 33),
(Madde 38)

14. Ticari faizin serbestçe belirlenmesi ilkesi nasıl
düzenlenmiştir?
BileĢik faiz yasağı devam etmekle beraber, aynı zamanda üç aydan aĢağı
olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi
Ģartının, yalnız cari hesaplarla, borçlu yönünden ticarî iĢ niteliğindeki ödünç
sözleĢmelerinde geçerli olması istisnası da aynen yeni TTK‟da korunmuĢtur.
Buna karĢın ödünç para verme iĢleri, bankalar, tasarruf sandıkları ve tarım kredi
kooperatifleri hakkındaki hususi hükümlerin saklı tutulmasıyla ilgili 6762 sayılı
TTK‟daki düzenlemeye yeni TTK‟da yer verilmemiĢtir. Gerekçede bu istisnanın
yorumunun güçlük doğurduğu belirtilmiĢ ve anılan istisnaların çıkarılmasıyla
bileĢik faiz yasağı daha net çizgilerle belirlenebilmiĢtir. (6103 Madde 9), (6102
Madde 8)

15. Ticaret unvanının görünürlüğüne ilişkin yeni
düzenlemeler nelerdir?
Yeni TTK ile öngörülen düzenlemeye göre tescil olunan ticaret unvanı,
ticarî iĢletmenin giriĢ cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir
yerine, okunaklı bir Ģekilde yazılmalıdır. ıĢletme belgelerinde, ticari iĢletmenin
sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, tacir sermaye Ģirketi ise sermaye miktarı,
internet sitesi adresi ve numarası da gösterilir. (Madde 39)

16. Ticaret unvanının korunması ne şekilde genişletilmiştir?
Yeni TTK‟da ticaret unvanının korunmasına iliĢkin hüküm geniĢletilmiĢ ve
markalar, endüstriyel tasarımlar, patentlerle ilgili kanun hükmünde kararnamelerde ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‟nda marka, tasarım, patent ve eser
sahibine tanınan haklarla uyumlu hale getirilmiĢtir. Buna göre hak sahibi, kendi
ticaret ünvanının haksız kullanıldığını öne sürerek kanuna aykırı kullanımın men
edilmesini; eğer ticaret unvanı tescil edilmiĢse kanuna uygun bir Ģekilde değiĢtirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan
kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa,
kusurun ağırlığına göre maddî ve manevî tazminat talep etme haklarına sahip
olacaktır. (Madde 51), (Madde 52)
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17. Yeni TTK haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili nasıl bir
düzenleme öngörmüştür?
Yeni TTK‟da haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümlerin yeniden ele
alındığı görülmektedir. Buna göre 6762 sayılı TTK‟nın 54. maddesinden farklı
olarak haksız rekabet tanımı yapılmamıĢtır. Bunun yerine haksız rekabetin
önlenmesine iliĢkin amaç ve ilkelerin vurgulandığı görülmektedir. Hükme göre;
haksız rekabete iliĢkin hükümlerin öngörülme amacı bütün katılanların menfaati,
dürüst ve bozulmamıĢ rekabetin sağlanması Ģeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca
düzenlemede, rakipler veya tedarikçilerle müĢteriler arasındaki iliĢkileri etkileyen
aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer Ģekillerdeki aykırı davranıĢlar ile ticarî
uygulamaların haksız ve hukuka aykırı olduğu vurgulanmıĢtır.
Dürüstlük kuralını ihlal ederek rekabeti bozucu sonuç doğuran eylemlerin
kapsamlı bir Ģekilde düzenlenmiĢ olduğu ve bu yeni düzenlemenin rekabetin
korunması ve geliĢmesi açısından son derece olumlu sonuçları doğuracağı ortadadır. (Madde 54), (Madde 55)

18. Haksız rekabet ile ilgili maddenin genel işlem şartları
sorununa çözüm bulması mümkün müdür?
6762 sayılı TTK incelendiğinde Ticaret Hukuku bakımından ve hatta 818
sayılı Borçlar Kanunu açısından genel iĢlem Ģartları ile ilgili genel bir
düzenlemenin olmadığı bu konuda sadece tüketicilerin koruma altına alındığı
bilinmektedir. Bu konuda Borçlar Kanunu‟nun genel hükümlerinden yola çıkarak
mevcut uyuĢmazlıklara çözüm bulunduğu söylenebilir. Ancak bu genel düzenlemelerin bile Ģirketler arası iĢlemler açısından yeterli bir çözüm getirmediği ve
koruma sağlayamadığı söylenebilir. Yeni TTK‟da ise genel iĢlem Ģartları ile ilgili
açık ve detaylı bir düzenleme öngörülmemiĢ sadece 55. maddenin f. bendinde
özellikle yanıltıcı bir Ģekilde diğer taraf aleyhine; doğrudan veya yorum yoluyla
uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan veya sözleĢmenin
niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden
yazılmıĢ genel iĢlem Ģartlarını kullananların dürüstlüğe aykırı davranmıĢ olacağı
belirtilmiĢtir. Düzenleme uyarınca, genel iĢlem Ģartları dürüstlük kuralını ihlal
ederek rekabeti bozucu eylemler arasında sayılmaktadır. Bu anlamda, ilgili
maddenin Genel ıĢlem ġartları sorununa doğrudan olmasa da çözüm bulacağı
söylenebilir.
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19. Yeni TTK ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü
çerçevesinde nasıl bir düzenleme öngörmüştür?
Yeni TTK ticari defterlerin tutulması konusunda ulusal ve uluslararası
standartlara uyularak ticari defter tutma yükümlülüğüne iliĢkin emredici bir
düzenleme getirmektedir. Söz konusu yeni düzenleme defter tutma yükümlülüğünü düzenlemekle birlikte geniĢ bir ifade içermektedir. Buna göre tutulması
gereken defterlerin sadece envanter, defteri kebir ve yevmiye defterleri olduğu
düĢünülmemelidir. Yeni TTK hesapların bir sistem dahilinde tutulmasını öngördüğünden bahsedilen defter tutma yükümlülüğü sadece ticari defterler bakımından
değil, tacirlerin bir muhasebe sistemi dahilinde belge ve kayıtlarını tutması olarak
anlaĢılmalıdır. Defter tutma yükümlüğü; gerçek kiĢi tacirler ve tüzel kiĢiler
açısından yöneticilere ve Yönetim Kuruluna verilmiĢtir. Defteri bizzat tutacak
kiĢilerin uzman kiĢiler arasından seçilmesi zorunluluğu, yöneticiye ve yönetim
organlarına yüklenen bir sorumluluktur.
Bununla birlikte ; defter ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulacağı yeni
TTK‟da açıkça düzenlenmiĢtir. Söz konusu düzenleme emredici niteliktedir. Buna
göre; kısaltmalar, harfler ve semboller kullanıldığı taktirde bunların anlamları
açıkça belirtilmelidir. ıĢlem yapan kiĢilerin adları da açıkça belirtilmeli ve
anlamları duraksamaya yer bırakmayacak Ģekilde tekdüze olmalıdır.
Defter tutma yükümünü Yeni TTK‟da belirtildiği Ģekilde yerine getirmeyenler, 200 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.(Madde
64), (Madde 65), (Madde 562)

20. Tacirin saklamakla yükümlü olduğu belge ve defterleri
saklama yöntemlerinden bahsediniz.
Yeni düzenlemenin, teknolojik geliĢmeleri dikkate almasının bir sonucu
olarak; defter ve belgelerin saklanması konusunda ikili bir sistem öngörülmüĢtür.
Buna göre; defter ve belgeler fiziki olarak saklanabileceği gibi veri taĢıyıcıları
kullanılarak da saklanabilecektir. Veri taĢıyıcıları dendiğinde; inter alia, mikrofiĢleri, CD‟ler, magnetler ve elektronik ortam anlaĢılmalıdır. Bu yöntemle;
defterlerin tutulmasında, UFRS‟ye göre tacirin ticari iĢlemlerini açıkça göstermesi
gerekmektedir. Defterlerin yansız ve tarafsız bir uzmanın profesyonellik ilkelerine
göre; mesleğinin gerektirdiği ölçüde ve herkes tarafından anlaĢılır bir Ģekilde
düzenlemesi gerekmektedir. Temel defterler dıĢında hangi defterlerin tutulması
gerektiği yeni düzenlemede açıkça belirtilmemiĢtir. ıĢletmelerin niteliği dikkate
alınmakla birlikte Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından
belirlenecek esaslar dahilinde hangi defterlerin tutulacağı belirlenecektir.
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ıĢletme ile ilgili her tür belge ve bilgisayar kayıtlarının v.b.saklanması
yükümünü Yeni TTK „da belirtildiği Ģekilde yerine getirmeyenler, 200 günden
az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. (Madde 64/2), (Madde 562)

21. Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri konusunda
getirilen yeni düzenlemeden bahsediniz.
Yeni TTK ile tüm defterlerin açılıĢ ve kapanıĢları noter onayına tabi
tutulmuĢtur. Herhangi bir uyuĢmazlıkta mahkemelerin önüne getirilen defterlerin
gerçeği yansıtmaması nedeniyle ticari defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ tasdikleri
zorunlu hale getirilmiĢtir. Buna göre; uygulamada zaman bakımından sıkıĢıklık
yaratmamak için tasdik süresi, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar
yapılabilecektir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın Tebliği „ne uygun Ģekilde ticari defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ onaylarını yerine getirmeyenler 200 günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. (Madde 64/3), (Madde 562)

22. Ticari defterlerin bir ispat aracı olarak kullanılması
konusunda yeni TTK, defterleri nasıl bir delil olarak
öngörmüştür?
Yeni TTK‟da ticari defterlerin ispat aracı olarak kullanılması konusunda
köklü bir değiĢikliğe gidildiği görülmektedir. Buna göre; ticari defterlerin kesin
delil olarak sahibinin lehine, aleyhine veya diğer tarafın aleyhine kullanılması
durumu ortadan kaldırılmıĢtır. Bunun yerine “Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun, yargılamayı gerektiren davalarda hazırlık iĢlemlerine iliĢkin hükümleriyle senetlerin ibrazı zorunluluğuna dair olan hükümleri ticarî iĢlerde de
uygulanır” hükmü getirilmiĢtir. Hükme göre; ticari uyuĢmazlıkların varlığı
halinde hakim tarafından re‟sen ya da taraflardan birinin istemi üzerine incelenen
defterler takdiri delil olarak nitelendirilecektir. Söz konusu defterlerin tutulmasında ise; UFRS‟nin dikkate alınması gerekliliği vurgulanmıĢ ve bu defterlerin
elektronik ortamda tutulması imkanı getirilmiĢtir. (Madde 82), (Madde 83)

23.Yeni TTK „ile Ticari Davalar Hangi Mahkemelerde görülür ?
Ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemelerinde bakılır. BaĢkaca bir
mahkemede bakılmıĢsa görevsizlik kararı verilmez dosya ilgili mahkemeye
gönderilir. Böylece dava baĢvuru süresinin kaçırılmasının önüne geçildiği
gibi,yargı uyuĢmazlığından doğan zaman kaybının da önüne geçilmesi sağlanır.
(Madde 5)
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24. Defterlerin tutulmasında esas alınan evrensel bilanço
ilkeleri nelerdir?
Daha önce de bahsettiğimiz üzere; UFRS ilkelerinin yeni düzenlemenin her
alanında karĢımıza çıktığını görebilmekteyiz. Bunun somut bir görünümü olan
bilanço ilkeleri; tamlık, doğruluk, tutarlılık, zamanında kayıt esasları doğrultusunda defter ve belgelerin tutulmasıdır. Kısaca; defter ve belgelerin eksiksiz
hazırlanması, boĢluk yaratmadan muhasebeleĢtirilmesi, gerçeğe uygun ve yanlıĢ
anlaĢılmalara mahal vermeyecek Ģekilde hazırlanması, kayıt dıĢı hiçbir iĢlemin
bırakılmaması gerekmektedir. Bilançodaki tamlık ilkesi; Ģirket aktif ve pasiflerinin eĢit olmasını gerektirir. Yeni TTK, bilanço ilkelerine gönderme yapmakla
birlikte bu kavramları tanımlamamaktadır. Söz konusu bu ilkeler sadece
defterlerin tutulmasında değil yıl sonu finansal tablolarının hazırlanması aĢamasında da dikkate alınmalıdır. (Madde 65), (Madde 68)

25. Yeni TTK‟ya göre envanter nedir? Envanteri kolaylaştırıcı
yöntemler nelerdir?
Envanter; bir iĢletmenin aktif ve pasiflerinin çıkarılması, sayılması,
ölçülmesi, tartılması ve değerlendirilmesi suretiyle, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların detaylı bir Ģekilde tespit edilmesidir. Her gerçek ve
tüzel kiĢi tacirin ticari iĢletmesini açması, taĢınmazlarını, alacaklarını, borçlarını,
nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir Ģekilde
göstermesi ve bu konuda bir envanter çıkarması gerekmektedir. Envanter iĢlemi
her hesap dönemi sonunda tekrarlanacak olup, tamlık ve doğruluk ilkeleri esas
alınacaktır. Aksi takdirde iĢletmenin hesap ve sonuçlarının gerçeği yansıtması
beklenemez. Gerçeği yansıtmayan bir envanterin, doğru bir bilanço oluĢturmayacağı da açıktır. Yeni TTK‟da 6762 sayılı TTK‟dan farklı olarak envanteri
kolaylaĢtırıcı yöntemlere de değinilmiĢtir. Buna göre; sondaj yöntemi, matematiksel-istatistiksel yöntemler, fiziki sayım; çeĢit, miktar ve değerlerin
hesaplanmasında dikkate alınan envanter yöntemlerindendir. Bunun yanında
envanter yöntemleri konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun
baĢkaca yöntemlerde izlenebilir
Hileli envanter çıkaranlar, 200 günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılır. (Madde 66), (Madde 67), (Madde 562)
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26. Yeni TTK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‟na
(TMSK) ne tür görev ve yetkiler vermiştir?
Yeni TTK Ģirketlerin muhasebe uygulamaları ile ilgili açık bir hüküm
getirmemekle birlikte, UFRS ilkelerinin benimsenmesi konusunda önemli
yenilikler getirmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının uygulanmasını sağlamak ve benimsenmesini kolaylaĢtırmak amacıyla, TMSK‟ya görev
verilmiĢtir. Buna göre; TMSK kanunen kendisine verilmiĢ olan görevi kullanarak,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun bir Ģekilde ilkeleri ilan
edecektir. TMSK, ilan edeceği ilkelerin uygulanmasını sağlamak, kanunlarda
kendisine verilen yetki dahilinde denetim yapmak ve Türkiye muhasebe sisteminin dünyaca kabul görmüĢ bir düzeye ulaĢmasını sağlamak için çalıĢmalarda
bulunacak ve özellikle bu ilkelerin uygulanması konusunda küçük ölçekli sermaye
Ģirketleri ile tek kiĢi iĢletmelere uyum için süre tanıyacaktır. (Madde 88)

27. Acentelerle ilgili olarak uygulamada “Portföy Tazminatı“ adı
altında düzenlenen ücret isteme hakkı yeni TTK‟da ne şekilde
düzenlenmiştir?
Uygulamada, “Portföy Tazminatı” olarak bilinen ücret isteme hakkı yeni
TTK‟da “DenkleĢtirme Bedeli” olarak düzenlenmiĢ ve bu sayede 6762 sayılı
TTK‟da bulunan açık boĢluk giderilmiĢtir. DenkleĢtirme talebi, bizzat acente
tarafından yaratılan ve müvekkile devredilen müĢteri portföyünün avantajlarından
artık kendisinin yararlanamayacak olması nedeniyle ödenen ek bir karĢılık olarak
düzenlenmektedir. Burada amaçlanan sözleĢmenin sona ermesinden ötürü tam
olarak karĢılığı ödenmeyen acenteye, müvekkile sağladığı menfaatler için
hakkaniyet esasından hareketle belirlenen bir karĢılık sağlamaktır.
Yeni TTK acentenin denkleĢtirme talebinde bulunamayacağı durumları da
düzenlemiĢtir. Buna göre acentenin sözleĢmeyi feshetmesi için haklı bir sebebinin
bulunmaması veya acentenin kusuru nedeniyle sözleĢmenin feshedilmesi
durumunda acente denkleĢtirme talebinde bulunamaz. Söz konusu tazminatın son
5 yıl içinde acentenin aldığı komisyon ücretinin yıllık ortalamasını geçemeyeceği
ve ücret isteme hakkından sözleĢme ile vazgeçemeyeceği açıkça düzenlenmiĢtir.
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28. Yeni TTK‟nın acente ile ilgili getirdiği düzenleme rekabet
yasağını öngörür nitelikte midir?
Getirilen yeni düzenleme taraflara rekabet yasağı anlaĢması düzenleme
yetkisi vermiĢtir. Ancak bu anlaĢmanın yazılı Ģekilde yapılması ve müvekkil
tarafından imzalanması zorunludur. Kanunkoyucu, sözleĢme sonu faaliyet yasağı
ile ilgili olarak acenteyi koruyucu hükümler konulmasını gerekli görmüĢtür. Bu
doğrultuda yapılan rekabet yasağı anlaĢması sözleĢmenin sona ermesinden
itibaren en fazla 2 yıl için geçerliliğini koruyacak ve yalnızca acenteye bırakılmıĢ
olan bölgeye ve müĢteri çevresine iliĢkin olacaktır. Ayrıca müvekkilin bu anlaĢma
dolayısıyla acenteye uygun bir tazminat ödemesi gereklidir.

29. Mevcut düzenlemede bulunan “Ultra Vires” yasağının
kaldırılma amacı nedir?
Mevcut düzenlemede bulunan “Ultra Vires” yasağı; üçüncü kiĢilerle iĢletme
konusu dıĢında yapılan iĢlemlerin Ģirketi bağlamayacağı hükmünü içermekteydi.
Buna göre; ticari Ģirketler ancak Ģirket ana sözleĢmesinde yazılı iĢletme konusu
içinde kalmak kaydıyla; hak iktisap etmeye ve borç yüklenmeye yetkilidirler.
ıĢletmenin konusu dıĢında yapılan iĢlemler ise Ultra Vires yasağının bir sonucu
olarak yok hükmündedir. Bu ise pratik hayatta iki sorunu beraberinde
getirmektedir.Birincisi; Ģirketler bu yasağa takılmamak için faaliyet konularını
geniĢ tutmakta ve gelecekteki muhtemel giriĢimler için Ģimdiden esas
sözleĢmelerine faaliyet konularının dıĢında kalan hükümler eklemektedirler. Bu
ise Ģirketlerin belirli bir sektörden baĢka bir sektöre geçiĢlerini kolaylaĢtırdığı
gibi, Ģeffaflığı azaltmakta ve sektörlerin güvenliğini zedelemektedir. Buna bağlı
olarak da sektöründe uzman olmayan, birden fazla iĢ kolunda faaliyet gösteren
ancak piyasada etkin olmayan Ģirketler ortaya çıkmaktadır.ıkinci olarak ise;
Ģirketlerin doğrudan ya da dolaylı olarak iĢletme konuları dıĢında kalan iĢlemler
yapmaları halinde sonucun yok hükmünde olması iĢlem ve pazar güvenliğini
olumsuz etkilemektedir. Yeni TTK ile Ultra Vires kuralı kalktığı için, artık
Ģirketlerin hak ehliyetlerinin sınırını iĢletme konusu çizmemektedir. Bu değiĢiklik
neticesinde bir Ģirketin amaç ve konusunu o Ģirketin hak ehliyeti değil, imza
yetkilisine rücu edeceği veya edemeyeceği hususu sınırlayacaktır. Esas
sözleĢmenin iĢtigal konusu hükmüne aykırı iĢlemlerle bu sınırın aĢılması halinde
Ģirketin rücu hakkı olacaktır. BaĢka bir deyiĢle, Ģirketin amacı ve iĢletme konusu
dıĢında yapılan iĢlemler de Ģirketi bağlayacak, bu iĢlemler nedeniyle üçüncü
kiĢiye karĢı Ģirket sorumlu olacak, ancak sınırı aĢan temsil yetkisini haiz kiĢiye
karĢı Ģirket rücu edebilecektir.Ayrıca yeni TTK‟nın 371. maddesinde bu yasağın
somutlaĢtırıldığı ve yasağın kaldırılmasına bağlı olarak Ģirketin iĢletme konusu
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dıĢında bir iĢ ya da iĢlem yapması halinde Yönetim Kurulu açısından özel bir
sorumluluk halinin düzenlendiği de görülmektedir. Söz konusu bu yasağın
kaldırılması çağdaĢ geliĢmelere uygun düĢmektedir.

30. Yeni TTK şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme
işlemleri ile ilgili olarak işçilerin korunmasını sağlayacak
hükümler getiriyor mu?
Yeni TTK incelendiğinde, 4857 sayılı ıĢ Kanunu ile paralel hükümler
getirildiği görülmektedir. Yeni TTK‟nın 157 –158 ve 178. maddelerinde,
çalıĢanların korunması amacı ile çeĢitli hükümler tesis edilmiĢtir. ıĢçilerin
devralan Ģirkete geçiĢleri, hakları ve sorumlulukları hakkında ayrıntılı bir
düzenleme getirilmekle beraber; Ģirket çalıĢanları Ģirketin birleĢmesinden itibaren
3 ay içinde alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkına sahiptirler.
Ancak Ģirket, alacağın tehlikeye düĢmediğini; denetçiden talep edeceği bir
raporla, ispat ederek söz konusu güvenceyi vermekten kaçınabilir.

31. Birleşme işlemleri ile ilgili olarak yeni TTK nasıl bir
düzenleme getirmektedir?
Yeni TTK ile getirilen düzenleme uyarınca mevcut düzenlemeden farklı
olarak birleĢme iĢlemlerinin süreci ve detayları kanun metni haline getirilmiĢtir.
Buna göre; birleĢme iĢlemleri ile ilgili olarak Yeni TTK‟nın getirmiĢ olduğu
sistematik aĢağıdaki Ģekildedir;
• BirleĢmeye taraf Ģirketlerin yetkili organlarınca birleĢme sözleĢmesi
hazırlanıp imzalanır. BirleĢme sözleĢmesinin içeriğinde bulunması gereken ve
Kanunda belirlenen zorunlu unsurlara dikkat edilmelidir.
• BirleĢme bilançoları hazırlanır.
• Bilançonun tarihi ile birleĢme sözleĢmesinin yapıldığı tarih arasında 6
aylık bir farklılığın bulunması halinde ara bilançonun hazırlanması zorunludur.
Çıkarılan ara bilançoya göre; esas bilanço ve ticari defterlerde gerekli değiĢiklikler yapılır.
• Devrolunan Ģirketin intifa hakkı sahiplerine, imtiyaz hakkı sahipleri ile
oydan yoksun paylarına sahip ortaklarına eĢ değerde karĢılıklar ayrılır.
• BirleĢme sözleĢmesi ile ilgili olarak tarafların birleĢme raporu hazırlaması
ve bu raporun hukuki ve ekonomik yönden bir takım çıkarımlarda bulunması
aranır.
• Yeni kuruluĢ yoluyla birleĢmede birleĢme raporuna yeni Ģirketin esas
sözleĢmesinin konulması gerekir.
• BirleĢme sözleĢmesi ve raporu iĢlem denetçisi tarafından denetlenir.
• BirleĢmeye katılan Ģirketlerden her biri birleĢme sözleĢmesini, birleĢme
raporunu, denetleme raporunu, son üç yılın yıl sonu finansal tablolarını ve yıllık
29

faaliyet raporlarını Ģirket menfaati bulunan diğer ilgililere sunmakla mükelleftirler. Bu raporlar ayrıca ilgili sermaye Ģirketlerinin internet sitesinde de yayınlanmalıdır.
• BirleĢmeye katılacak Ģirketler ilgili belgelerin nereye tevdi edildiğini
ticaret sicilinde ve internet sitelerinde ilan ederler.
• BirleĢmeye katılan Ģirketler yönetim organlarında birleĢme sözleĢmesinin
değiĢtirilmesini talep edebilirler.
• Yönetim Organı Genel Kurula birleĢme sözleĢmesini sunar. Genel Kurul; yeni
TTK‟nın151. maddesinde öngörülen nisaplara bağlı olmak üzere sözleĢmeyi
onaylar.
• Devralan Ģirket birleĢme sonucu oluĢan yeni sermayesi ile paralel olarak
sermaye artırım kararı alır.
• Sermaye artırımı: Devralma yoluyla birleĢmede devralan Ģirketin, devrolunan
Ģirket ortaklarının haklarını koruyabilmek için sermayesini arttırmak zorundadır.
• BirleĢmeye katılan Ģirketler birleĢme kararı aldıkları anda yönetim organlarının
bu konuyu ticaret siciline bildirmelerini sağlamalıdırlar.
• Devrolunan Ģirket, birleĢme ile ticaret sicilinde infisah olur.
(Madde 142-154)

32. Aynı türden şirket birleşmesi kuralı nedir?
Yeni TTK‟nın 137. maddesinde düzenlendiği üzere Ģirket birleĢmelerinin
geçerli olması için:
1.Sermaye Ģirketleri ancak,
• Sermaye Ģirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan Ģirket olmaları Ģartıyla,
kolektif ve komandit Ģirketlerle, birleĢebilirler.
2.ġahıs Ģirketleri,
• ġahıs Ģirketleriyle, devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla, sermaye Ģirketleriyle, devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla, kooperatiflerle, birleĢebilirler.
3.Kooperatifler,
• Kooperatiflerle, sermaye Ģirketleriyle ve devralan Ģirket olmaları Ģartıyla,
Ģahıs Ģirketleriyle, birleĢebilirler. Kısaca sınırlı sayıda sayılan bu haller bir yandan
birleĢme yapılabilecek Ģirket türlerini geniĢletmekte bir yandan da ortaklık
borçlarından kiĢisel olarak sorumlu olan ortakların, anonim bir Ģirketle birleĢmesi
neticesinde kiĢisel sorumluluklarından kurtulma imkanını ortadan kaldırmaktadır.
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33. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi
konusunda yeni TTK nasıl bir düzenleme öngörmektedir?
6762 sayılı Kanun‟da konuya iliĢkin bir düzenleme olmamakla beraber,
SPK‟nın çıkarmıĢ olduğu Seri: I, No: 41 sayılı BirleĢme ıĢlemlerine ıliĢkin Esaslar
Tebliğinde konuya açıklık getirildiği görülmektedir. Söz konusu tebliğde; belirli
koĢulların varlığı halinde birleĢme iĢlemlerinin kolaylaĢtırıldığı, ortaklığın;
paylarının % 95‟i veya daha fazlasına sahip baĢka bir ortaklık tarafından
devralınması suretiyle birleĢmesi halinde, bağımsız denetim raporu, uzman
kuruluĢ raporu ve Yönetim Kurulu raporuna gerek olmadan birleĢme iĢleminin
gerçekleĢtirilmesine imkan sağlandığı belirtilmektedir. Bu düzenlemeye paralel
Yeni TTK‟nın 153. ve 154. maddelerinde sadece sermaye Ģirketlerine özgü olmak
üzere kolaylaĢtırılmıĢ birleĢme prosedürünü düzenlendiği görülmektedir.Buna
göre;
• Devralan sermaye Ģirketi devrolunan sermaye Ģirketinin oy hakkı veren
bütün paylarına veya,
• Bir Ģirket ya da bir gerçek kiĢi veya kanun yahut sözleĢme dolayısıyla bağlı
bulunan kiĢi grupları, birleĢmeye katılan sermaye Ģirketlerinin oy hakkı veren tüm
paylarına sahiplerse sermaye Ģirketleri kolaylaĢtırılmıĢ düzene göre birleĢebilirler.
• Devralan sermaye Ģirketi, devrolunan sermaye Ģirketinin tüm paylarına
değilde oyhakkı veren paylarının enaz yüzdedoksanına sahipse, azınlıkta kalan
pay sahipleri için;
• Devralan Ģirkette bu payların denk karĢılığı olan paylar verilmesi Ģirket
payları yanında, 141.maddeye göre, Ģirket paylarının gerçek değerinin tam dengi
olan nakdî bir karĢılık verilmesinin önerilmiĢ olması ve birleĢme dolayısıyla ek
ödeme borcunun veya herhangi bir kiĢisel edim yükümlülüğünü yahut kiĢisel
sorumluluğun doğmaması, hâlinde birleĢme kolaylaĢtırılmıĢ usulde gerçekleĢebilir.
Bu usulde; sınırlı kapsamda bir birleĢme sözleĢmesinin yapılması yeterli
görülecek ve birleĢme raporunun hazırlanmasına, birleĢme sözleĢmesinin
denetlenmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına gerek görülmeyecektir. Yeni
TTK‟nın bu hükmü ile birleĢme iĢlemlerinin kolay ve efektif bir Ģekilde
tamamlanması sağlanacaktır. (Madde 155), (Madde 156)

31

34. Birleşme işlemine bağlı olarak ortakların şirketten
ayrılma hakkı var mıdır?
Evet. Yeni TTK‟nın 141. maddesinde “Ayrılma Akçesi” baĢlığı altında
düzenlenen hükme göre; birleĢme sözleĢmesi ile ortağın devredilen Ģirketten
ayrılması hakkı bir seçimlik hak olarak getirilmektedir. Buna göre; ortaklar yeni
durumdaki paylarının gösterilmesinin yanında, Ģirket paylarının gerçek değerine
denk gelen bir ayrılma akçesi alarak Ģirketten ayrılabileceklerdir. Buna göre;
• BirleĢmeyi arzu etmeyen ortak ayrılma akçesini alarak Ģirketten
çıkabilmekte,
• Azınlık durumunda olan veya Ģirket kararlarının verilmesi konusunda
sorun çıkaran bir kısım ortağın Ģirketten çıkarılması olanağı getirilmektedir.Söz
konusu ayrılma akçesinin nakit olması gerekmez. Bunun yerine baĢka bir Ģirketten
pay senedi veya menkul değer verilmesi imkanı sunulabilir. Ancak kanunda
bahsedilen payların gerçek değerinin bulunması konusunda yeni TTK‟nınherhangi
bir hüküm öngörmediği ve söz konusu durumun uygulamaya bırakıldığı
söylenebilir.Ortaklara tanınan bu ayrılma hakkının, tüm ya da çok sayıda ortak
tarafından kullanılması durumunda birleĢme iĢleminin gerçekleĢme olasılığı
azalacak olmakla birlikte pay sahipleri demokrasisinin bir gereği olarak getirilen
düzenlemenin yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

35. Tasfiye halinde olan ya da borca batık bir şirketin
birleşmeye dahil olması mümkün müdür? Teknik iflas
durumunun birleşmeye etkisi nedir?
Yeni TTK tasfiye halinde bulunan veya borca batık olan Ģirketlerin
birleĢmeye katılmasına olanak tanımaktadır. Buna göre;
• Tasfiye halinde olan bir şirketin birleşmeye dahil olması: Bunun için;
malvarlığının dağıtılmasına baĢlanmaması ve tasfiye halindeki Ģirketin devrolunan
Ģirket olması gerekmektedir. Bu hüküm uygulamada olmamakla birlikte;
Yargıtay‟ın aynı nitelikteki benzer kararları ile uyum sağlanmaktadır.
• Borca batık olan bir şirketin birleşmeye dahil olması: Yeni TTK‟ya
göre;borca batık bilançonun varlığı bir Ģirketin birleĢmesini engellemez. Bu
durumda bulunan bir Ģirket borca batıklık durumunu karĢılayabilecek serbestçe
tasarruf edebilen öz varlığa sahip baĢka bir Ģirketle birleĢebilir. Bu tür bir
birleĢmeye karar verilmiĢ olması yönetim organının Ģirketin borca batık
olmasından kaynaklanan yükümlülüklerin sona ermesine neden olmayacaktır.
(Madde 138), (Madde 139)
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36. Mevcut düzenlemede şirketlerin bölünmesi konusunda
herhangi bir düzenleme var mıdır?
ġirketlerin bölünmesi ile ilgili olarak 6762 sayılı TTK herhangi bir hüküm
içermediği gibi, baĢka diğer kanunlarda da sistematik bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın,
ortaklaĢa düzenledikleri Anonim ve Limited ġirketlerin Kısmî Bölünme iĢlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile Kurumlar Vergisi
Kanunundaki hükümlere dayanarak kısmi bölünmenin belirli alanlarına açıklık
getirilmiĢtir. Ancak bu düzenlemelerin yetersiz kalması ve mevcut ihtiyaca cevap
verememesi sonucunda Yeni TTK‟nın iĢlemin usul ve esaslarına yönelik olarak
daha sistematik ve detaylı hükümler getirmesi yerinde olmuĢtur.

37. Yeni TTK bölünme konusunda nasıl bir sistematik izliyor?
Yeni Kanun‟un bölünme konusunda getirmiĢ olduğu düzenleme uygulama
ile paralel olup tam ve kısmi bölünme olarak düzenlenmiĢtir. Sistematik olarak
incelediğinde yerinde olan bu düzenlemenin tam ve kısmi bölünme ile ilgili tanım
içerdiği görülmektedir. Bölünme iĢlemi özellikle gereğinden çok veya hızlı
büyüyen, birden çok sektörde ya da bölgede faaliyet gösteren ortaklıkların
dağılmasını engellemek ve Ģirketlerin esas faaliyet konularına dönmesi amacıyla
yapılmaktadır. Bunun yanında ortaklık yapısında çıkan uyuĢmazlıkların giderilmesi açısından bölünmenin faydalı olduğu da söylenebilir.Yeni TTK hükmüne
göre; tam bölünme, Ģirketin tüm malvarlığının bölümlere ayrılması ve diğer
Ģirketlere devrolunmasıdır. Tam bölünüp devrolunan Ģirket tasfiyesiz infisah eder
(sona erer) ve unvanı ticaret sicilinden silinir. Kısmî bölünmede ise, bir Ģirketin
malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer Ģirketlere devrolunması söz
konusudur. ġirketten ayrılan bölümlerin sicilden silinmesi söz konusu değildir.
ġirketten ayrılan kısımlarla yavru Ģirket kurmak amaçlanabilir. Bu durumda
bölünmeden sonra oluĢacak yeni malvarlığı yavru Ģirkete külli halefiyet yolu ile
geçmeyecek, ancak ayni sermaye olarak konulabilecektir. (Madde 159-179)
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38. Bir sermaye şirketinin şahıs şirketine bölünmesi
mümkün müdür?
Hayır, mümkün değildir. Yeni TTK‟nın 160. maddesi, sermaye Ģirketleri ve
kooperatifler için ancak sermaye Ģirketlerine ve kooperatifler bölünme imkanı
getirmektedir. Dolayısıyla, bir sermaye Ģirketinin Ģahıs Ģirketine bölünmesi
mümkün olmadığı gibi tersi de mümkün değildir. Bu yasağın aĢılması tür
değiĢtirme yoluyla mümkün olabilecektir. Bununla birlikte sermaye Ģirketlerinin
kendi türleri içinde bölünmesi mümkündür. Kısaca bir anonim Ģirket, bir limited
Ģirkete bölünebilecektir. Buna karĢılık bir anonim Ģirket Ģahıs Ģirketine bölünemez
ve tersi de mümkün değildir. Söz konusu düzenlemenin alacaklıları korumak
amacıyla getirildiği düĢünülmektedir.

39. Bölünmede sorumluluk ne şekilde tasnif edilmiştir?
Yeni TTK‟da bölünme iĢlemleri ile ilgili olarak ikili bir sorumluluk
öngörülmüĢtür. Bu düzenleme bölünmeye katılan Ģirketlerin ikinci derece sorumluluğu ile ortakların kiĢisel sorumluluğunu ayrı ayrı düzenlemiĢtir. Buna göre;
• Bölünmeye Katılan ġirketlerin ıkinci Derece Sorumluluğu:
Bölünme sözleşmesi veya planına göre, bölünen şirketin bazı borçları,
bölünmeye katılan şirketlerden birine devredilmişse, kısaca borç o devralan şirket
tarafından ödenecekse, fakat ödenmemişse bölünmeye katılan diğer şirketler bu
ödenmeyen borçlardan müteselsilensorumlu olurlar. Borcu ödemekle yükümlü
olan şirket bu borçtan birinci derecede sorumludur. Kısaca birinci derecede
sorumlu şirkete başvurmadan ikinci derece sorumlu şirketlere başvurulamaz.
• Ortakların KiĢisel Sorumluluğu:
Bölünme öncesinde sorumlu olan ortakların sorumluluğu birleşmeden sonra
da devam eder. Ancak borçların bölünme kararının ilanından önce doğması ve
sebebin bu tarihten önce oluşması gerekmektedir. Bu sorumluluk üç yıllık bir
zamanaşımına tabidir. (Madde 176), (Madde 177)
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40. Tür değiştirmenin geçerli olması açısından yeni TTK
hangi şirket türlerinin tür değiştirmesine izin vermektedir?
Yeni TTK‟da öngörülen tür değiĢtirmeler sınırlı sayıda gösterilmiĢtir. Söz
konusu hükme göre tür değiĢtirebilecek Ģirket türlerini aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz;
1.Bir sermaye Ģirketi ancak;
-BaĢka türde bir sermaye Ģirketine;
-Bir kooperatife
2.Bir kolektif Ģirket;
• Bir sermaye Ģirketine;
• Bir kooperatife;
• Bir komandit Ģirkete;
3.Bir komandit Ģirket;
• Bir sermaye Ģirketine;
• Bir kooperatife;
• Bir kolektif Ģirkete;
4.Bir kooperatif bir sermaye Ģirketine dönüĢebilir.Tür değiĢtirme yukarıda
sayılan Ģirket türleri için geçerli olup, yeni türe dönüĢtürülen Ģirket eskisinin devamı
sayılacaktır. Genel olarak bakıldığında birleĢme iĢlemleri için bahsedilen prosedürün
tür değiĢtirme için de geçerli olduğu söylenebilir. (Madde 180), (Madde 181)
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41- Yeni TTK‟nın sermayenin kaybı ve borca batıklık
durumlarıyla ilgili getirdiği düzenlemeler nelerdir?
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 324‟ncü maddesinde düzenlenen sermaye
kaybı ve borca batıklık durumu yeni Türk Ticaret Kanununun 376‟ncı maddesinde,
mevcut 324‟ncü maddenin hükümleri bir ölçüde korunmuĢ, ancak, uygulamada sıkça
rastlanılan sorunlar dikkate alınarak yeni kurallar öngörülmüĢtür. Ayrıca 6762 sayılı
Kanundaki 324 üncü maddenin bilânço hukukuna uymayan hükümleri düzeltilmiĢtir.
ılgili 376‟ncı maddenin birinci fıkrasına göre, son yıllık bilânçodan sermaye ile
yasal yedekler toplamının yarısının zararlar sonucu karĢılıksız kaldığının anlaĢılması
halinde, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü
gerekli önlemleri genel kurula sunmakla mükelleftir. Yeni TTK‟nın gerekçesinde yönetim
kuruluna bu konuda önemli sorumluluklar getirilmiĢtir. Gerekçede, yönetim kurulunun,
genel kurulu hemen toplantıya çağırması, Ģirketin finansal yönden kötü durumda
bulunduğunu bütün açıklığıyla kurula anlatması, hatta bu konuda bir rapor vermesi,
zararların sebeplerini göstermesi ve çözüm önerisi sunması gerekir, aksi halde yönetim
kurulu sorumlu olucaktır.
ıkinci fıkraya göre, son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile yasal
yedeklerin toplamının üçte ikisinin karĢılıksız kaldığı anlaĢıldığı takdirde, yönetim
kurulunun çağrısı üzerine genel kurul toplanır ve sermayenin üçte biri ile yetinmeye veya
sermayenin tamamlanmasına karar verir. Genel Kurul bu iki karardan birini almamıĢsa
anonim Ģirket sona erer.
Üçüncü fıkra ise Ģirketin borca batık olması durumunda uygulanacak kuralları
göstermektedir. Borca batık olma kavramı, Ģirket aktifleri yıllık bilânçoda olduğu gibi
defter değerleriyle değil gerçek değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar bile alacaklıların,
alacaklarını alamamaları, yani Ģirketin borç ve taahhütlerini karĢılayamaması demektir.
Borca batık durumda olmanın iĢaretleri, yıllık mali tablodan veya ara dönem mali
tablolarından, denetçinin, erken teĢhis komitesinin raporlarından ve/veya yönetim ile
yönetim kurulunun tespitlerinden ortaya çıkabilir. Böyle belirtilerin bulunması halinde,
yönetim kurulu hem iĢletmenin devamı esasına göre hem de aktiflerin olası satıĢ değerleri
üzerinden bir ara bilânço düzenletip denetçiye verir. Varlıkların satıĢ değerlerine göre
çıkarılan bilânço Ģirketin iflâsı için yönetim kurulunun mahkemeye baĢvurmasına gerek
olup olmadığını ortaya koyar. Aktif ve pasiflerin iĢletmenin sürekliliğine göre
değerlendirilmesi, faaliyetine devam edecek bir iĢletme esas alınarak değerlendirme
yapılması demektir. Böyle bir değerlendirme iĢletmenin borca batık olma durumuna
rağmen bazı olgular, beklentiler, etkisini yitiren sebepler dolayısıyla Ģirketin yaĢama
ümidinin var olup olmadığını ortaya koyar.
Ara bilânçoların incelenmesi ve değerlendirilmesi denetçi tarafından yedi gün
içinde yapılır ve raporlanır. Rapor mahkemenin kararlarına esas olur.
Ayrıca üçüncü fıkrada mahkemeye baĢvuru zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek
bir yenilikte yer almaktadır. Bu yenilik, Ģirket alacaklılarından bazılarının, kendi
alacaklarını, diğer alacaklıların alacaklarının sırasından sonraki sıraya gitmesini yazıyla
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kabul etmeleridir. Böyle bir taahhüt etkilerini iflâs halinde gösterir ve önceki alacaklar
ödenmeden sona giden alacak garameye katılamaz. Bu taahhütlerin tutarı ara bilânço ile
ortaya çıkan açığa eĢitse, iflâs bildirimi zorunluluğu yoktur. BaĢka bir deyiĢle, bu
taahhütlerin tutarı, borca batıklığı ortadan kaldıracak düzeydeyse, kısa vadeli olmayıp
süreklilik arzeder nitelikteyse ve taahhütlerin yerine getirilmesi güç Ģartlara bağlanmamıĢ
ise mahkemeye bildirimde bulunulmaz. (Madde 376)

42. Yeni TTK‟da iflasın Ertelenmesi müessesiyle ilgili
getirdiği düzenlemeler nelerdir?
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 324‟ncü maddesinde “Ģirket
durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi
üzerine mahkeme iflas talebini tehir edebilir.” ifadesiyle yer bulan iflasın
ertelenmesi müessesi yeni Türk Ticaret Kanununun 377‟nci maddesinde
düzenlenmiĢ ve yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye
konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileĢtirme
projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebileceği belirtilmiĢ olup,
erteleme talebinde bulunulduğunda ıcra ve ıflas Kanununun 179 ilâ 179/b
maddelerinin uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır. (Madde 377)

43. Şirketler topluluğu kavramı nedir ve hangi ihtiyaca
cevap vermektedir?
Yeni TTK‟nın göze çarpan en önemli yeniliklerden biri de Ģirketler
topluluğu ile ilgili düzenlemeler getirmesidir. ġirketler topluluğu müessesesinin
düzenlenme amacı yeni TTK‟nın tüm maddelerinde hissedilen Ģeffaflık ve hesap
verilebilirlik ilkelerinin bir gereğidir. Zira uygulamada mevcut olan grup Ģirket
yapısı bakımından hukuki anlamda bir boĢluk bulunmakta, hakim Ģirket ve bağlı
Ģirket arasında yapılan her türlü iĢlemin iç içe geçmesi nedeniyle Ģirketler gerçek
iktisadi varlıklarını saklamaktadırlar. Yeni TTK‟nın bu anlamda tüzel kiĢilik
perdesini kaldırdığını ve sorumluluk bahsi açısından önemli bir düzenleme
getirdiğini söyleyebiliriz. Mevcut sistemde hakim Ģirketler hissedar oldukları
yavru Ģirketler üzerinden yaptıkları iĢlemler nedeniyle bilançolarında gerçek
durumları yansıtmayan bir görünüm yaratabilmektedir.Getirilen bu düzenleme ile
söz konusu durumdan en çok etkilenen bağlı Ģirket yöneticilerinin korunması
sağlanmakta ve Ģirketlerin sorumluluk sınırları belirlenmektedir. Ayrıca Ģirketler
topluluğu içinde yer alan her Ģirket için kayıp ve kazançların açıkça görülmesi
sağlanacaktır. Bu nedenle söz konusu yapının düzenlenmesi önemli bir ihtiyaca
cevap verecek, yeni TTK‟nın yürürlüğe girmesi sonrasında Ģirketlerin sermayelerini sulandırmaları büyük ölçüde önlenecektir. (Madde 195)

44. Ana şirket ve yavru şirket arasındaki organik ilişki nasıl
belirlenecektir?
Yeni TTK‟da ”KarĢılıklı Katılma” baĢlığı altında ana Ģirket ve yavru Ģirket
kurumları düzenlenmiĢtir. ılgili hükme göre birbirlerinin paylarının en az ¼‟üne
sahip olan sermaye Ģirketleri karĢılıklı iĢtirak durumunda olacaklardır. Söz konusu
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hakimiyetin sağlanması konusunda ¼‟lük oran hesaplanırken; pay ve oy
miktarlarına bakılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bir Ģirketin diğeri üzerinde
herhangi bir surette hakimiyet kurması o Ģirketi hakim Ģirket kılacaktır. (Madde
196), (Madde 197)

45. Bağlı ve hakim şirketlerin raporlama yükümlülükleri
nelerdir?
Bağlı Ģirketin Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde; Ģirketin
hakim ve bağlı Ģirketlerle iliĢkileri hakkında bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor
bağlı Ģirketlerin kendi aralarında ve bağlı Ģirketin hakim Ģirketle olan iliĢkileri
nedeniyle meydana gelen kayıp ve yararların ortaya konulması ile ilgilidir.
Raporda, Ģirketin geçmiĢ faaliyet yılları dikkate alınacak ve elde edilen faydaların
karĢılığında karĢı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan kararların bağlı Ģirketi bir
zarara uğratıp uğratmadığı hususlarının incelemesi açıkça belirtilecektir. Yönetim
Kurulunun hazırladığı bu raporun sonuç kısmının yıllık rapora alınarak Olağan
Genel Kurulda sunulması, pay sahiplerinin grup ve hakim Ģirketler hakkında bilgi
almasını ve aydınlanmasını sağlayacaktır.Söz konusu raporun doğru, dürüst ve
hesap verme ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi esastır. Rapor bağlı ve hakim
Ģirketlerin denetlenmesine olanak sağlayacağından rakamların, olguların ve
sonuçların gerçekleri yansıtması gerekmektedir. Söz konusu raporun hazırlanmaması ya da raporun içeriğinin eksik olması durumu, Yeni TTK‟nın
sorumluluk bahsinde ayrıca düzenlenmiĢtir. Buna göre söz konusu hükme aykırı
hareket edenler bir yıla kadar hapis ve üç yüz güne kadar adli para cezasıyla
cezalandırılacaklardır. (Madde 199)

46. Hisselerin çoğunluğuna sahip hakim şirketin,
satın alma hakkı var mıdır?
Bir Ģirket doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir Ģirketin paylarının ve oy
haklarının en az yüzde doksanına sahipse, diğer pay sahipleri karĢı oyları, açtığı
davalar ya da benzeri davranıĢlarla çalıĢmalarını engelliyor, dürüstlük kuralına
aykırı davranıyor, Ģirkette farkedilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket
ediyorsa hâkim ortak bu payları, varsa borsa, yoksa gerçek bilânço değeri ile satın
almak için mahkemeye baĢvurabilir. Söz konusu düzenlemenin getiriliĢ amacı
Ģirket kararlarının alınması sırasında ortaya çıkabilecek kötüye kullanmaların
engellenmesi ve Ģirket içi barıĢın sağlanmasıdır. (Madde 208)

47. Yeni TTK bağlı şirket alacaklılarına hakim şirkete karşı
alacak davası açma hakkı tanıyor mu?
Evet. 6762 sayılı TTK, bağlı Ģirket alacaklıları için böyle bir koruma
sağlamıyordu. Bağlı Ģirketin arkasına saklanan hakim Ģirketler her türlü davadan
ve sorumluluktan sıyrılabiliyordu. Bu hususta getirilen düzenlemeyle; bağlı Ģirket
alacaklıklılarına hakim Ģirket ve yöneticilerine karĢı doğrudan tazminat davası
açma hakkı tanınmıĢtır. Bu davanın açılabilmesi için hakim Ģirket ve
yöneticilerinin bağlı Ģirkete verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı Ģirketi zarara
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uğratması ve bu zararı o hesap yılı içerisinde denkleĢtirmemesi Ģartı aranır.
(Madde 206)

48. Yabancı şirketlerin Türkiye şubelerine ilişkin olarak yeni
TTK‟nın getirdiği bir düzenleme mevcut mudur?
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun ile
30 TeĢrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim
ġirketlerle Ecnebi Sigorta ġirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten
kaldırılmıĢtır. Merkezi yurt dıĢında bulunan Ģirketlerin Türkiye‟de açacakları
Ģubelerle ilgili düzenleme yapıldığından ve yine aynı maddeye göre tescil
edilecek hususlarla, Ģubenin tesciline iliĢkin ayrıntılı düzenlemenin Ticaret Sicili
Tüzüğü ile yapılacağı belirtildiğinden Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıĢtır. Ayrıca, bu düzenleme ile merkezi yurt dıĢında bulunan Ģirketlerin
Türkiye‟de açacakları Ģubelerin kuruluĢuna iliĢkin Sanayi ve Ticaret
Bakanlığından alınan izin aĢaması kaldırılacak ve bu sayede anılan Ģirketlerin
Türkiye‟de açacakları Ģubelerin kuruluĢ iĢlemlerinin kolaylaĢtırılması sağlanacaktır.Öte yandan, Yeni TTK yabancı Ģirketlerin Türkiye Ģubeleri açısından
yeni bir düzenleme getirmiĢtir. Bu hususta getirilen yeniliğe göre; yabancı
Ģirketlerin Türkiye Ģube müdürleri, Ģubeye özgü finansal tabloları, Ģubesi
oldukları Ģirketin dahil olduğu topluluğun yıl sonu finansal tablo özet ve yıllık
raporlarını tabi olduğu hukuka göre gerekli onayların alınmasından itibaren altı ay
içinde Türkiye‟de yayınlamakla görevlidirler. Söz konusu hükmün kamuyu
aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde getirildiği ve mevcut olan yabancı
Ģirketlerin finansal açıdan tanıtılmasının amaçlandığı söylenebilir.
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49. Anonim şirketlerin kuruluş türlerinde bir değişiklik
olmuş mudur?
Yeni TTK ile anonim Ģirketlerin kuruluĢ türlerinden biri olan tedrici kuruluĢ
kaldırılmaktadır. Zira mevcut düzenlemede bulunmakla birlikte hiç uygulaması
bulunmayan bu kurumun kuruluĢ iĢlemleri bakımından karıĢıklık yarattığı,
Ģirketlerin basit yapıda kurulmasının hesap verilebilirlik ve güvenlik açısından
önem taĢıdığı söylenebilir. Bu sebeple yeni düzenlemenin kuruluĢ iĢlemleri
bakımından yenilik getirdiğini, bu yeni düzenlemenin güvenliği esas aldığını ve
hükümlerinin emredici nitelik arz ettiğini söyleyebiliriz.

50. Tedrici kuruluş sisteminin kaldırılması sonrasında
nasıl bir düzenleme öngörülmüştür?
Tedrici kuruluĢ sisteminin kaldırılması sonrasında oluĢan boĢlukların
giderilmesi ile ilgili olarak getirilen önemli düzenlemeleri Ģu Ģekilde açıklayabiliriz:
• ġirketlerin halka arzı ile ilgili getirilen yeni düzenleme: Sermayenin bir
kısmının nakit karĢılığı taahhüt edilip Ģirketin kurulmasından itibaren 2 ay içinde
halka arzı mümkün hale gelecektir.
• KuruluĢla ilgili istenen belgeler mevcut düzenlemeden farklı olarak açıkça
belirtilmiĢ ve esas sözleĢmede bulunması gereken kayıtlar ile esas sözleĢmenin
tescili konusunda özel hükümler getirilmiĢtir.
• Pay bedellerinin tamamının 24 ay içinde ödenmesi zorunluluğu getirilerek,
esas sermayenin ödenmeme ihtimali ortadan kaldırılmıĢtır. Pay bedellerinin
ödenmemesi durumunda Ģirket menfaatlerinin tehlikeye düĢmesi gerekçesiyle
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟na fesih davası açma hakkı verilmiĢtir. (Madde 335),
(Madde 336)

51. Şirket kuruluşları açısından kanun hükümlerine
uyulmaması halinde nasıl bir yaptırım öngörülmektedir?
6762 sayılı TTK‟da Ģirket kuruluĢları açısından kanun hükümlerine
uyulmaması halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağına iliĢkin olarak açık bir
düzenleme bulunmamaktadır. Öte yandan yeni TTK‟da yer alan ifadede ise
Ģirketin butlanına ve yokluğuna karar verilemeyeceği açıkça belirtilmiĢtir.
Anonim Ģirket kuruluĢu aĢamasında, kanun hükümlerine aykırı davranılması, pay
sahiplerinin veya kamu menfaatlerinin tehlikeye düĢürülmesi halinde bile
doğrudan Ģirketin yokluğuna karar verilmeyecek, öncelikli olarak Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, Ģirket müdürü ve pay sahiplerinin bu konuda bir fesih davası
açması gerekecektir. Ancak fesih davasına bakacak hakim; açılan davanın
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görülmesi sırasında, eksikliklerin giderilmesi, kanuna aykırılıkların düzeltilmesi
için Ģirkete süre verebilir. Bu durumda söz konusu düzenlemenin iĢlem güvenliği
bakımından Ģirketlerin mevcudiyetini korumaya yönelik değiĢiklik getirdiği
söylenebilir. (Madde 353)

52. Anonim şirketlerin kuruluş belgeleri nelerdir?
Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur?
Yeni TTK‟ya göre kuruluĢ belgeleri; esas sözleĢme, kurucular beyanı,
değerleme raporları, ayın ve iĢletme devralmasına iliĢkin olanlar da dahil olmak
üzere, kurulmakta olan Ģirketle, kurucular ve diğer kiĢilerle yapılan ve kuruluĢla
ilgili sözleĢmeler, iĢlem denetçisi raporudur. Bu belgeler Ģirketin sicil dosyasına
konulmak suretiyle beĢ yıl süreyle saklanacaktır. Mevcut kanunda bulunmayan bu
düzenlemenin getiriliĢ amacı güvenli bir kuruluĢ yaratmak ve aleniyeti sağlamaktır. Bu belgelerin ilgili sicilde saklanmasıyla birlikte; gizli sözleĢmelerin
yapılması büyük ölçüde önlenecek, gizli sözleĢme veya belgelerin kurucular
beyanına aykırı olması ya da muvazaa oluĢturması halinde sorumlu olanlar açıkça
görülecektir. Bu sayede gizli ortak ya da sözleĢmelerle Ģirketin üzerinden menfaat
sağlanması önlenecektir. (Madde 336)

53. Anonim şirketler için aranan kurucular beyanı neleri
içermektedir? Bu düzenleme ile ne amaçlanmıştır?
Kurucular tarafından kuruluĢa iliĢkin olarak bir beyan verilmesi zorunluluğu
yeni TTK ile ilk defa düzenlenmektedir. Söz konusu beyan bir rapor niteliğinde
olup bağlayıcıdır. Kurucular beyanı; kuruluĢ sırasında konulan sermayenin
türünü, sermaye taahhütlerini, ayni sermayeyi, devralınan bir iĢletme varsa ona
iliĢkin raporları ve devralmanın gerekliliğini, satın alınan malvarlığı unsurlarının
fiyat ve maliyetini, ödenecek komisyonları, Ģirket taahhütlerini içermelidir. Böyle
bir düzenlemenin yapılıĢ amacı; Ģirketlerin hesap verebilirliğini arttırmak ve
kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün, en etkin Ģekilde yerine getirilmesini
sağlamaktır. Verilen bu beyan kural olarak öncelikle denetimden geçecektir.
Denetçinin ve sicil müdürünün incelemesine sunulan belgeler sicil müdürlüklerinde saklanır. Yeni TTK bu düzenlemeyle beraber kurucular beyanının
gerçeğe aykırı bilgiler içermesi durumunda, üç yüz günden az olmamak üzere adli
para cezası da öngörmektedir. (Madde 349), (Madde 562)

54. Anonim şirketlerin asgari sermayesi ile ilgili bir
değişiklik yapılmış mıdır?
Yeni TTK hükmüne göre anonim Ģirket için aranan asgari sermaye için ikili
bir sistem getirilmiĢtir. Bu ikili sistemin getirilmesinde sermaye piyasası
tebliğlerinin dikkate alındığı söylenebilir. Buna göre; esas sermaye en az 50.000
TL olmalıdır. Halka açık olmayan ancak kayıtlı sermayeyi kabul etmiĢ bulunan
anonim Ģirketler de ise 100.000 TL olmalıdır. Bunun yanında; mevcut kanunda
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“esas sermaye” olarak bahsedilen kavramın yeni TTK‟da “baĢlangıç sermayesi”
olarak düzenlendiğini ve yeni düzenleme ile Sermaye Piyasası Hukuku ile
paralellik sağlandığını söyleyebiliriz. (Madde 332)

55. Yeni TTK‟nın kayıtlı sermaye sistemi bakımından
getirdiği yenilikler nelerdir?
Yeni TTK‟nın getirdiği bir diğer yenilik, SPK‟ya tabi olmayan anonim
Ģirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine olanak tanımasıdır. Halka
açık anonim Ģirkette benimsenen kayıtlı sermaye sisteminin kapalı anonim
Ģirketler için de öngörülmesi bu iki farklı anonim Ģirket yapısını birbirine yakınlaĢtırmaktadır. Bu sayede kapalı anonim Ģirketlerin halka açık anonim Ģirkete
dönüĢme prosedürü basitleĢecektir. SPK‟da benimsenen esas ve kayıtlı sermaye
ayrımı yeni düzenlemede de benimsenmiĢ bu sayede iki kanun arasında paralellik
sağlanmıĢtır. Yeni TTK hükmüne göre; halka açık olmayan anonim Ģirketler,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden
çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri yitirdikleri takdirde
aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkarılırlar. (Madde 332/3)

56. Özsermayenin yerini tutan ödünçlerin yeni TTK‟da
düzenlenme amacı nedir?
Yeni TTK‟da özsermayenin yerini tutan ödünçler düzenlenerek, Ģirketin
kredi yeteneğinin artırılması, iflâsların azaltılabilmesi ve alacaklıların güvence
altına alınması amaçlanmaktadır. Öte yandan, Avrupa ülkelerinde sınırlı sorumlu
Ģirketlerin doğal araçları olarak kabul edilen ek ödeme yükümlülükleri ile yan
edim yükümlülükleri de yeni TTK‟da düzenlenmektedir. (Madde 615)

57. Sermaye koyma borcu bakımından yeni TTK nasıl bir
düzenleme getirmektedir? Böyle bir düzenleme neden
gerekli görülmüştür?
Yeni TTK, sermayekoyma borcu hakkında küçük ama önemli bazı değiĢiklikler
getirmektedir. Söz konusu düzenlemenin teknolojik geliĢmeleri dikkate aldığından
bahsedebiliriz. Yeni TTK‟nın 127. maddesi hükmü; devre-dilebilir elektronik
ortamların, alanların, adların ve iĢaretlerin de ticaret Ģirket-lerine sermaye olarak
konulmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca taĢınmazların sermaye olarak konulması
sırasında bugün sıkça karĢılaĢılan Ģirket adına tescillerinin ihmal edilmesi veya
kasten yapılmaması sorununa iliĢkin olarak yeni bir düzenleme getirilmektedir. Zira
mevcut düzende taĢınmazların Ģirkete sermaye olarak konulmasına karĢın halen eski
maliklerinin üzerinde kalması hukuk güvenliğini sarsmakta ve Ģirket sermayesini
tehlikeye sokmaktaydı. Bunu önlemek için, taĢınmazların ve diğer aynî hakların, tapu
kütüğünde; markalar, patentler, tasarımlar gibi hakların da kendilerine has sicillerde,
Ģirket adına tescil edilmeleri için, buna iliĢkin bildirimin, ilgili sicil müdürlüklerine
veya sorumlularına ticaret sicili müdürlüğünce resen ve hemen yapılması
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zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca Ģirkete ayni olarak konulan sermayelerin
üzerinde tedbir, rehin ve benzeri sınırlayıcı hakların bulunmaması zorunluluğu
öngörülmektedir. Bu sayede Ģirket sermayesinin korunması ve güvenliğinin
sağlanması mümkün olacaktır.

58. Tek kişilik anonim şirket yeni TTK‟da nasıl
düzenlenmiştir?
6762 sayılı TTK‟da en az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. Söz
konusu sayı sınırının sağlanması için çoğunlukla ortaklık yapısında gerçekte
olmayan kiĢilerin görünüĢte ortak yapılması, baĢkaca sorunlara yol açmaktadır.
Sayının beĢin altına düĢmesi halinde ise Ģirketin feshi veya infisahı söz konusu
olduğundan beĢ kurucu ortak kuralından vazgeçmenin Ģirketlerin gelecekleri
açısından daha faydalı olduğuna karar verilmiĢtir. Söz konusu Yeni TTK‟nın
düzenlemesine göre bir anonim Ģirket tek kiĢi tarafından baĢkaca bir ortağa
gereksinim duymaksızın kurulabileceği gibi sonradan da bu durumun ticaret
siciline tescili kaydıyla tek kiĢilik hale gelebilecektir. Bu sayede mevcut sayı
kuralına uyularak kurulan Ģirketlerin sonradan tek ortağa düĢmesi halinde Ģirketin
fesih tehlikesi ile karĢılaĢma olasılığı ortadan kaldırılmıĢtır. (Madde 338)

59. Anonim şirketlerin tek kişi olarak kurulabilmesi hangi
amaca hizmet edecektir?
Bilindiği üzere mevcut kanun bir anonim Ģirketin kurulması için en az 5 kiĢi
ortakla kurulma zorunluluğunu aramaktadır. Ancak bu nedenle esas sermayeye
katılmadığı gibi kazanca da ortak olmayan ve Ģirketin yönetiminde aktif olarak
görev almayan kiĢiler görünüĢte ortak olmakta ve 3. kiĢiler açısından hukuki
görünüĢe olan güven sarsılmaktadır. ġirketin etkisiz birer elemanı olarak da
görülen bu gibi sembolik hissedarların genellikle aile üyelerinden oluĢması, söz
konusu bu Ģirketlerin kurumsallaĢmasını engellemekte ve zamanla parçalanmasına
neden olmaktadır.ıĢte bu gerekçelerle mevcut yapı terk edilerek bunun yerine
özellikle küçük ve orta ölçekli Ģirket yapıları için daha pratik ve esnek bir yapı
kazandıracak tek kiĢilik anonim Ģirket yapısı benimsenmiĢtir. Bu sayede,
Ģirketlerin kurumsallaĢması ve profesyonelce hareket etmeleri bakımından daha
elveriĢli bir yapının oluĢturulduğu düĢünülmektedir.Avrupa Birliği‟nin Ģirketlere
iliĢkin yönergeleri incelendiğinde düzenlenen bu yeni yapının, ekonomik açıdan
daha gerçekçi ve güvenilir bir yapı oluĢturacağı ortadadır. Özellikle yabancı
sermayenin ülkemize gelmesi sırasında çoğu zaman tek yabancı yatırımcının
mevcut sayı kuralına uymak için ortak almaya zorlanması kanunun dolanılmasına
sebebiyet vermektedir. Söz konusu düzenlenmenin KOBı‟ler açısından bir
koruma getireceği ve bu korumanın yerinde olduğu söylenebilir.
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60. Eşit işlem ilkesi ile ilgili olarak yeni TTK somut bir
düzenlenme öngörmüş müdür?
Mevcut düzenlemede eĢit iĢlem ilkesi ile ilgili olarak somut bir düzenleme
bulunmamasına karĢın, Yargıtay‟ın yerleĢik uygulamaları ile benimsenin bu kural
yeni TTK ile hükme bağlanmıĢtır. Yeni TTK‟da; pay sahiplerinin eĢit Ģartlarda
eĢit iĢleme tabi tutulacağı öngörülmüĢtür. Bu mutlak ilke bazı somut olaylara
özgü olarak kaldırılabilir. Bu düzenlemenin Avrupa Birliği açısından evrensel ve
kanuni bir üst kural olarak kabul edilmesi ve organların keyfi uygulamalarının
önlenmesi için getirildiği söylenebilir. Zira yine Yeni TTK‟da eĢit iĢlem ilkesine
aykırı olan Yönetim Kurulu kararlarının batıl sayılacağı ayrıca hükme
bağlanmıĢtır. (Madde 357)

61. Pay sahiplerinin şirkete borçlanmaları konusunda yeni
TTK nasıl bir düzenleme öngörmüştür?
Yeni TTK bu konuda 6762 sayılı kanundan farklı bir düzenleme öngörmüĢ
ve pay sahiplerinin Ģirkete borçlanmalarını engelleyecek bir yasak getirmiĢtir.
Yeni kanun , söz konusu düzenlemeye bir de istisna getirmiĢtir. Hükme göre,
anonim Ģirketlerde pay sahiplerinin Ģirkete borçlanması yasak olmakla birlikte pay
sahiplerinin, iĢtirak taahhüdünden doğan borçları istisna sayılmıĢtır. Zira pay
sahibinin, her müĢterisi gibi Ģirketten vadeli olarak mal alması mümkün
görülmelidir. Pay sahiplerinin bu istisna dıĢında Ģirkete borçlanmaları durumunda
Yeni TTK‟da üç yüz günden beĢ yüz güne kadar adli para cezası öngörülmüĢtür.
(Madde 358), (Madde 562/5.c)

62. Anonim şirketlerde pay sahiplerinin şirkete
borçlanamaması konusunda getirilen düzenleme ile ne
amaçlanmıştır?
Yeni düzenleme anonim Ģirketlerde iĢtirak taahhüdünden doğan borç hariç,
pay sahiplerinin Ģirkete borçlanmasını engellemektedir. Bu düzenleme ticaret
hayatında yaygın olan, Ģirket yönetiminde yer alan Ģahısların Ģirketlerin cari
hesaplarından kuralsız bir Ģekilde para çekmeleri önlemek amacıyla getirilmiĢtir.
Pay sahiplerinin, birçok iĢ ve iĢlemde Ģirket kasasını kullanmasının, kiĢisel
harcamalarını bu kanaldan yapmasının ve hatta Ģirketten para çekmesinin engellenmesi amaçlanmıĢtır.
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63. Anonim şirketin kendi paylarını iktisabı ve rehin olarak
kabul etmesi konusunda getirilen düzenleme nedir? Neden
böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur?
Mevcut yapıda, bir Ģirket kural olarak (istisnai haller hariç) kendi paylarını
iktisap edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Reform niteliğinde olan
yeni düzenleme ile anonim Ģirketlerin kendi hisse senetlerini belirli kurallara bağlı
olarak iktisap etmesi mümkün kılınmaktadır. Buna göre Ģirketler sermayelerinin
yüzde onunu aĢmamak Ģartı ile kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul
ederler. Bunun için;
• Genel Kurulun bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi gerekir.
Yönetim Kuruluna sermayenin iktisabı ile ilgili olarak on sekiz ay için izin
verilebilir. Bu süre devamlı olarak yenilenebilir.
• ġirket yakın ve ciddi bir kaybın varlığı durumunda Yönetim Kurulunun
yetkilendirilmesini beklemeden sermayelerini iktisap edebilir.Düzenlemenin
Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde mevcut olan yönergelere paralel olarak
çıkarıldığı söylenebilir. Buna göre, hisse senetleri borsada iĢlem gören Ģirketlerin
manipülasyondan etkilenmemesi, gelip geçici ortakların Ģirkete zarar vermesinin
önlenmesi amacıyla, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu düĢünülmektedir.
(Madde 379)
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C.1
Yönetim kurulu

64. Yeni TTK ile anonim şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin
olarak getirilen yenilikler nelerdir?
ġirketlerin Yönetim Kurullarına iliĢkin getirilen yeni düzenlemenin mevcut
yapıdan oldukça farklı olduğu söylenebilir. Söz konusu düzenlemede kurumsal
yönetim ilkeleri dikkate alınmakla birlikte, profesyonel yönetimin amaçlandığı,
Ģeffaflığı sağlamak amacıyla Kurulun yapısında değiĢiklikler yapıldığı
görülmektedir. Yeni TTK‟nın getirdiği yenilikleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz;
• Yönetim Kurulunun en az üç üyeden oluĢacağına iliĢkin mevcut düzenleme
yeni TTK‟da terk edilmiĢtir. Bu sayede tek kiĢi ortaklı anonim Ģirket
düzenlemesine paralel olarak tek kiĢilik Yönetim Kurulu oluĢumu mümkün
kılınmıĢtır. Özellikle küçük ölçekli anonim Ģirketlerin üç kiĢiden oluĢan bir
Yönetim Kuruluna ihtiyaç duymaması nedeniyle yönetiminin pratikte daha da
kolaylaĢacağı, bu esnek yapının ileride profesyonel Ģirketlerin kurulmasına
önayak olacağı öngörülmektedir. Ancak Ģu var ki; tek kiĢiden oluĢan bir Yönetim
Kurulunun; artık Kurul niteliğinde olmadığı noktasında da eleĢtiriler mevcuttur.
• Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yeni TTK ile
kaldırılmıĢ ve bu sayede Yönetim Kurulu üyelerinin daha uzman ve profesyonel
kiĢilerden oluĢması imkanı tanınmıĢtır.
• Yönetim Kurulu üyelerinin sadece gerçek kiĢi değil, tüzel kiĢi olması
imkanı da getirilmiĢtir. Buna göre; tüzel kiĢilerin belirleyecekleri bir temsilci ile
Ģirket Yönetim Kurulunda söz sahibi olabilmesi imkanı getirilmiĢtir.
• ıĢlem kolaylığını sağlamak için, Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin
Türkiye‟de ikamet etmesi ve Türk vatandaĢı olması zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu
sayede üyelere iliĢkin hukuki ve cezai sorumluluk hükümlerinin uygulanması
konusunda kolaylık sağlanacaktır.
• Yeni TTK uyarınca; Yönetim Kurulu toplantılarını kolaylaĢtırmak
amacıyla toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesi imkânı getirilmiĢtir. Bu
sayede özellikle yabancı sermayeli Ģirketler bakımından Yönetim Kurulunun
toplanması konusunda çıkan aksaklıklar giderilmiĢ olacaktır.
• Yeni TTK, ile Yönetim Kurulunun sorumluluğuna iliĢkin olarak kusurun
derecelendirilmesi bakımından yeni bir müteselsil sorumluluk anlayıĢı getirilmiĢtir.
FarklılaĢtırılmıĢ Teselsül Ģeklindeki bu yeni müteselsiliyet Yönetim Kurulu
Üyesinin kusuru oranında sorumlu olması Ģeklindedir.
• Ayrıca Ģirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek
öğrenim görme zorunluluğu getirilerek yönetimin profesyonelleĢmesi amaçlanmıĢtır. Ancak bu kural tek üyeli yönetim kurullarında uygulanmayacaktır.
(Madde 359)
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65. Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olması ile ilgili
getirilen yeni düzenlemeden bahseder misiniz?
Mevcut yapı sadece gerçek kiĢi pay sahiplerinin veya tüzel kiĢi ortağı
temsilen ortak olmayan kimselerin Yönetim Kurulu üyesi olmasına izin
veriyordu. Yeni düzenleme ile tüzel kiĢilere Yönetim Kurulu üyesi olma yolu
açılmıĢtır. Buna göre; tüzel kiĢiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilecek ve
belirleyecekleri bir temsilci ile Ģirketin Yönetim Kurulunda söz sahibi
olabileceklerdir. Bu temsilcinin Yönetim Kurulunda söz sahibi olabilmesi ve
Yönetim Kurulunda oy kullanabilmesi için öncelikli olarak ticaret sicilinde tescil
ve ilanı ve ilgili tüzel kiĢinin internet sitesinde keyfiyeti yayınlanması Ģart
koĢulmuĢtur. Hükmün getirilme nedeni dikkate alındığında; mevcut yapıda böyle
bir düzenlemenin olmadığı, büyük Ģirketlerin temsilcileri arkasına gizlenerek
Yönetim Kurullarında kararlar aldığı ve bu kararların verilmesinin hukuk
güvenliğini zedelediği söylenebilir. Bu anlamda yeni TTK‟nın tüzel kiĢilik
perdesinin aralanması konusunda somut bir düzenleme getirdiğinden bahsedilebilir.Ayrıca belirli pay sahibi gruplarına ve azınlığa imtiyaz olarak Yönetim
Kurulunda temsil edilme hakkı sağlayacak bir düzenleme öngörülmüĢtür. Bu
hükmün özellikle; sanayi mensupları, sendika ve bayilerin yönetimde temsil
edilmek için getirildiği söylenebilir. (Madde 359)

66. Yönetim kurulu ile ilgili getirilen düzenlemelerin şirket
yönetimi açısından nasıl bir yararı olacaktır?
Yeni TTK‟nın Yönetim Kurulu ile ilgili getirdiği düzenlemeler incelendiğinde; profesyonel Yönetim Kuruluna gönderme yapıldığı, Ģirketin yönetim
fonksiyonunun daha da etkinleĢtirmek istendiği görülmektedir. Özellikle ABD ve
Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır baĢarılı uygulamalarla geliĢen profesyonel
yönetici konseptinin, yeni TTK ile ülkemizde de yaygınlaĢacağı beklenmektedir.Yönetim Kurulu organı, görünüĢte bir organ olmaktan çıkarılmakta ve
iĢlevsel bir niteliğe kavuĢmaktadır. Bu durum Ģirket hakkında alınacak kararların
daha Ģeffaf olmasını sağlayacaktır. Zira yeni TTK‟nın Yönetim Kurulu üyelerinin
sorumluluğu konusunda getirdiği hukuki ve cezai sorumluluk Kurulun daha etkin
ve dikkatli çalıĢmasını sağlayacaktır.

67. Yeni TTK anonim şirketin temel organı olan Yönetim
Kurulunun hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak nasıl bir
düzenleme öngörüyor?
Yeni TTK, 6762 sayılı TTK ile karĢılaĢtırıldığında anonim Ģirketin temel
organı olan Yönetim Kurulu ile ilgili hükümlerde çok önemli yenilikler
getirmiĢtir. Söz konusu yeni düzenleme, Yönetim Kuruluna baĢka hiçbir organa
devredemeyeceği görev ve yetkiler vermektedir. Bu yetkiler Ģirketin yönetimi ile
ilgili konular baĢta olmak üzere; muhasebe, finans, risk yönetimi ve denetimi gibi
konularla ilgilidir. (Madde 375)
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68. Yönetim kurulu üyelerinin kusurlarıyla şirkete
verebilecekleri zararlardan doğan zararlarla ilgili olarak,
üyeleri koruyucu nitelikte bir düzenleme getirilmiş midir?
Yeni TTK Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla
Ģirkete verebilecekleri zararlarla ilgili olarak sigorta mekanizması öngörmüĢtür.
Getirilen bu mekanizma isteğe bağlıdır. Buna göre; Ģirket sermayesinin %25‟ini
aĢan bir bedelle sigorta ettirilmiĢ ve bu suretle Ģirket teminat altına alınmıĢsa, bu
husus halka açık Ģirketlerde SPK‟nın ve ayrıca pay senetleri borsada iĢlem
görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine
uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. (Madde 361)

69. Yönetim kurulu kararlarının batıl olması ile ilgili yeni TTK
nasıl bir düzenleme öngörmüştür?
Yargıtay‟ın içtihadı birleĢtirme kararlarına göre; bir Yönetim Kurulu
kararının iptali söz konusu olamaz. Ancak bu Yönetim Kurulu kararlarının
geçersiz olduğunun tespit edilmesi mahkemeden istenebilir. Yeni TTK, mevcut
düzen-lemede olmayan ancak uygulama ile yerleĢen, Yönetim Kurulu kararlarının
geçersizliği sorununu somut bir düzenleme ile ifade etmiĢtir. Buna göre; eĢit iĢlem
ilkesine aykırı olan, anonim Ģirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin
korunması ilkesini gözetmeyen, pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını
ihlal eden, bunların kullanılmasını kısıtlayan veya güçleĢtiren diğer organların
devredilmez yetkilerine giren kararların batıl olacağı açıkça düzenlenmiĢtir.
(Madde 391)

70. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu
anlamında yeni TTK nasıl bir yenilik getirmiştir?
Mevcut düzenlemede Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu belirlenirken
dikkate alınan basiretli iĢ adamı ölçütünün bırakıldığı ve yerine tedbirli yönetici
ölçütünün getirildiği görülmektedir. Yeni TTK‟da Yönetim Kurulu üyelerinin
tedbirli bir yönetici olarak; bütün kriz ve pazar Ģartlarını değerlendirmesi,
değiĢiklikleri en kısa zamanda tespit etmesi ve gerekli tedbirleri alması
aranacaktır. Bu anlamda yeni düzenlemenin Yönetim Kurulunun devredilmez
görev ve yetkileri ile üyelerinin sorumluluk alanını belirginleĢtirdiği ve
geniĢlettiği görülmektedir.
Hukuki ve cezai sorumluluk bakımından ise Yeni TTK‟da Yönetim Kurulu
üyelerinin sorumluluğu konusu ayrı bir madde altında düzenlenmemiĢtir. Bunun
yerine ayrı bir bölümde “Hukuki ve Cezai Sorumluluk” baĢlıkları altında torba bir
hükümle düzenlemeye gidilmiĢtir. Yeni TTK ile Yönetim Kurulu üyelerinin
kanundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde hukuki ve
cezai sorumlulukları olacaktır. Cezai sorumlulukların önemli bir kısmı ilk defa
yeni TTK ile düzenlenmiĢtir. Cezai hükümler incelendiğinde ilk defa adli para
cezalarının düzenlendiği görülmektedir. (Madde 562)
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C.2
Genel kurul
71. Yeni TTK esas sözleşme değişikliğinde aradığı toplantı ve
karar nisapları konusunda ne tür değişiklikler getirmiştir?
Yeni TTK esas sözleĢme değiĢikliğine iliĢkin olarak aramıĢ olduğu toplantı
ve karar nisapları bakımından mevcut kanundan çok farklı bir sistematik
benimsemiĢtir.
Mevcut sistemde; Ģirketlerin tabiiyetini değiĢtirmek veya pay sahiplerinin
taahhütlerini arttırmak hususundaki kararlar için oybirliği aranmakta, Ģirketin faaliyet
konusu ve türünün değiĢtirilmesi için ise sermayenin 2/3‟üne sahip pay sahiplerinin
toplanmasını aramakta, bu sayı sağlanamıyorsa, ikinci toplantı için yarı çoğunluk
aranmaktaydı. Kararların ise oy çoğunluğuyla alınması esastı. Yeni TTK ise, farklı
sözleĢme değiĢiklikleri için 4 farklı nisap öngörmüĢtür. Buna göre,
Oybirliği gerektiren konular; bilanço zararlarının kapatılması için yüküm
ve ikinci yüküm koyan kararlar, Ģirket merkezinin yurtdıĢına taĢınmasına iliĢkin
kararlar, (Madde 421/2)
Esas sermayenin en az % 75’inin olumlu oyunu gerektiren konular;
Ģirketin iĢletme konusunun tamamen değiĢtirilmesi, imtiyazlı pay oluĢturulması,
nama yazılı paylarının devrinin sınırlandırılması, (Madde 421/3)
Esas sermayenin en az % 50’sinin olumlu oyunu gerektiren konular;
esas sözleĢmede her türlü değiĢikliğe iliĢkin kararlar, nevi değiĢtirme, birleĢme ve
bölünmeye iliĢkin kararlar, (Madde 421/1)
Esas sermayenin en az % 60’ının olumlu oyunu gerektiren konular;
yeni pay alma hakkının kaldırılması ya da sınırlandırılmasına iliĢkin kararlar,
(Madde 461)
Pay senetleri menkul kıymet borsasında işlem gören şirketlerde; olağan
toplantı ve karar yeter sayıları için sermayenin en az dörtte birinin hazır olması ve
mevcut oyların çoğunluğu ile karar verilmesi gerekmektedir. (Madde 418)

72. Çağrısız genel kurul konusunda yeni TTK bir değişiklik
getiriyor mu?
Genel kurulun çağrısız bir Ģekilde toplanması konusunda Yeni TTK
herhangi bir yenilik getirmemekle birlikte, toplantının geçerliliği konusunda
tartıĢılan bir noktaya açıklık getirilmiĢtir. Buna göre, toplantıda alınan kararların
geçerli olabilmesi için yüzde yüz katılımın devamı gerekmektedir. Kısaca bir pay
sahibinin toplantıyı terk etmesi durumunda çağrısız Genel Kurulun karar
alabilmesi mümkün olmayacaktır. Zira, çağrısız Genel Kurulun karar alabilme
ehliyeti, tüm toplantı süresince aranmaktadır. Bununla birlikte gündeme bağlılık
ilkesinin amacına uygun olarak; çağrısız Genel Kurulda gündeme oybirliği ile
madde eklenebileceği kabul edilmektedir. Aksinin sözleĢme ile düzenlenmesi ise
düĢünülemez. (Madde 416)
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73. Genel Kurul organının devredilmez hak ve yetkileri
konusunda yeni TTK‟nın getirdiği düzenlemelerden
bahsediniz.
Yeni düzenlemede Yönetim Kurulu ve Genel Kurul arasındaki yetki çatıĢmasını
engellemek için, her birinin görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiĢtir. Bu sebeple
mevcut kanunda dağınık bir Ģekilde bulunan bu devredilmez yetkiler tekrarlanmıĢ
ancak bağımsız denetim konusunda getirilen yeni düzenlemelere bağlı olarak bir
takım değiĢiklikler de öngörülmüĢtür. Söz konusu düzenlemeye göre, Genel Kurulun
devredilmez yetkileri Ģu Ģekilde sayabiliriz;
• Esas sözleĢmenin değiĢtirilmesi,
• Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süre ve ücretlerinin belirlenmesi, ibraları
hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,
• Kanunda öngörülen istisnalar dıĢında, denetçinin ve iĢlem denetçilerinin
seçimi ve görevden alınmaları,
• Finansal tablolara, yıllık rapor ve yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile
kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara
katılması dahil kullanılmasına dair kararların alınması,
• Kanunda öngörülen istisnalar dıĢında Ģirketin feshi yönünde karar
vermek.Sayılan bu yetkiler Genel Kurul organına ait olup, bu yetkilerin devri
mümkün değildir. (Madde 616)

74. Genel kurul kararlarının iptal edilmesine ilişkin olarak yeni
TTK mevcut düzenlemeden farklı bir hüküm öngörmekte
midir?
Yeni TTK‟nınGenel Kurul kararların iptal edilmesine iliĢkin olarak farklı bir
düzenleme getirmediği mevcut düzenlemeyi tekrar ettiği söylenebilir. Söz konusu
düzenlemeye göre; kanun ve esas sözleĢme hükümlerine, dürüstlük kurallarına aykırı
olan Genel Kurul kararlarının iptali için Ģirket merkezinin bulunduğu yerde üç ay
içerisinde dava açmak gerekecektir. ıptal davası açmaya yetkili kiĢiler Yeni TTK‟da
mevcut düzenlemeye paralel olarak sayılmıĢtır.Ancak Genel Kurul kararlarının
iptalinden farklı bir Ģekilde, Yeni TTK‟da Genel Kurul kararlarının butlanı ile ilgili
yeni bir düzenleme öngörülmüĢtür. Buna göre;
• Pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanunen vazgeçilemez
nitelikte haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
• Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetim haklarını, kanunen izin verilen
ölçü dıĢında sınırlandıran ve
• Anonim Ģirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması
hükümlerine aykırı olan kararlar batıl kılınmıĢtır.Buna göre, mevcut Kanunda
olmayan ancak Yargıtay kararları ile desteklenen Genel Kurul kararlarının butlanı
konusu somut bir düzenlemeye bağlanmıĢtır. Butlanla sakat olan Genel Kurul
kararları baĢtan itibaren hüküm doğurmayacak ve mahkemece re‟sendikkate
alınacaktır. Genel Kurul kararlarının batıl olması konusunda Yeni TTK‟nıngenel
gerekçesi incelendiğinde; özel sebepler dolayısıyla iptal etmenin yeterli ve tatmin edici
bir yaptırım oluĢturmadığı hallerde bu yaptırımın uygulanmasının yerinde olduğu
öngörülmektedir. (Madde 623), (Madde 624)
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75. Anonim şirketlerde genel kurul toplantısının online olarak
yapılması hangi amaca hizmet etmektedir?
Yeni düzenlemenin genel kurula iliĢkin hükümlerinde, mevcut sistemden
farklı olarak bir değiĢiklik bulunmamaktadır. Ancak Yeni TTK ile Genel Kurulun
online ortamda yapılması imkanı getirilmektedir. Genel Kurulun online ortamda
yapılması sırasında katılım ve oy kullanma iĢlemleri yine online ortamda
gerçekleĢecektir. Bu sayede toplantı nisabı açısından katılımın artması ve herkesin
katılımı ile gerçekleĢen demokratik kararların çıkması sağlanacaktır. Söz konusu
düzenleme ile anonim Ģirketlerde Genel Kurul toplantılarının online olarak
yapılabilmesi, özellikle yabancı sermayeli Ģirketlerde önemli bir sorunu
çözecektir. Ortak ve/veya temsilci sıfatıyla katılımcılarının bir kısmı yurtdıĢında
yerleĢik yabancılardan oluĢan Genel Kurul toplantılarının fizikî olarak yapılması
önemli güçlükler arz etmektedir. Getirilen bu düzenleme ile pay sahiplerinin
fiziken toplantıya katılmasalar bile haklarından haberdar olmaları ve oy
kullanabilmeleri sağlanacaktır. Genel Kurulların elektronik ortamda yapılabilmesine iliĢkin uygulama esasları bir Tüzük ile düzenlenecektir. Öte yandan,
taraflar esas sözleĢmelerinde açıkça kararlaĢtırmıĢlarsa, üyelerin bir kısmının
fiziki olarak hazır bulunması durumunda, karma sistem uygulanıp diğer kısım
üyeler elektronik ortamda oy kullanabilirler. (Madde 1527 / 5)

76. Yeni TTK ile getirilen online sistem hangi işlemlerin
yapılmasına izin veriyor?
Yeni TTK ile getirilen online sistemin kullanılması için öncelikli olarak
Ģirketin bu amaca özgülenmiĢ bir internet sitesine sahip olması gerekmektedir.
Online sistem sayesinde;
• Anonim Ģirketlerde Genel Kurullarda öneri sunmak, görüĢ açıklamak,
gündem maddelerini müzakere etmek ve oy vermek,
• Limited Ģirketler açısından Müdürler Kurulu ve anonim Ģirketler açısından
Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasını sağlamak mümkün olacaktır. Online
yapılan toplantıların geçerliliği konusunda ise kararların öncelikli olarak güvenli
elektronik imzayla atılması veya daha sonrasında fiziki imza ile kayıt altına
alınması öngörülmüĢtür.Özellikle halka arz edilmiĢ Ģirketlerin online genel
kurullarının yapılması katılımı arttıracaktır ve yönetimin daha Ģeffaf hale gelmesi
sağlanacaktır. Söz konusu sistemin kurulması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nca bir yönetmelik hazırlanması beklenmektedir. (Madde 1527)

52

77. Pay sahibin hakları konusunda yeni TTK‟nın getirdiği
yenilikler nelerdir?
Mevcut Kanunda, pay sahibinin Genel Kurulda bilgi almasına iliĢkin hakkı,
kısaca “bilgi alma hakkı” gerçek anlamı ile düzenlenmemiĢ, pay sahibinin Genel
Kurul dıĢında bilgi almasına, baĢka bir deyiĢle inceleme hakkına teknik anlamı ile
yer verilmemiĢtir. Yeni TTK ile bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Buna
göre; pay sahipleri; Ģirketin ticari defterleri ile ilgili bilgileri, finansal ve konsolide
tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, denetleme raporunu, kar
dağıtım önerisi konusunda Genel Kurulun yapılmasından 15 gün önce görmek
isteyebilir. Yine Genel Kurulda talep edilmek üzere; Ģirket denetiminin yapılma
Ģekli ve sonuçları konusunda kiĢiler taleplerde bulunabilirler. Bu sebeple yeni
TTK ile pay sahibine kapsamlı bir bilgi alma ve inceleme hakkı tanınmıĢtır.
Buna ek olarak, pay sahibinin Genel Kurula katılma hakkına istinaden
kurulda temsili ile ilgili temsilcinin talimata uyma yükümünü öngören hüküm de
yeni TTK ile getirilmiĢtir. Pay sahibinin genel kurulda temsili ile ilgili yeni bir
kurum, hatta sistem getirilmiĢtir. Buna göre, Yönetim Kurulu veya baĢka bir
organ, bir üyesini ya da bir kurulun veya komitenin üyesini veya kendisine bağlı
herhangi bir kiĢiyi pay sahiplerine kendisine vekalet verilebilecek kiĢi olarak
tavsiye etmiĢse, aynı anda kendisinden tamamen bağımsız bir diğer kiĢiyi daha
kendisine vekalet verilebilecek kiĢi olarak önermek zorundadır.(Madde 428),
(Madde 437)
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78. Yeni TTK‟nın pay sahibinin konumunu güçlendirdiği
doğru mudur?
Yeni TTK getirdiği birtakım düzenlemeler ile pay sahiplerinin konumunu bir
hayli güçlendirmektedir. Pay sahipliği haklarına eklenen, birleĢmede Ģirketten çıkma
hakkı, Ģarta bağlı sermaye artırımında önerilme hakkı, denetçi atanması, birleĢme,
bölünme ve tür değiĢtirmenin iptali veya bu iĢlemler açısından sorumluluk davası
gibi yeni haklar, pay sahibinin konumunu oldukça güçlen-dirmektedir. Pay
sahiplerinin bilgi alma hakkı ve genel kurula katılma hakkı ile birlikte Genel Kurulda
temsil edilme hakkının kullanılması daha yararlı ve dinamik bir hale
dönüĢtürülmüĢtür. Azlık haklarına ek olarak, Ģirketin feshini haklı sebebe istinaden
talep hakkı, denetçinin haklı sebeple azli davasını açma hakkı, pay senetlerinin
basılmasını isteme hakkı getirilmiĢ, azlık haklarını kullanmada zorluk çıkaran
gündeme bağlılık ilkesi önemli istisnalarla geniĢ-letilmiĢ ve özel denetçi atanmasını
talep hakkı geniĢ Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin
sorumluluğuna iliĢkin düzenle-melerin pratikte uygulanması da kolaylaĢtırılmıĢtır.
Yönetim Kurulu için eklenen açıklama ve rapor verme yükümlülükleri pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi ve konulara iliĢkin güncel Ģekilde haberdar edilmesi
açısından büyük önem taĢımaktadır. Ortaklığın, bağlı nama yazılı paylara istinaden
keyfi Ģekilde hareket etme ve pay sahibinin pay defterine kaydedilmesinden neden
göstermeksizin kaçınma imkanları da yeni TTK ile sınırlandırılmıĢtır. Son olarak,
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun toplanması açık bir düzenlemeye
kavuĢturulmuĢ ve imtiyaz-pay baĢına 15 oy hakkı ile sınırlandırılmıĢtır. Tüm bu
düzenlemeler ıĢığında, kanunun pay sahibinin konumunu güçlendirdiği
tartıĢmasızdır. (Madde 437), (Madde 438), (Madde 476), (Madde 477), (Madde 478),
(Madde 479), (Madde 484), (Madde 485)

79. Azınlık haklarının etkin bir şekilde kullanılması
konusunda getirilen yenilikler nelerdir?
Yeni düzenlemede azınlık hakları ile ilgili getirilen önemli değiĢiklikleri Ģu
Ģekilde sıralayabiliriz.
• Yeni düzenleme ile sermayenin onda birini, halka açık Ģirketlerde ise
sermayenin yirmide birini oluĢturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan yazılı
olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya
çağırmasını isteyebilecektir. Bu istem noter vasıtasıyla yapılacaktır.
• Azınlık haklarının etkin bir Ģekilde kullanılmasını engelleyen, gündeme
bağlılık ilkesine önemli istisnalar getirilmektedir.
• Pay sahipliği haklarında olduğu gibi azınlık hakları listesine de yenileri
eklenmektedir.
• Esas sözleĢme ile çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine
tanınabilecektir. ıstemi yerine getirilmediği veya reddedildiği taktirde pay
sahiplerinin mahkemeye baĢvurma hakkı yeni düzenlemede de korunmaktadır.
(Madde 411)
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80. Şarta bağlı sermaye artırımı hangi amaçla
düzenlenmiştir?
ġarta bağlı sermaye artırımının söz konusu olabilmesi için, Genel Kurulun
Ģirketin esas sözleĢmesinde bir değiĢikliğe giderek bu konuyu ayrıca düzenlemesi
gerekmektedir. Bu sayede; Ģirketten veya topluluk Ģirketlerinden alacaklı olanlara
veya çalıĢanlara yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle sermayenin Ģarta
bağlı olarak arttırılması söz konusu olacaktır. Bu düzenleme ile iĢçilerin Ģirkete
ortak olması imkanı getirilmekte, Ģirketin finansmanı açısından yeni bir araç ihdas
edilmektedir. Ancak sermayenin korunması ilkesi gereği, Ģartlı olarak arttırılan
sermayenin toplam itibari değeri sermayenin yarısını aĢamayacaktır. (Madde
463), (Madde 464)

81. Şirketlerin sermaye arttırımı ya da şirket kurmak amacıyla
halktan topladığı paralarla ilgili olarak yeni TTK nasıl bir
düzenleme öngörmüştür?
Yeni TTK uyarınca bir anonim Ģirket kurmak veya sermaye artırmak amacı
veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Kuruldan önceden izin alınacak,
kuruldan izin alındıktan sonra toplanan tutarların amacına uygun olarak kullanılıp
kullanılmadığı da ayrıca takip edilecektir.Yeni TTK ile birlikte, SPK‟dan izin
alınmadan halktan para toplanması fiili, anılan madde gereği suç sayılacaktır.
Suçun faili, Kanun hükmüne aykırı olarak para toplayanlar ile ilgili Ģirketin
Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri ve giriĢimcileri olacaktır. Bu hükme aykırı
olarak para toplayanlara ve fiilden haberi olan kurumlar ile ilgili Ģirketin Yönetim
Kurulu üyelerine, yöneticilerine ve giriĢimcilere toplanan parayı derhal Kurulca
belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına yatırmaları konusunda müteselsil
sorumluluk yüklenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun istemi için teminat
istenemez.Bu usul ve esaslara aykırı olarak para toplanması durumunda Yönetim
Kurulu üyelerinin toplanan paraları derhal SPK tarafından belirlenen bir mevduat
veya katılım bankasına yatırmamaları halinde, altı aya kadar hapis cezası
öngörülmekte ve alınan tedbir veya hacizden itibaren altı ay içinde dava
açılabilmektedir. Böylece SPK‟dan izin alınmaksızın, özellikle yurt dıĢında bir
anonim Ģirket kurmak veya sermaye artırmak amacıyla para toplanmasına engel
olunacak, halkın bu yolla aldatılması önlenecektir. (Madde 552), (Madde 562/11)
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82. Pay sahibinin dava açma hakkı konusunda yeni TTK‟nın
getirdiği yenilikler nelerdir?
Yeni TTK, pay sahibinin mevcut dava haklarını korurken pay sahibine yeni
dava hakları getirmektedir. Söz konusu bu dava hakları, pay sahibinin konumunu
güçlendirirken, aslında birçok Avrupa ülkesinde mevcut olan düzenlemeleri
ülkemiz için de iyi iĢler hale getirmektedir. Bu dava haklarını, Genel Kurul
kararlarının butlanının tespiti, birleĢme, bölünme, tür değiĢtirme gibi önemli
kararlara olumsuz oy veren pay sahibinin ortaklıktan çıkma hakkı; Ģirketler
topluluğu çerçevesinde Ģirketin uğradığı kaybın denkleĢtirilmesi davaları; haklı
sebeplerle Ģirketin feshini talep etme hakkı Ģeklinde sıralamak mümkündür.
(Madde 437), (Madde 412)

83. Pay devrine ilişkin olarak yeni TTK‟nın şekil şartları
bakımından farklılık getirdiği söylenebilir mi?
Yeni TTK‟da pay senedi bastırılmasına iliĢkin açık bir düzenleme yapılmıĢ,
hamiline paylar için pay bedellerinin tamamının ödenmesinden itibaren 3 ay
içinde hisse senetleri bastırılıp pay sahiplerine dağıtılması hükme bağlanmıĢtır.
Nama yazılı paylar için senet basımı ise ihtiyari kılınmıĢtır. Her iki pay senedi
için de ilmuhaber çıkarılabileceği ve nama yazılı pay senetlerine iliĢkin
hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı anlaĢılmaktadır. Pay senetlerinin devri
için eski sistem korunmuĢ ancak devrin sınırlanması anlamında yeni ve detaylı
düzenlemeler yapılmıĢtır. Buna göre borsaya kote edilmemiĢ nama yazılı paylar
için hisse devrini reddederek ortaktan gerçek değeriyle Ģirkete satmasını talep
hakkı tanınmıĢtır.

84. Yeni TTK pay sahiplerinin oy haklarını kullanması
konusunda herhangi bir değişiklik ya da sınırlama getiriyor
mu?
Yeni TTK ile pay sahiplerinin oy haklarını kullanması konusunda yeni bir
imkan sağlanmıĢtır. Oy hakkının Genel Kurulda kullanılmasına iliĢkin emredici
kural korunmuĢ, ancak bu kural yeni düzenleme ile yumuĢatılmıĢtır. Bu değiĢiklik
ile sermaye Ģirketlerinde Müdürler Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları ile
Ģahıs Ģirketleri, limited Ģirketler ve paylı Ģirketlerde Ortaklar Kurulu veya Genel
kurul toplantılarının online olarak yapılması mümkün kılınmıĢtır. Bu kararların
güvenli elektronik imza ile imzalanabilmesinin yanı sıra, sonrasında, fizikî imza
ile de kayıt altına alınabilmesi imkanı getirilmiĢtir. (Madde 1527)
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85. Yeni TTK rüçhan hakkının kullanılması konusunda nasıl
bir sınırlama öngörmüştür?
Rüçhan hakkı; pay sahiplerine esas sermayenin arttırılması sırasında
sermayeleri oranında katılma hakkının tanınmasıdır. Esas sözleĢmede veya artırım
kararında bu hakkın kullanılması sınırlandırılabilir ya da ortadan kaldırılabilir.
Ancak yeni düzenleme uyarınca; genel kurulun sermaye artırımına iliĢkin
kararıyla, ortakların yeni pay almaya iliĢkin rüçhan hakkının sınırlandırılması ya
da ortadan kaldırılması için haklı sebeplerin varlığı aranmaktadır. Bunun dıĢında
rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması suretiyle baĢka kiĢilerin
yararlan-dırılması veya kayba uğratılması önlenmiĢtir. (Madde 461)

86. Kar payı (temettü) avansı yeni TTK‟da ne şekilde
düzenlenmiştir?
Bilindiği üzere halka açık anonim Ģirketler bakımında kar payı avansı
dağıtmak SPK‟nın 15. maddesine göre belli Ģartlar altında mümkün kılınmıĢtır.
Maliye Bakanlığı 1 No‟lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile tüm
sermaye Ģirketlerinin kar payı avansı dağıtabilmelerini hükme bağlamıĢ fakat bu
düzenleme Maliye Bakanlığı’nın böyle bir yetkisi olmaması sebebiyle DanıĢtay 4.
Dairesi tarafından iptal edilmiĢtir. Yeni düzenlemede ise Maliye Bakanlığı’nın
getirdiği fakat iptal edilen düzenlemenin kanunlaĢtırıldığı ve “Kâr payı avansı
Sermaye Piyasası Kanununa tâbi olmayan Ģirketlerde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir.” hükmü getirilmiĢtir. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının çıkaracağı tebliğin de SPK ve yine Sermaye Piyasası Kanuna Tabi
Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ‟e uygun olması beklenmektedir. (Madde
509)
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87. Tehlikelerin erken teşhisi komitesi nedir ve kurulması
zorunluluğu konusunda yeni TTK‟nın getirdiği bir düzenleme
mevcut mudur?
Yeni TTK‟nın getirmiĢ olduğu bu düzenleme yeni olmakla beraber Sermaye
Piyasası düzenlemesi ile paralellik arz etmektedir. Yeni düzenleme uyarınca;
Yönetim Kurulu Ģirketin varlığını, geliĢmesini, devamını tehlikeye düĢüren
sebeplerin erken teĢhisi için gerekli görürse komitenin kurulmasına karar
verebilir. Buna göre; pay senetleri borsada iĢlem gören Ģirketlerde Yönetim
Kurulu, tehlikelerin erken teĢhisini sağlamak amacıyla bir denetim komitesi
kurulması konusunda karar alabilecektir. Diğer Ģirketler açısından ise böyle bir
yükümlülük olmayıp ancak Ģirket denetçisinin gerekli görmesi halinde durumu
Yönetim Kurulu‟na yazılı olarak bildirmesi ile komite kurulacaktır. ġirketlerde
bulunan finans denetimine alternatif olarak oluĢan bu mekanizma, denetimin
aksine ileriye yönelik olduğundan, oluĢabilecek bu risk yönetilebilir ve önüne
geçilebilir. Bu sayede, Ģirketlerin ana organlarını sürekli uyanık tutmak ve
alınması gereken önlemleri bir an önce almak kolaylaĢacak ve Yönetim Kurulu
üyelerinin bu tür risklerde tek sorumlu olmaları engellenecektir. Komitenin
denetimi Yönetim Kuruluna bırakılmıĢ olup, her iki ayda bir Yönetim Kuruluna
rapor verilmesi zorunlu kılınmıĢtır.

88. Yeni TTK hangi şirketler bakımından internet sitesi
yapma zorunluluğu getiriyor?
Yeni TTK, her sermaye Ģirketine internet sitesi yapma zorunluluğu
getirmektedir. Bu yeni düzenleme ile kamunun aydınlatılması amaçlanmıĢtır. Bu
sayede kiĢiler, internet sitelerine girerek Ģirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo
ve çağrılara kolaylıkla ulaĢabileceklerdir. Internet sitesinde bulundurmakla
yükümlü olduğu belgeleri bulundurmayan ya da yanlıĢ bilgilere veren Ģirket
hakkında kanuna aykırılığın ve Yönetim Kurulunun görevini yerine
getirmemesinin bütün cezai ve hukukî sonuçları doğar. Cezai yaptırımlar saklı
tutulmuĢtur. (Madde 1524)
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89. Şirketler internet sitelerinde ne tür bilgileri
bulundurmakla mükelleftirler?
Yeni TTK‟da; Ģirketler internet sitelerini düzenlerken kanunen yapmaları
gereken ilânlara, pay sahipleri veya ortakları açısından önem taĢıyan
açıklamalara; Yönetim ve Müdürler Kurulu ile Genel Kurul toplantılarının
hazırlıklarına; anılan Kurulların yapılmasına iliĢkin bilgilere; ortaklara ve pay
sahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar
da dahil olmak üzere her türlü çağrıya; oy vermeye, kamuyu aydınlatma hükmü
çerçevesinde çeĢitli bilgilerin sunulmasına; pay sahiplerinin veya ortakların
aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara değinmek zorundadırlar. Bunun yanında
finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu
dahil, hesap durumlarına, ara finansal tablolarına, yönetim kurulunun kurumsal
yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna iliĢkin yıllık değerleme açıklamasına;
denetçinin, özel denetçinin, iĢlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve
bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını
ilgilendiren konulara iliĢkin olarak, Ģirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili
hususlar Ģirketin internet sitesinde yayınlanacaktır. (Madde 1524)

90. Sermaye şirketlerinin sınıflandırılması ile ilgili getirilen yeni
düzenlemeden bahseder misiniz?
Yeni TTK‟da, ilk defa bir ayrımla Ģirketlerin ölçeklerine göre küçük, orta ve
büyük olarak sınıflandırılması öngörülmüĢtür. Söz konusu düzenlemeye göre;
Küçük ve orta ölçekli iĢletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‟nun görüĢleri alınarak, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecektir. Küçük ve orta
ölçekli olsalar dahi büyük ölçekli sayılacak Ģirketler ise Ģu Ģekildedir;
• Borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık
bir piyasada iĢlem gören veya bu tür bir piyasada iĢlem görmek üzere söz konusu
araçları ihraç edilme aĢamasında bulunan sermaye Ģirketleri,
• Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kiĢi sıfatıyla geniĢ bir
kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta Ģirketleri,
emeklilik Ģirketleri ve benzerleri orta ve küçük ölçekli olsalar dahi büyük ölçekli
sayılacaklardır.Bununla birlikte yeni TTK borsaya kayıtlı Ģirketler yukarıdaki
ölçütlere tabi olmadan doğrudan doğruya büyük ölçekli Ģirket olarak kabul
edilmesini öngörmektedir. (Madde 1522)
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C.3
Yeni Türk Ticaret Kanunu açısından şirketlerin denetimi
91. Yeni TTK‟da denetçinin anonim şirketin bir organı
olmaktan çıkarılması farklı bir denetim mekanizmasını
daberaberinde getirmiş midir?
Mevcut yapıda murakıplık müessesesinin, herhangi bir meslek bilgisi
ve/veya Ģart gerektirmediğinden, bu kurumun çok da iĢlevsel ve yönlendirici
olmadığı aĢikardır. Bu durumda Ģirketlerde istenen Ģeffaflık ve tutarlılık
ilkelerinden sapılması yeni düzenlemeleri gerekli kılmıĢtır. Getirilen bu yeni
sistemde murakıplık müessesesi Ģirketin bir organı olmaktan çıkarılmıĢtır. Bunun
yerine Ģirketlerin ölçekleri ile paralel olarak denetim, bağımsız denetim
kuruluĢlarına veya en az bir SMMM veya YMM‟ye bırakılmıĢtır. Kabul edilen bu
yeni sistemde, denetimin daha iĢlevsel bir hale getirildiğini söyleyebiliriz. Zira
Yeni TTK‟nın hazırlanması aĢamasında denetime iliĢkin yeni sistem
oluĢturulurken, uluslararası denetim standartları göz önünde bulundurulmuĢ ve bu
yeni yapının Ģirketlerin mevcut durumlarını daha iyi görmeleri açısından daha
iĢlevsel bir yapıya kavuĢturulması amaçlanmıĢtır.Denetçi olabileceklerden
SMMM veya YMM‟ler 3568 sayılı Kanun ile düzenlenen ve lisanslı, regüle
edilmiĢ bir faaliyet alanıdır. Bağımsız denetleme kuruluĢları ise kuruluĢ ve
çalıĢma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hazır-lanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir
yönetmelik ile düzen-lenecektir.Yeni düzenlemenin anonim Ģirketler bakımından
3 ayrı tür olarak denetimi düzenlenmiĢtir. Buna göre; mevcut düzenlemede yer
alan ancak uygu-lama bakımından iĢler olmayan murakıplık müessesesi yerine
Ģirket yapılarına göre ihtiyaç duyulması halinde uygulanacak olan belirli denetim
mekanizmaları oluĢturulmuĢtur. Bu mekanizmalar;
• Bağımsız denetim
• ıĢlem denetçisi
• Özel denetçi
(Madde 397-400)

60

92. Kanunda bağımsız denetim konusunda getirilen yeni
düzenlemeler şirketler açısından nasıl bir amaca hizmet
edecektir?
Yeni TTK‟nın tamamına yayılan kurumsal yönetim ve kamunun aydınlatılması ilkeleri çerçevesinde, Ģirketlerin hesap verilebilirliğini arttırmak
amacıyla bağımsız denetim konusunda yeni düzenlemelerin yapılması öngörülmüĢtür. Bağımsız denetimin yapılması iĢletmelerin dıĢ pazarlarda rekabet
edebilir bir hale gelmesi için güçlü bir yapıya kavuĢmalarını, vergi avantajlarından yararlanmalarını, bilançolarının daha Ģeffaf olmalarını sağlayacaktır.
Bu durum Ģirketlerin karlılığını dolaylı olarak arttıracak ve daha güçlü bir yapıya
kavuĢturacaktır.

93. Kabul edilen yeni sisteme göre; denetçilerin denetim
görev ve yetkisi devredilebilir mi?
Yeni TTK‟nın kabul ettiği yeni sistemde bağımsız denetim görevi baĢka bir
organa devredilemeyen doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılamayan bir görev
olarak belirlenmiĢtir. Denetim görevi ile ilgili konuların bütünüyle denetçilere ait
olduğu, denetim iĢlevine iliĢkin yetki ve görevlerin devredilmez ve vazgeçilmez
nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Buna göre; büyük, küçük ve orta ölçekli,
halka açık olan veya olmayan, hisse senetleri borsada iĢlem gören veya görmeyen
özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim Ģirketler ile Ģirketler topluluğunun
denetlenmeleri kanuni açıdan zorunlu olup denetimlerin aralıklarla değil sürekli
olarak yapılması ve bütünsel olması esas sayılmıĢtır. Yeni TTK‟da öngörülen
denetim iĢlevine iliĢkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir. (Madde 399)
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94. Yeni TTK‟nın bağımsız denetim konusunda getirdiği sır
saklama yükümlülüğünden bahseder misiniz?
Yeni TTK‟nın yürürlüğe girmesinden itibaren, bugün denetçi olarak bilinen
kiĢiler artık YMM, SMMM ve bağımsız denetim kurumları adı altında denetim
görevlerini icra edecekleri söylenebilir. Belirli bir meslek grubuna Kanun
tarafından böyle bir görevin verilmesi bağımsız denetçilerin sorumluluk alanını
daha da geniĢletmiĢtir.Ayrıca bağımsız denetimin uzman kuruluĢlara bırakılması
sır saklamadan doğan sorumluluğu arttırmaktadır. Yeni TTK ile beraber denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğu konusunda para cezaları öngörüldüğü,
sır saklama konusunda öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmesinde ihmali
bulunan kiĢiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüz bin
Türk Lirasına, pay senetleri borsada iĢlem gören anonim Ģirketlerde ise üç yüz bin
Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebileceği düzenlenmiĢtir. Denetçinin
bağımsız bir denetleme kuruluĢu olması halinde ise sır saklama yükümlülüğünün
Yönetim Kurulu üyelerini ve çalıĢanlarını da kapsayacağından bahsedilebilir.
Dolayısıyla sorumluluk alanı geniĢlemektedir. Bununla birlikte, bağımsız denetim
firmalarının sorumluluk alanlarını sınırlandırmak ya da ortadan kaldırmak için
önceden konulacak sorumsuzluk kayıtlarının geçersiz olacağı da yeni TTK„da
öngörülmüĢtür. Bu durum iĢlemlerin daha kusursuz ve profesyonelce yürütülmesi
imkanı getirecektir. (Madde 404)

95. Yeni TTK‟ya göre bağımsız denetçinin sır saklama
sorumluluğunda zamanaşımı süresi nedir?
Denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğu rapor tarihinden baĢlayarak
beĢ yılda zamanaĢımına uğrar. Ancak, fiil suç oluĢturup da Türk Ceza Kanununa
göre süresi daha uzun dava zamanaĢımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da
o zamanaĢımı süresine göre belirlenir. Ceza mevzuatının, suç ihbarına iliĢkin
hükümleri saklıdır. (Madde 404)

96. Yeni TTK‟ya göre denetçilerin sorumlulukları nelerdir?
ġirketin ve Ģirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını,
raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; Ģirketin kuruluĢunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleĢmeyi, bölünmeyi, tür değiĢtirmeyi, menkul kıymet
ihracını veya herhangi bir diğer Ģirket iĢlem ve kararını denetleyen iĢlem denetçisi
ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket
ettikleri iddia eden tarafından ispat edildiği takdirde, hem Ģirkete hem de pay
sahipleri ile Ģirket alacaklılarına karĢı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur.
(Madde 554)
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97. Getirilen yeni düzenlemeye göre denetçi olabilecek
kişilerde hangi nitelikler aranmaktadır?
Yeni TTK‟dadenetçi olabileceklerin belirlendiği düzenleme meslek
mensupları (SMMM ve YMM) ile Bağımsız Denetim ġirketleri belirlenmiĢ, onun
ötesinde anılan kiĢi veya kurumlar ile bunların ortaklarının yanında çalıĢan veya
mesleği birlikte yaptıkları kiĢi veya kiĢilerin aĢağıda sayılanlardan biri olması
halinde, denetçi olamayacakları belirlenmiĢ, bir anlamda bağımsızlık vurgusu
yapılmıĢtır;
a)Denetlenecek Ģirkette pay sahibiyse;
b)Denetlenecek Ģirketin yöneticisi veya çalıĢanıysa veya denetçi olarak
atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taĢımıĢsa;
c)Denetlenecek Ģirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kiĢinin, bir ticaret
Ģirketinin veya bir ticarî iĢletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim
kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse yada bunlarda yüzde yirmiden fazla paya
sahipse yahut denetlenecek Ģirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisi
inat veya üst soyundan biri, eĢi veya üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye kadar
kan veya kayın hısmıysa;
d)Denetlenecek Ģirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir Ģirkette
yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir iĢletmede çalıĢıyorsa veya denetçi
olacağı Ģirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kiĢinin yanında
herhangi bir Ģekilde hizmet veriyorsa;
e)Denetlenecek Ģirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının
düzenlenmesinde denetleme dıĢında faaliyette veya katkıda bulunmıĢsa;
f)Denetlenecek Ģirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının
çıkarılmasında denetleme dıĢında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e)
bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzelkiĢinin veya onun
ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalıĢanı, yönetim kurulu üyesi,
ortağı, sahibi yada gerçek kiĢi olarak bizzat kendisi ise;
g)Yukarıda yer alan Ģartları taĢıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin
nezdinde çalıĢıyorsa,
h) Son beĢ yıl içinde denetçiliğe iliĢkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan
gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek Ģirkete veya ona
yüzde yirmiden fazla pay ile iĢtirak etmiĢ bulunan Ģirketlere verilen denetleme ve
danıĢmanlık faaliyetinden elde etmiĢse ve bunu cari yılda da elde etmesi
bekleniyorsa.
Öte yandan bir bağımsız denetleme kuruluĢunun, bir Ģirketin denetlenmesi
için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o Ģirket için denetleme raporu
vermiĢse, o denetçi en az iki yıl için değiĢtirilir.
Denetçi, denetleme yaptığı Ģirkete, vergi danıĢmanlığı ve vergi denetimi
dıĢında, danıĢmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru Ģirketi aracılığıyla
yapamaz. (Madde 400)
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98. Yeni TTK‟ya göre bağımsız denetçi nasıl seçilir?
Denetçi, her faaliyet dönemi için ve her halde görevini yerine getireceği
faaliyet dönemi bitmeden Ģirket genel kurulunca seçilir. Topluluk denetçileri ise
ana Ģirketin genel kurulunda seçilir. Ancak; faaliyet döneminin dördüncü ayına
kadar denetçi seçilememiĢse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu
üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, Ģirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince atanır. Aynı hüküm, seçilen
denetçinin görevi red veya sözleĢmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal
olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir
nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi
hâllerinde de uygulanır. (Madde 399)

99.Yeni TTK‟ya göre bağımsız denetçi görevden
alınabilir mi?
Görevden alma ve yeni denetçi atanması için Ģirket merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesine denetçinin seçiminin ticaret sicil gazetesinde
ilanından itibaren üç hafta içerisinde dava açılabilir. Asliye ticaret mahkemesi;
a) Yönetim kurulunun,
b) Denetçinin seçimine genel kurulda karĢı oy vermiĢ, karĢı oyunu tutanağa
geçirtmiĢ ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye
doğru en az üç aydan beri, Ģirketin pay sahibi sıfatını taĢıyor olması Ģartıyla
sermayenin yüzde onunu, halka açık Ģirketlerde esas veya çıkarılmıĢ sermayenin
yüzde beĢini oluĢturan pay sahiplerinin,
istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiĢ denetçiyi dinleyerek, seçilmiĢ denetçinin
Ģahsına iliĢkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı
yönünde bir kuĢkunun varlığı hâlinde, baĢka bir denetçi atayabilir. (Madde 399)

100. Denetçi bağımsız denetim sözleşmesini hangi
hallerde fesh edebilir?
Denetçi denetleme sözleĢmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine
karĢı görevden alınma davası açılmıĢsa feshedebilir. GörüĢ yazısının içeriğine
iliĢkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin Ģirketçe sınırlandırılmıĢ olması veya görüĢ
yazısı vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleĢmeyi feshi
yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları
genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor
hâline getirilerek genel kurula verilir. (Madde 399)
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101. Bağımsız denetim şirketleri ile bağımsız denetçilerin
nitelikleri nasıl belirlenecektir?
Bağımsız denetleme kuruluĢlarının kuruluĢ ve çalıĢma esasları ile denetleme
elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan,
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenecektir.
(Madde 400)

102. Bağımsız denetçinin şirketten bilgi alma hakkının
sınırları ve yönetim kurulunun denetçiye karşı sorumlulukları
nelerdir?
ġirketin yönetim kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir.
Yönetim kurulu, Ģirketin defterlerinin, yazıĢmalarının, belgelerinin, varlıklarının,
borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar.
Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde iĢlem denetçisi, yönetim
kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri
kendisine vermesini ve dayanak oluĢturabilecek belgeleri sunmasını ister. Yılsonu
denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde, denetçi yukarıda sayılan yetkileri
finansal tabloların çıkarılmasından önce de kullanabilir. Denetçi tarafından ihtiyaç
duyulması halinde yukarıda belirtilen yetkilerini yavru ve ana Ģirketler için de
kullanabilir. (Madde 401)

103. Şirket ile bağımsız denetçi arasındaki görüş
ayrılıklarının olması durumunda nasıl bir yol izlenecektir?
ġirket ile denetçi arasında Ģirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına,
finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna iliĢkin, ilgili kanunun,
idari tasarrufun veya esas sözleĢme hükümlerinin yorumu veya uygulanması
konu-sunda doğan görüĢ ayrılıkları hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin
istemi üzerine dava masrafları Ģirkete ait olmak üzere, Ģirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. (Madde
405)
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104. Bağımsız denetçilerin denetimi nasıl yapılacaktır?
Yeni TTK‟nın Geçici 3‟ncü maddesinde bu durum düzenlenmiĢtir. ılgili
geçiçi maddeye göre, kamu adına denetleyici tüzel kiĢiliği haiz bir üst kurum
kurulup faaliyete geçinceye kadar denetçilerin, denetlemelerini Türk Ticaret
Kanunu hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak
için, denetçiler yerinden ve internette, denetleme belgelerine eriĢim 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. (Geçici Madde 3)

105. Yeni TTK ile getirilen işlem denetçisi kavramından ve
işlem denetçisinin görevlerinden bahseder misiniz?
Yeni TTK‟nın 554. maddesinde yer alan düzenlemede, iĢlem denetçileri;
Ģirketin kuruluĢu, sermaye artırımı, azaltılması, birleĢme, bölünme, tür değiĢtirme,
menkul kıymet ihracı veya herhangi bir diğer Ģirket iĢlem ve kararlarının
denetlenmesi konusunda görev alacaktırlar. ıĢlem denetçisi olabilmek için denetçi
olma Ģartlarını taĢımak gerekmektedir. Dolayısıyla ortakları, yeminli mali müĢavir
veya serbest muhasebeci malî müĢavir unvanını taĢıyan bağımsız bir denetleme
kuruluĢu olma koĢulu iĢlem denetçileri için de geçerli olacaktır. Yeni TTK’nın
iĢlem denetçisine getirdiği görevleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz;
• Sermaye Ģirketlerinin kuruluĢ iĢlemlerinin denetlenmesi
• ġirketlerin sermaye artırımı, azaltılması konusunda alınan kararların denetlenmesi
• BirleĢme sözleĢmesi ve birleĢme raporunun denetlenmesi
• Bölünme sözleĢmesi ve bölünme planının denetlenmesi
• Menkul kıymet ihracı veya herhangi bir diğer Ģirket iĢlem ve kararlarının
denetlenmesi
• Tür değiĢtirme planının ve tür değiĢtirme raporunun denetlenmesi
• Diğer iĢlemlerin denetimi (Madde 554)

106. ışlem Denetçilerini Atamaları Nasıl Yapılır?
• Kurucu ortaklar, kuruluĢ aĢamasında;
• Yönetim Kurulu veya ġirket Müdürü, birleĢme, bölünme, tür değiĢtirme,
sermayenin artırılması ve azaltılması iĢlemlerinde;
ıĢlem denetçilerini seçerler. Kanunda sayılan diğer durumlarda Mahkeme
veya genel kurul tarafından seçimleri yapılır.
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107. Yeni TTK ile getirilen özel denetçi atanması
kavramından ve hangi hallerde özel denetçi atanacağından
bahseder misiniz?
Özel denetçi atanması, hakim Ģirket yavru Ģirket iliĢkileri açısından
uygulama alanı bulan bir yöntem olup, gerekli görüldüğü hallerde; herhangi bir
pay sahibinin Ģirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine baĢvurması
sonucu mahkemenin tayin edeceği bir kiĢinin Ģirketler topluluğu ile ilgili inceleme
yapmasıdır. Her pay sahibi pay sahipliği haklarını kullanabilmek ve belirli
olayların özel bir denetimle açıklığa kavuĢturulmasını, gündemde yer almasa bile
Genel Kurul’dan isteyebilir. Genel Kurulun istemi onaylaması halinde, her pay
sahibinin otuz gün içinde mahkemeye baĢvurma hakkı vardır. AĢağıdaki hallerde
özel denetçi atanmasına karar verilebilir;
• ġirketi denetleyen denetçi Ģirketin hakim Ģirketle veya topluluk
Ģirketleriyle iliĢkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüĢ veya kaçınma yazısı
yazmıĢsa,
• Yönetim Kurulunun aldığı kararların Ģirketi zarara uğratması ve bunlar
dolayısıyla denkleĢtirme yapılmadığı açıklamıĢsa,özel denetçi atanması için
Mahkemeye baĢvuru yapılabilecektir. (Madde 207), (Madde 406), (Madde 438),
(Madde 439)

108. Yeni TTK‟nın anonim şirketleri sınıflandırması denetim
aşamasında bir farklılık getirecek midir?
Evet. Bu konuda bir farklılıktan bahsedebiliriz. Yeni düzenlemeye göre;
büyük ölçekli Ģirketler, bağımsız denetleme kuruluĢlarınca denetlenecek, orta ve
küçük ölçekli Ģirketler ise, bir veya birden fazla YMM ve/veya SMMM tarafından
denetlenecektir. Küçük ve orta ölçekli Ģirketlerde denetimi yapacak bu kiĢiler
asgari olarak belirtilmiĢ olup, bu Ģirketlerin bağımsız denetleme kuruluĢları
tarafından denetlenmesinde herhangi bir engel yoktur. Ancak bu durumda küçük
ve orta ölçekli Ģirketlere uygulanan hükümlerin büyük ölçekli Ģirketlere nispeten
daha hafif hükümler olduğundan bahsedebiliriz.(Madde 400)
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109. Denetimin yapılması aşamasında hangi standartlar
dikkate alınacaktır?
Yeni TTK‟da denetçilerin sorumlulukları yeni esaslara bağlanmaktadır.
Buna göre; denetçilerin, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları ile uyumlu
Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak denetim yapmaları öngörülmektedir. Yeni TTK‟nın düzenlemeye kavuĢturduğu bu konu, Maliye Bakanlığı‟nın hazırlamıĢ olduğu ve halen de Plan ve Bütçe Komisyonu‟nda
görüĢülmekte olan Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu
Kanunu Tasarısı ile yeni bir boyut kazanmıĢtır.
Denetimin yapılması sırasında, Türkiye Muhasebe Standartları esas alınacaktır. Buna göre; finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kendi
içerisinde tutarlı olup olmadığı incelenecektir. (Madde 397), (Madde 398)

110. Yeni düzenleme ile bağımsız denetime tabi olacak
şirketler nelerdir? Bağımsız denetim kapsamından
bahsediniz.
Yeni TTK‟nın getirdiği düzenlemeye göre; bağımsız denetime tabi olacak
Ģirketler anonim Ģirketler, limited Ģirketler ve sermayesi paylara bölünmüĢ
komandit Ģirketlerdir. Söz konusu bu Ģirketlerin bağımsız denetiminin yapılması
aĢamasında; finansal tabloları, (bilanço, gelir tablosu, nakit akıĢ tablosu, özkaynak
değiĢik tablosu, dipnotlar), Ģirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları,
riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin düzenlediği rapor denetime tabi
tutulacaktır. (Madde 397), (Geçici Madde 6)

111. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet
raporlarının denetimi nasıl olacaktır?
Yönetim kurulunca düzenlenen ve genel kurula sunulacak olan yıllık faaliyet
raporunda yer verilen finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tutarlı
olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı denetçi tarafından kontrol edilecek
ve ayrı bir raporda belirtilecektir. (Madde 397)
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112. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesince
düzenlenen raporun denetimi nasıl olacaktır?
Pay senetleri borsada iĢlem gören Ģirketlerde, yönetim kurulu, Ģirketin varlığını,
geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢüren sebeplerin erken teĢhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir
komite kurmak, sistemi çalıĢtırmak ve geliĢtirmekle yükümlüdür. Diğer Ģirketlerde
bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi
hâlinde derhal kurulacaktır. Kurulan bu komite ilk raporunu kurulmalarını takip eden
ayın sonunda verir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir rapor verecek ve bu
raporda durumu değerlendirip, varsa tehlikelere iĢaret edecek, çareleri gösterecektir.
Bu rapor denetçiye de yollanacaktır.
Denetçi, yönetim kurulu tarafından, Ģirketi, finansal tabloların, gerçek resmi,
dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri
zamanında belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuĢsa bu
sistemin yapısını ve uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim
raporuyla birlikte yönetim kuruluna sunacaktır. (Madde 378)

113 . Denetçinin denetim sonunda vereceği onay veya
kaçınma yazısı hakkında yeni TTK nasıl bir düzenleme
öngörüyor?
Yeni TTK‟ya göre denetçinin, denetim süresini bitirmesinin ardından bir görüĢ
yazısı yazması ve vermesi gerekmektedir. Söz konusu raporda; denetimin konusu,
türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin denetime iliĢkin değerlendirmesini
yapması gerekmektedir. Hazırlanacak görüĢ yazısı, değerlendirme sonucunda 4 farklı
Ģekilde olabilir.
Denetçinin olumlu görüş vermesi(unmodified opinion): Denetçi, olumlu
görüĢ verdiği takdirde yazısında, Türkiye Denetim Standartları uyarınca yapılan
denetimde, Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından
herhangi bir aykırılığa rastlanmadığını; denetim sırasında elde edilen bilgilerine göre,
Ģirketin veya topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal
duruma ve kârlılığa iliĢkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu
dürüst bir Ģekilde yansıttığını belirtir.
Denetçinin sınırlandırılmış olumlu görüş vermesi (qualified opinion):
SınırlandırılmıĢ olumlu görüĢ, finansal tabloların Ģirketin yetkili kurullarınca
düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmıĢ sonuca
etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda verilir.
Denetçinin kaçınma yazısı vermesi (disclaimer): ġirket defterlerinde,
denetlemenin bu bölüm hükümlerine uygun bir Ģekilde yapılmasına ve sonuçlara
varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya Ģirket tarafından
denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçi, bunları
ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüĢ
vermekten kaçınabilir. Kaçınma, olumsuz görüĢün sonuçlarını doğurur. Denetçinin
olumsuz görüş vermesi (adverse): Finansal tabloların kapsamlı ve büyük
aykırılıklar içerdiği durumlarda verilir. (Madde 403)
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114. Sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş verilmesi veya
görüş verilmesinden kaçınılması durumunda yapılacak
işlemler
Sınırlı olumlu görüĢ verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve
düzeltmeleri de karara bağlar. Olumsuz görüĢ yazılan veya görüĢ verilmesinden
kaçınılan durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak,
özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir Ģekilde ilgili olan
bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüĢ yazısının kendisine teslimi
tarihinden itibaren dört iĢ günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve
görevinden toplantı gününde geçerli olacak Ģekilde istifa eder. Genel kurul yeni
bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas
sözleĢmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme
raporu ile birlikte genel kurula sunar. (Madde 40).

70

DYENİ TÜRK TİCARET
KANUNU AÇISINDAN
LİMİTED ŞİRKETLER

71

115. Yeni TTK limited şirketlerde aranan en az iki ortak
olması koşulunu bırakıyor mu?
Mevcut düzenlemede bir limited Ģirketin kurulması için gerekli olan en az
iki kiĢi olma asgari sınırı kaldırılmıĢtır. Yeni düzenleme ile tek kiĢilik limited
Ģirketlerin kurulması mümkün hale gelmiĢtir. Yeni düzenlemeye göre; tek kiĢilik
limited Ģirket kurulması ya da sonradan ortak sayısının bire inmesi halinde bu
durumunda keyfiyetin 7 gün içinde bağlı bulunduğu ticaret siciline tescil ve ilan
edilmesi gerekecektir. Söz konusu düzenlemenin 3. kiĢi alacaklıları koruyacağı
öngörülmektedir. (Madde 574)

116. Tek ortaklı limited şirket hangi amaca hizmet edecektir?
Tek ortaklı limited Ģirket yapısı ile Ģirketin pratikte daha iĢler bir hale
kavuĢması sağlanmaktadır. Mevcut düzenlemede ortaklardan birinin ayrılması
durumunda yalnız kalan ortak en kısa zamanda ya yeni bir ortak bulacak ya da
mevcut ortaklık türünü değiĢtirip adi Ģirket yapısı altında ticari hayatına devam
edecektir. Ancak bu durum Ģirketle ticari iliĢkide bulunan üçüncü kiĢilerin hukuk
güvenliğini tehlikeye sokabilmesi ve Ģirketle fiili anlamda hiçbir ilgisi olmayan ve
genellikle asıl ortağın aile üyelerinden biri olan kiĢilerin görünüĢte ortak
yapılması sorunları yeni TTK‟da öngörülen bu değiĢiklik ile çözüme kavuĢturulmuĢ olacaktır.

117. Limited şirket asgari sermayesinde değişiklik
olmuş mudur?
Evet, bu konuda Yeni TTK‟nın değiĢiklik getirdiğinden bahsedebiliriz. Yeni
TTK‟da limited Ģirket için aranan asgari sermaye 5.000 TL‟den 10.000 TL‟ye
çıkarılmıĢtır. Mevcut düzenlemede yer alan sermayenin taksitle ödenmesine
iliĢkin hüküm ve buna bağlı olarak temerrüt hükümleri ortadan kaldırılmıĢtır. Bu
sayede söz konusu payın bir defada ödenmesi öngörülmüĢtür. Öte yandan, esas
sermaye payının nama yazılı senede bağlanması da mümkün hale gelmektedir.
(Madde 580)
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118. Limited şirketlerin şirket esas sözleşmesinde bulunması
gereken kayıtlarla ilgili olarak yeni TTK herhangi bir
değişiklik getiriyor mu? Neden?
Yeni TTK‟da Ģirket sözleĢmesinde bulunması gereken kayıtlar bakımından
ikili bir ayrım mevcuttur. Buna göre esas sözleĢmede, zorunlu kayıtlar ve Ģirket
sözleĢmesinde öngörülmeleri Ģartıyla bağlayıcı olan kayıtlar baĢlıkları altında ikili
bir düzenleme yapılmıĢtır. Yeni TTK‟nın 577. maddesinde düzenlenen bu ikinci
ayrımın yeni düzenlendiğini ve yeni bir sistemin öngörülerek yapıldığından
bahsedebiliriz. Bu yeni sistem, Ģirket sözleĢmelerinin bilinçli bir Ģekilde
hazırlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu maddenin içeriğinden
anlaĢılacağı üzere;
• Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına iliĢkin kanuni
düzenlemeden ayrılan hükümler,
• Ortaklara veya Ģirkete esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilme,
önalım ve alım hakları tanınması,
• Kanunda veya Ģirket sözleĢmesindeki yükümlülüklerinin hiç ya da
zamanında yerine getirilmemesi halinde sözleĢme cezası hükümleri,
• Genel Kurulda, karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına
iliĢkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler,
• ġirket yönetiminin üçüncü bir kiĢiye bırakılmasına iliĢkin yetki hükümleri,
• Ortağın Ģirketten çıkarılması hakkında özel sebepler.Yeni TTK‟nın söz
konusu maddesinde sınırlı sayıda sayılan bu hükümlerin esas sözleĢmede
öngörülmesi halinde bağlayıcı olacağı kabul edilmektedir.Öte yandan, anonim
Ģirketin denetçiye ve iĢlem denetçileriyle denetime ve özel denetime iliĢkin
hükümleri limited Ģirkete de uygulanır. Bu itibarla ana sözleĢmelerdedenetçi
müessesesine iliĢkin hükümlerin de yer alması gerekmektedir.

119.Limited şirketler açısından müdürlerin sorumlulukları
ile ilgili olarak ne tür değişiklikler getirilmiştir?
Limited Ģirketin idaresinde görev alacak müdürlerin hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili olarak Yeni TTK‟nın anonim Ģirketler ile ilgili bölümüne atıf
yapıldığı görülmektedir. Hükme göre; limited Ģirket müdürleri ile anonim
Ģirketlerin Yönetim Kurulu üyelerine hukuki ve cezai sorumluluk bahsinde aynı
hükümlerin uygulanacağı öngörülmüĢtür. Ayrıca mevcut kanunda olmayan yeni
bir hükümle müdürlerin devredilmez ve vazgeçilmez görevleri sınırlı sayıda
sayılmıĢ ve bu sayede müdürlerin yetki sınırları açıkça ortaya konmuĢtur. (Madde
623), (Madde 625)
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120. Limited şirketler ile ilgili diğer düzenlemeler nelerdir ?
Limited ġirket , kanuna uygun olarak düzenlenen Ģirket sözleĢmesinde, bir
veya daha çok kurucu ortağın, limited Ģirket kurma iradelerini açıklayıp, en az
10.000 TL (Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar arttırılabilir) sermayenin
tamamını Ģartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle
kurulur . Tescil süresi 30 gündür. Esas SözleĢmenin yazılması önem kazanmıĢtır.
Yeni yasaya göre Limited ġirketler sigortacılık da yapabileceklerdir.
Esas SözleĢmede hüküm konulması kaydıyla, ıntifa (ortaklık haklarına
sahip olmaksızın kardan pay alma hakkına haiz) senetler çıkarabilirler. Limited
ġirket anasözleĢmesinde denetçi ile ilgili bilgiler ve denetçinin meslek odası
numarası yer alacaktır. Esas SözleĢmede yer almak koĢulu ile ,sermayenin itibari
değerinin iki katını aĢmıyacak ölçüde ek ödeme yükümlülüğü getirilebilir , ve
yükümlülük hissenin devrinin tescilinden itibaren iki yıl içinde Ģirket iflas etmiĢ
ise devreden ortaktan istenebilir. Limited ġirket esas sözleĢmesinde, yan edim
yükümlülüğü getirilebilir.Bir esas sermaye payına bağlı yan edimin, konusu,
kapsamı, koĢulları gibi noktalar esas sözleĢmede yer almalıdır. (Madde 573),
(Madde 580), (Madde 603), (Madde 606)

121. Limited şirketler ne tür kıymetli evrak çıkarabilir ?
ġirket sözleĢmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konuda
anonim Ģirketlere iliĢkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. (Madde 584)

122-Limited Şirketin Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesinde
Karar Nisabları ?
Aksi Ģirket sözleĢmesinde öngörülmediği takdirde, Ģirket sözleĢmesi, esas
sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiĢtirilebilir. ġirket
sözleĢmesinde yapılan her değiĢiklik tescil ve ilan edilir. (Madde 589)
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123- İnternet Sayfasında Yayınlanması Gereken Hususlar
Nelerdir ?
Her sermaye Ģirketi, bir internet sitesi açmak, Ģirketin internet sitesi zaten
mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aĢağıdaki hususların yayımlanmasına
ayırmak zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin baĢlıcaları Ģunlardır:
a) ġirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını
bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler,
bilgiler, açıklamalar.
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiĢtime, alım,
önerilme, değiĢim oranı, ayrılma karĢılığı gibi haklara iliĢkin 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 iliĢkin karar metinleri; Ģirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki
genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu iĢlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler,
belgeler.
e) Ticaret Ģirketlerinin birleĢmesi, bölünmesi, tür değiĢtirmesi hâlinde,
ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar,
belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleĢme değiĢikliklerine ait
belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet
çıkarılması gibi iĢlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar,
yönetim kurulu açıklamaları.
g) ġeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer
kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla
çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından
bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde
uyulduğuna iliĢkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu baĢkan ve
üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri,
tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, iĢlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve
sermaye piyasasını ilgilendiren konulara iliĢkin bilgiler. (Madde 1524)
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124-ınternet Sayfasındaki Ticari Bilgilerin Yayınlanma
Süresi Nedir ?
6102 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha
uzun bir süre öngörülmedikçe, Ģirketin internet sitesine konulan bir içerik,
üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi
hâlde konulmamıĢ sayılır. Finansal tablolar için bu süre beĢ yıldır.
YönlendirilmiĢ mesajların basılı Ģekilleri 10 yıl süreyle saklanır. ınternet
sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip Ģirket yönetimi tarafından tarih
ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya
yapıĢtırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değiĢiklik yapılırsa,
değiĢikliğe iliĢkin olarak yukarıdaki iĢlem tekrarlanır. (Madde 1524)

125- İnternet Sayfası ile ilgili Yükümlülüklere uymamanın
cezası nedir ? Cezanın muhatabı kimlerdir ?
Ġnternet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde
oluĢturmayan anonim Ģirket yönetim kurulu üyeleri, limited Ģirket müdürleri ve
sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirkette yönetici olan komandite ortaklar
altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla
cezalandırılırlar.
ınternet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir Ģekilde
koymayan, anonim Ģirket yönetim kurulu üyeleri, limited Ģirket müdürleri ve
sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirkette yönetici olan komandite ortaklar;
üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
(Madde 562)
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126- Geç ödeme direktifi nedir ?
Birçok büyük ve güçlü ticari iĢletme geç ödemeyi bir finansman aracı olarak
kullanmaktadır. Bu ise; mal ve hizmet verenleri çok güç durumda bırakmakta,
finansal durumlarını sarsmakta, hatta iflasa bile sürükleyebilmektedir. Geç
ödemenin sonuçları,Yeni TTK da, Devlet ödemeleri hariç tutularak tekrar
düzenlenmiĢtir. Bu konuda AB nin 2011 yılı yönergeleri de dikkate alınmıĢtır.
Düzenlemenin amacı; üreticileri, KOBı „leri ve fatura ya da eĢdeğer ödeme
talepleri karĢılığı hizmet veren ticari iĢletmeler ile kiĢileri , konumları güçlü olan
ticari iĢletmeler karĢısında korumaktır. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklı ve
borçlu arasında sözleĢme düzenlenecektir. Ancak, sözleĢme uyarınca yerine
getirilmesi gereken edimler ticari hükümlerde belirlenen sınırları aĢmamalıdır.
Sınırın aĢıldığı hallerde, sadece sınırı aĢan kısım ile ilgili kısmi geçersizlik
kavramı korunmuĢtur.

127- Geç ödeme sonuçları nelerdir ?
Borçlu, sözleĢmede öngörülmüĢ bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde
borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düĢer.
SözleĢmede ödeme günü veya süresi belirtilmemiĢse, borçlu aĢağıdaki
sürelerin sonunda ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak
kazanır:
* Faturanın veya eĢ değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip
eden otuz günlük sürenin sonunda.
* Faturanın veya eĢ değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse, mal veya
hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda,
* Borçlu faturayı veya eĢ değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden
önce almıĢsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin
sonunda.
* Kanunda veya sözleĢmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme
usulünün öngörüldüğü hallerde, kabul ve gözden geçirme süresi 30 gündür. (Madde
1530)
SözleĢmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eĢ değer ödeme talebinin
veya mal veya hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul
usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmıĢ gün olabilir.
Mal ve hizmette; ayıp, saklı ayıp veya muayene ile anlaĢılabilen ayıp varsa,
kabul veya gözden geçirme süresi, mal veya hizmetin alınmasından itibaren 30 gün
olarak kabul edilir
Alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koĢuluyla ve açıkça
anlaĢmak suretiyle taraflar daha uzun bir süre öngörebilirler.
Ancak alacaklının küçük yahut orta ölçekli iĢletme (KOBı) veya tarımsal ya da
hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli iĢletme sıfatını taĢıdığı
hâllerde, ödeme süresi, altmıĢ günü aĢamaz.
Gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az
faiz ödeneceğini, alacaklının geç ödeme dolayısıyla uğrayacağı zarardan borçlunun
sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir Ģekilde sorumlu tutulabileceğini öngören
sözleĢme hükümleri geçersizdir.
79

128- Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemede temerrüt faizi
nasıl hesaplanır ?
Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere iliĢkin temerrüt
faiz oranının sözleĢmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu
hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep
edilebilecek asgari giderin tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl
ocak ayında ilan eder.
Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
ıliĢkin Kanunda öngörülen ticari iĢlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az
yüzde sekiz fazla olmalıdır. (Madde 1530)

129- Mal ve hizmet tedarikinde taksitle ödeme öngörüldüğü
durumlarda geç ödemenin yaptırımları nelerdir ?
Mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda,
bu maddenin ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri birinci taksit bakımından
uygulanır. Her bir taksit tutarının ödenmeyen kısmı kanunda öngörülen ticari
iĢlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az % 8 fazla olmalıdır.
Alacaklının küçük veya orta ölçekli iĢletme veya tarımsal veya hayvansal
üretici olup borçlunun büyük ölçekli iĢletme olduğu hâllerde taksitle ödemeyi
öngören sözleĢme hükümleri geçersizdir. (Madde 1530)

130- Şirket Kurulları elektronik ortamda hangi durumlarda
ve nasıl yapılır?
Esas SözleĢmede yer verilmiĢ olması kaydıyla Sermaye ġirketlerinde
Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu tamamen veya kısmen elektronik ortamda
yapılabilir.
Sözkonusu Kurullarda elektronik oy kullanabilmek için ;
-ġirketin internet sitesinin olması
- Ortağın istemde bulunması
-Teknolojik yeterliliğinin bir raporla belirlenmesi ve iĢ bu raporun tescil ve
ilan edilmiĢ olması
-Oy Kullananların kimliklerinin saklanması,
gerekir.
Katılma, görüĢ açıklama, oy kullanmaya vb. ayrıntıları Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelik ve Ģirketlerce hazırlanacak bir Tüzükle
belirlenecektir. (Madde 1527)
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