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Telefonl

la ya da söz

yı alan kişi

usu teyit me

lacaktır. 

Tacirler 

eşmesi ile m

a)Sözleş

m kısım yer

nce ileri sü

ilmemesi   d

anabilecek, 

edilmesi ve

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

rin borçların

nun ticari iş

na durum el

dan yalnız 

adıkça, diğe

an veya olm

n bir ücret 

en itibaren f

şletmesi bağ

tacirden, diğ

da gösterilm

ra alan kişi 

unmamışsa b

a, telgrafla,

zlü olarak ku

i, bunu aldı

ektubunun y

arasındaki 

mal değişim 

menin nitel

rine getirilm

ürmeksizin 

durumunda 

ancak, o kı

eya izlenen 
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nın ticari o

şletmesiyle 

verişli olma

biri için ti

eri için de tic

mayan bir ki

isteyebilece

faize hak ka

ğlamında bi

ğer taraf, k

mesini isteye

aldığı tariht

bu içeriği ka

, herhangi b

urulan sözle

ığı tarihten

yapılan sözl

satış ve m

sözleşmesi

liğine, tarafl

mesi mümk

kısmi tesli

 alıcı  hakla

ısmın teslim

amaca ulaş

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

olması asıld

ilgili olmad

adığı takdir

icari iş nite

cari iş sayıl

işiye, ticari 

ek, ayrıca ta

azanacaktır.

ir mal satm

kendisine b

ebilecektir.

hten itibaren

abul etmiş s

bir iletişim 

eşmelerle y

n itibaren se

leşmeye vey

mal değişim

ine  ilişkin h

fların amacın

kün ise vey

imi kabul 

arını  sadec

m edilmeme

şılması imk

: (312) 426 16

 – info@kokb

dır. Ancak, 

dığını diğer

de borç adi 

eliğinde ol

lacaktır. 

işletmesiyl

acir, verdiği

mış, üretmiş

ir fatura ve

n sekiz gün 

sayılacaktır

veya bilişi

yapılan açık

ekiz gün iç

ya açıklama

mlerinde de

hükümleri u

na ve malın

a bu şartlar

etmişse; sö

ce   teslim   

esi dolayısıy

kânı ortadan
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gerçek kişi

r tarafa açık

sayılacaktır

an sözleşm

e ilgili bir i

i avanslar v

, bir iş görm

erilmesini v

içinde, fatu

. 

im aracıyla 

lamaların iç

çinde itirazd

alara uygun 

e Türk Bor

uygulanacak

n cinsine gö

rın bulunma

özleşmenin 

edilmemiş  

yla sözleşm

n kalkıyor v

x : (312) 426 

i olan bir t

kça bildirdiğ

r. 

meler, Kanu

iş veya hizm

ve yaptığı gi

rmüş veya b

ve bedeli ö

uranın içeriğ

a veya diğer

çeriğini doğ

da bulunma

n olduğunu k

rçlar Kanun

ktır. 

öre, satış söz

mamasına ra

 bir kısm

 olan  kısım

meden bekle

veya zayıflıy

16 17 

acir, işlemi

ği veya işin

unda aksine

met görmüş

iderler için,

bir menfaat

ödenmiş ise

ği hakkında

r bir teknik

ğrulayan bir

amışsa, söz

kabul etmiş

nunun satış

zleşmesinin

ğmen alıcı,

ının yerine

m  hakkında

nen yararın

yorsa ya da

i 

n 

e 

ş 

, 

t 

e 

a 

k 

r 

z 

ş 

ş 

n 

, 

e 

a 

n 

a 



      
         
       
 
durum

getiri

istey

aracı

çıkar

çıkar

adına

ihbar

satıcı

incel

hakla

mües

düze

işletm

karar

halef

halin
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mdan ve 

ilemeyeceğ

b)Alıcı m

yebilecek; m

ılığıyla yap

rılacak mal

rıldıktan son

a bir bankay

r edilecektir

c)Malın 

ıya ihbar et

lemek veya 

arını korum

7- Yeni 

Eski Ka

sseseler” tic

Yeni Tic

yde gelir sa

medir. (md.

Ticari iş

rnamede gö

Ayrıca, t

fiyet öngörü

nde devredil

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

şartlardan, 

ği anlaşılıyor

mütemerrit 

mahkeme, s

pılmasına k

lın nitelikle

nra artan pa

ya ve banka

r. 

ayıplı oldu

tmelidir. Aç

incelettirm

mak için duru

Ticaret K

anunda “ti

cari işletme 

caret Kanun

ağlamayı h

 11)  

şletme ile e

österilecektir

ticari işletm

ülmezken, y

lebilmeleri m
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sözleşmen

rsa alıcı söz

olduğu takd

satışın açık

karar verece

erini bir uz

ara, satıcının

a bulunmad

uğu teslim 

çıkça belli d

mekle ve bu 

umu bu süre

Kanununda

icarethane 

sayılırken, 

nuna göre; t

edef tutan f

esnaf işletm

r. 

melerin devr

yeni Kanun

mümkün ha

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nin kalan 

zleşmeyi fes

dirde satıcı,

k artırma yo

ek, satıcı i

zmana tespi

n takas hakk

dığı takdirde

sırasında a

değilse alıcı

inceleme so

e içinde satı

a ticari işl

veya fab

Yeni Kanu

ticari işletm

faaliyetlerin

mesi arasın

ri daha önc

n ile ticari i

ale gelmiştir

: (312) 426 16
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kısmının 

shedebilece

 malın satış

oluyla veya

isterse satış

it ettirecek,

kı saklı kalm

e notere bır

açıkça belli 

ı malı teslim

onucunda m

ıcıya ihbarla

letmenin ta

rika yahut

un ile “ticar

me, esnaf işl

n devamlı v

ndaki sınır, 

ce borçlar k

işletmelerin

r. 
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tam veya

ktir. 

şına izin ver

a bu işle y

ş için yetki

, satış gide

mak şartıyla

rakılacak ve

ise alıcı ik

m aldıktan s

malın ayıplı 

a yükümlüd

anımı yap

t ticari şe

ri işletme” k

letmesi için

ve  bağımsı

Bakanlar K

kanunu ile d

n devri düze

x : (312) 426 

a gereği g

rilmesini m

yetkilendiril

ilendirilen 

erleri satış 

a, satıcı tara

e durum hem

ki gün için

sonra sekiz

olduğu orta

dür. 

pılmış mıdı

ekilde işlet

kavramı tan

n öngörülen

ız şekilde y

Kurulunca 

düzenlenirk

enlenmiş v
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gibi yerine

mahkemeden

len bir kişi

kişi, satışa

bedelinden

afından alıcı

men alıcıya

nde durumu

 gün içinde

aya çıkarsa,

ır?  

tilen diğer

nımlamıştır. 

n sınırı aşan

yürütüldüğü

çıkarılacak

ken ve külli

e bir bütün

e 

n 

i 

a 

n 

ı 

a 

u 

e 

, 

r 

 

n 

ü 

k 

i 

n 



      
         
       
 

ayrı 

işlem

kirac

özgü

işletm

tescil

dava

hakk

işletm

203, 

ve kr

tems

hava

hükü
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Ticari iş

ayrı yapılm

mlere konu o

Aksi ön

cılık hakkın

ülenen malv

meyi bir büt

l ve ilan edi

8- Yeni 

edilmek

Yeni Ka

aları ile taraf

a)6102 s

b)Türk 

kındaki 962 

c)11/01/2

menin devr

rekabet yas

redi emrini

ilciler, ticar

ale hakkında

d)Fikri m

e)Borsa, 

ümlerde, 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

letme, içerd

masına gere

olabilecekti

ngörülmemi

nı, ticaret un

varlığı unsu

tün hâlinde 

ilecektir. 

Ticaret K

ktedir? 

anuna göre, 

fların tacir o

ayılı Kanun

Medeni K

ila 969. ma

2011 tarihl

ralınması ile

sağına ilişki

i düzenleye

ri vekiller v

aki 555 ila 5

mülkiyet huk

sergi, pana
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diği malvarl

ek olmaksız

r. 

işse, devir 

nvanı ile diğ

urlarını içe

konu alan d

Kanununa

her iki tara

olup olmadı

nda (Yeni T

Kanununun, 

addelerinde,

li ve 6098

e işletmeler

in 444 ve 44

en 515 ila 5

ve diğer ta

560, saklam

kukuna dair

ayır ve pazar
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vaklıdere Tel 
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lığı unsurla

zın bir bütü

sözleşmes

ğer fikrî mü

erdiği kabu

diğer sözleş

a göre ha

afın da ticari

ıklarına bak

Ticaret Kanu

rehin kar

, 

 sayılı Tür

rin birleşme

47,  yayın s

519, komisy

acir yardımc

ma sözleşme

r mevzuatta

arlar ile antr

: (312) 426 16
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arının devri 

ün hâlinde d

inin duran

ülkiyet hak

ul olunacak

şmeler yazıl

angi daval

i işletmesiy

kılmaksızın;

unu), 

rşılığında ö

rk Borçlar 

esi ve şekil

sözleşmesin

yon sözleşm

cıları için ö

lerini düzen

a, 

epo ve ticar
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için zorunl

devredilebil

malvarlığ

klarını ve sü

k, bu devir

lı olarak yap

lar ticari 

yle ilgili hus

; 

ödünç verm

Kanununu

l değiştirme

ne dair 487 i

mesine ilişk

öngörülmüş 

nleyen 561 i

rete özgü di

x : (312) 426 

lu tasarruf i

lecek ve di

ğını, işletm

ürekli olarak

r sözleşme

apılacak, tica

dava olar

suslardan do

me işi ile 

un malvarlı

esi hakkınd

ila 501, kre

kin 532 ila 

bulunan 5

ila 580. mad

iğer yerlere 
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işlemlerinin

iğer hukuki

e değerini,

k işletmeye

siyle ticari

aret siciline

rak kabul

oğan hukuk

uğraşanlar

ığının veya

daki 202 ve

di mektubu

545, ticari

47 ila 554,

ddelerinde,

ilişkin özel

n 

i 

, 

e 

i 

e 

l 

k 

r 

a 

e 

u 

i 

, 

l 



      
         
       
 

işleri

sayıl

eserl

Usul

tutarı

5) 

bulun

işlere

asliy

Yüks

Kanu

dava

veya

itiraz

ilgili

içind

tarafı

oluşt

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

f)Bankal

ine ilişkin 

lacaktır. (md

 Ancak, 

lerine ilişkin

Ticari da

lü Muhakem

9- Ticar

Yeni Ka

ına bakılma

Bir yerd

nan ticari sa

e asliye tica

ye ticaret m

sek Kurulu

unundan ve

alarına bakm

Sadece i

a hukuki nit

z şeklinde i

i mahkemey

de yenilenec

Ticari bi

fından gör

turmayacakt

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

lara, diğer 

düzenleme

d. 4) 

herhangi b

n haklardan

avalarda nel

meleri Kanu

ri davalar 

anuna göre 

aksızın asliy

de asliye tic

ayılan daval

aret mahke

mahkemesi v

unca, asliye

 diğer kanu

makla görev

iki tarafın is

teliği neden

ileri sürüleb

ye gönderile

cek davaya b

ir davanın 

rülmesi hü

tır. 
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kredi kuru

elerde öngö

ir ticari işle

doğan dava

lerin delil o

unu hükümle

hangi ma

aksine hük

ye ticaret m

caret mahke

larla özel hü

mesinde ba

varsa, iş dur

e ticaret ma

unlardan doğ

lendirilebile

steklerine b

niyle mahke

bilecektir. İ

ecek, kararı

bu mahkem

hukuk mah

ükmün bo

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

uluşlarına, 

örülen husu

etmeyi ilgil

alar ticari d

olarak kabul

erine tabi ol

ahkemelerd

küm bulunm

mahkemesi tü

emesi varsa

ükümler uy

akılacak; bi

rumunun g

ahkemelerin

ğan deniz t

ecektir. 

bağlı olmaya

emenin iş a

İlk itiraz ha

ın sözlü bild

me bakmak z

hkemesi, tic

ozulması 

: (312) 426 16
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finansal ku

uslardan do

lendirmeyen

ava kabul e

l edileceği i

lacaktır.  

de görülec

madıkça, d

üm ticari da

a, asliye hu

yarınca ticar

ir yerde tica

erekli kıldı

nden biri v

icaretine ve

an işler har

alanına girip

aklı görüldü

dirimi veya 

zorunda ola

cari olmaya

için yalnı
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urumlara v

oğan hukuk

n havale, v

edilmeyecek

ile bu delill

cektir?  

dava olunan

avalara bakm

kuk mahke

ret mahkeme

aret davalar

ğı yerlerde 

veya birkaç

e deniz sigo

iç olmak üz

p girmediği

üğü takdird

tebliği tarih

caktır. 

an bir davan

ız başına 

x : (312) 426 

ve ödünç p

k davaları 

vedia ve fik

ktir.  

lerin sunulm

n şeyin değ

kmakla göre

emesinin gö

mesinde görü

rına bakan 

Hakimler 

çı münhasır

ortalarına ili

zere, bir da

i, taraflarca

de dosya ta

hinden itiba

nın ticaret 

yeterli 

16 17 

para verme

ticari dava

kir ve sanat

ması Hukuk

ğerine veya

vlidir. (md.

örevi içinde

ülecek diğer

birden çok

ve Savcılar

ran Ticaret

işkin hukuk

vanın ticari

a sadece ilk

lep üzerine

aren on gün

mahkemesi

bir sebep

e 

a 

t 

k 

a 

. 

e 

r 

k 

r 

t 

k 

i 

k 

e 

n 

i 

p 



      
         
       
 

düze

“ban

ifade

kurul

öngö

geniş

finan

niteli

özell

adlar

soyad

ortak

şirke

bulun

geniş

sebep
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Ticari hü

nleme yoks

10- Esk

olarak s

Eski Tic

nkacılık ve 

e edilen da

luşlarına, f

örülen husu

şletilmiştir. 

11- Yen

devri ko

Gerçek k

nsal durumu

ikte bulunm

liklerini be

rdan ibaret o

Kollektif

dıyla şirketi

Adi veya

klardan en a

etlerin ticare

namayacakt

Anonim,

şliği, önemi

p olacak ni

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ükümler ko

sa, sözleşme

ki Kanun 

sayılan da

caret Kanu

ödünç para

avalara, yen

finansal ku

uslardan d

ni Kanun 

onularınd

kişi olan tac

u hakkında

mamak, ge

lirten veya

olan ekler il

f şirketin tic

i ve türünü 

a sermayesi

az birinin ad

et unvanları

tır. 

, limited ve

i ve finansa

itelikte bulu
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oyan kanun

e ile değiştir

ile kıyasla

avaların ka

ununda ticar

a verme işle

ni Ticaret 

urumlara v

doğan huku

ile ticare

a ne gibi d

cirin ticaret 

a, üçüncü k

erçeğe ve 

a unvanda 

le kısaltılma

caret unvan

gösterecek 

i paylara bö

dı ve soyadı

nda komand

e kooperati

l durumu ha

unmamak ş

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nlarda öngö

rilemeyecek

andığında

apsamı gen

ari dava ola

eri kanunun

Kanununun

ve ödünç p

uk davaları

et unvanı 

düzenleme

unvanı; tac

kişilerde ya

kamu düze

yer alan k

adan yazılac

nı, bütün ort

bir ibareyi 

ölünmüş ko

ıyla şirketi 

diter ortakla

if şirketler;

akkında, üç

şartıyla, tic

: (312) 426 16
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rülen zama

ktir.  

a Yeni Tic

nişletilmiş

arak sayıla

ndan kayna

n 4. madde

para verme

ı” da ekle

alınması, 

eler yapılm

cirin kimliği

anlış bir gö

enine aykır

kişilerin kim

cak adı ve s

takların vey

içerecektir.

omandit şirk

ve türünü g

arın adları v

işletme ko

çüncü kişiler

aret unvanl
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anaşımı süre

caret Kan

ş midir? 

an davalar 

klanan huk

esi ile, “ba

e işlerine i

nerek, tica

kullanılm

mıştır? 

i, işletmesin

örüşün oluş

rı olmamak

mliklerini g

soyadından 

ya ortaklarda

ketlerin tica

gösterecek b

ve soyadları

onusu göste

rde yanlış b

larını serbe

x : (312) 426 

releri, Kanu

nunu ile ti

arasında y

kuk davalar

ankalara, d

ilişkin düze

ari davaları

ması, koru

nin genişliğ

şmasına se

k şartıyla, 

gösteren ya

oluşacaktır

dan en az bir

aret unvanı,

bir ibareyi i

ı veya ticare

ermek ve i

bir görüşün 

estçe seçebi
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unda aksine

icari dava

yer alan ve

rı” şeklinde

diğer kredi

enlemelerde

ın kapsamı

unması ve

ği, önemi ve

bep olacak

işletmenin

a da hayalî

. 

rinin adı ve

 komandite

çerecek, bu

et unvanları

şletmesinin

oluşmasına

ileceklerdir.

e 

a 

e 
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e 
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Ticar

bulun

aldığ

yapıl

adlar

tescil

yapıl

izlen

Baka

veya

hâlin

ticare

şirke

şekil

yazıl

zorun

bir i

yerle
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ret unvanl

nması şartt

ğı takdirde, 

larak yazıla

Ticari iş

rı olacaktır. 

Diğer ya

l edilmiş b

lması zorun

Tek başl

nimini uyand

“Türk", 

anlar Kurulu

Ticari işl

a yetkili mak

Kollektif

nde ticaret 

et unvanına

etin devamı

lde bildirirle

lı izni alınm

Her şub

ndadır. Bu 

işletmenin 

erin ve şube

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

arında, "an

ır. Bu şirke

şirket türün

amayacaktır

şletmeye sa

andan bir tic

bulunan diğ

nludur. 

larına ticare

dıracak ekle

"Türkiye", 

u kararıyla k

letme sahib

kamlar taraf

f veya kom

unvanı değ

a adı dâhil 

ını kabul ed

erse şirket u

mak şartıyla 

e, kendi m

unvana şub

Türkiye'dek

e olduğunun
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nonim şirk

etlerin ticar

nü gösteren

. 

ahip olan d

caret unvan

ğer bir unv

et yapan ge

er yapamay

"Cumhuriy

konabilecek

inin veya b

fından değiş

mandit şirke

ğiştirilmeks

olan bir o

der veya şi

unvanı oldu

şirket unvan

merkezinin t

be ile ilgili 

ki şubesinin

n gösterilme

VİRLİK 

vaklıdere Tel 
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ket", "limit

ret unvanın

n ibareler, b

dernek, vakı

nına Türkiy

vandan ayırt

erçek kişile

yacaklardır.

yet" ve "M

ktir. 

bir ortağın ti

ştirilirse unv

ete ya da d

sizin olduğ

ortağın ölüm

irkete girm

uğu gibi bır

anında kalab

ticaret unv

ekler yapıla

n ticaret un

esi ise şarttır

: (312) 426 16
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ted şirket"

nda, gerçek 

baş harflerle

ıf ve diğer 

e'nin herhan

t edilmesi 

r ticaret un

Millî" kelim

icaret unvan

van olduğu 

donatma işt

ğu gibi kala

mü üzerine 

memekle ber

rakılabilecek

bilecektir. 

vanını, şube

abilecektir. 

nvanında, m

r. 
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ve "koop

bir kişinin

e veya başk

tüzel kişil

ngi bir sicil

için gerekl

nvanlarına b

meleri bir ti

nında yer ala

gibi kalabil

tirakine yen

abilecek, b

mirasçıları

raber bu hu

k, şirketten 

e olduğunu 

Merkezi ya

merkezin v

x : (312) 426 

peratif" ke

n adı veya 

ka bir şekild

lerin ticaret

l dairesinde

li olduğu ta

bir şirketin 

icaret unva

an adı kanu

lecektir. 

ni ortakları

bu şirketlerd

ı onun yeri

ususta izinl

ayrılan ort

belirterek 

abancı ülke

ve şubenin 

16 17 

elimelerinin

soyadı yer

de kısaltma

t unvanları,

e daha önce

akdirde, ek

var olduğu

anına ancak

unen değişir

ın  girmesi

den birinin

ine geçerek

lerini yazılı

tağın adı da

kullanmak

ede bulunan

bulunduğu

n 

r 

a 

, 

e 

k 

u 

k 

r 

i 

n 

k 

ı 

a 

k 

n 

u 



      
         
       
 

doğu

aittir

Ensti

aykır

müdü

üç ay

tescil

hâlin

edilm

madd

varsa

mahk

karşı

aleyh

vereb

benz

ettiri
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Ticaret u

Bir işletm

uracak, devi

Usulen t

r. 

Bütün m

itüsü görevl

rı olarak te

ürüne ve Cu

Ticaret u

ydan iki yıl

lden dolayı 

Ticaret u

nde hak sah

mişse kanun

di durumun

a, kusurun a

keme, teca

ılığına da h

hine hüküm

bilecektir. 

Son olar

zer işletmel

ilmesi gerek

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

unvanının iş

menin devri

ir hâlinde de

tescil ve ila

mahkemeler

lerini yapar

escil edildiğ

umhuriyet s

unvanı kulla

la kadar hap

zarar gören

unvanının, t

hibi, bunun

na uygun bi

n ortadan ka

ağırlığına gö

avüz sonuc

hükmedebile

m verilen kim

ak, işletme 

lerden ayır

kmektedir. 
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şletmeden ay

i, aksi açıkç

evralan, unv

an edilmiş 

r, memurlar

rlarken bir t

ğini veya k

savcılığına b

anmaya ilişk

pis veya ad

nlerin tazmi

ticari dürüst

n tespitini, y

ir şekilde de

ldırılmasını

öre maddi v

cunda müte

ecektir. Mah

mseye ait o

sahibi ile il

rt etmek iç

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ayrı olarak b

ça kabul ed

vanı aynen k

olan ticare

r, ticaret v

ticaret unvan

kullanıldığın

bildirmek zo

kin olarak Y

dli para cez

inat hakları 

tlüğe aykırı

yasaklanma

eğiştirilmes

ı, gereğinde

ve manevi ta

ecavizin el

hkeme, dav

lmak üzere

lgili olmaks

çin kullanı

: (312) 426 16
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başkasına de

dilmiş olmad

kullanma ha

et unvanını 

ve sanayi o

nının tescil 

nı öğrenirle

orundadırla

Yasada yer 

zasıyla ceza

saklıdır. 

ı biçimde b

asını; haksı

sini veya sil

e araçların v

azminat iste

lde etmesi 

vayı kazana

, kararın ga

sızın doğrud

ılan adların
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evri mümkü

dıkça, unva

akkına sahip

kullanma h

odaları, not

edilmediğin

erse durum

ar. 

alan hüküm

landırılacak

ir başkası t

z kullanılan

linmesini, t

ve ilgili mal

eyebilecek, 

mümkün 

n tarafın ist

azete ile yay

dan doğruya

n da sahip

x : (312) 426 

ün değildir. 

anın da devr

p olacaktır.

hakkı sadec

terler ve T

ni, kanun h

mu yetkili ti

mlere riayet 

klardır. Ger

tarafından k

n ticaret un

tecavüzün s

lların imhas

maddi tazm

görülen m

temi üzerin

yımlanması

a işletmeyi t

pleri tarafın

16 17 

ri sonucunu

ce sahibine

Türk Patent

hükümlerine

icaret sicili

etmeyenler

rçeğe aykırı

kullanılması

nvanı tescil

sonucu olan

sını ve zarar

minat olarak

menfaatinin

ne, giderleri

na da karar

tanıtmak ve

ndan tescil

u 

e 

t 

e 

i 

r 

ı 

ı 

l 

n 

r 

k 

n 

i 

r 

e 

l 



      
         
       
 

yeni 

farkl

menf

eden

şekil

göre 

davra

işleri

stokl

açıkl

müst

olma

önlem
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12- Yen

hangile

fiile uyg

6102 say

bir anlayış

lı olarak Yen

Haksız r

faatine, dür

nlerle müşte

llerdeki ayk

Yeni Ka

başlıca hak

a)Dürüst

anışlar ve ö

-başkalar

ini yanlış, y

-kendisi,

ları, satış k

lamalarda b

-paye, d

tesna yetene

ayan meslek

-başkasın

mler almak,

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ni Ticare

ridir? Hak

gun gördü

yılı Yeni Ti

ş ve algı ile

ni Kanunda

rekabete iliş

rüst ve boz

eriler arasın

kırı davranış

anunun 55. 

ksız rekabet 

tlük kuralın

özellikle;  

rını veya o

yanıltıcı vey

, ticari işlet

kampanyala

ulunmak ve

diploma vey

eğe malik b

k adları ve s

nın malları

,  
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et Kanun

ksız rekab

üğü yaptırı

icaret Kanu

e ele alındı

a haksız rek

şkin hüküm

ulmamış re

ndaki ilişki

şlar ile ticari

maddesinde

hâlleri şunl

na aykırı re

nların mall

ya gereksiz y

tmesi, işletm

arının biçim

eya aynı yol

ya ödül al

bulunduğu z

sembolleri k

, iş ürünle

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nuna gör

bet sonucu

ım nedir?

ununda haks

ığı görülme

kabetin tanım

mlere Yasad

ekabetin sağ

ileri etkiley

i uygulamal

e haksız rek

lardır: 

eklamlar v

larını, iş ürü

yere incitici

me işaretler

mi ve iş ili

llarla üçünc

lmadığı hâl

zannını uyan

kullanmak, 

eri, faaliyet

: (312) 426 16

 – info@kokb

re başlıc

u hangi dav

sız rekabeti

ektedir. 676

mına yer ver

da yer verilm

ğlanmasıdır

yen aldatıc

lar haksız v

kabet haller

e satış yön

ünlerini, fiy

i açıklamala

ri, malları, 

işkileri hak

cü kişiyi rek

lde bunlara

ndırmaya ça

leri veya i
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ca haksız

valar açıla

in önlenmes

2 sayılı Es

rilmemiştir.

mesinin am

r. Rakipler 

ı veya dür

e hukuka ay

ri tadadi ol

ntemleri ile

yatlarını, fa

arla kötülem

iş ürünleri

kında gerçe

kabette öne g

a sahipmişç

alışmak vey

şleri ile ka

x : (312) 426 

z rekabe

abilir? Ka

si ile ilgili h

ski Ticaret 

. 

macı, bütün 

arasında v

rüstlük kur

ykırıdır.  

larak sayılm

e diğer huk

aaliyetlerini 

mek,  

, faaliyetler

ek dışı vey

geçirmek,  

çesine hare

ya buna elv

arıştırılmay

16 17 

et halleri

anunun bu

hükümlerin

Kanununda

katılanların

eya tedarik

ralına diğer

mıştır. Buna

kuka aykırı

veya ticari

ri, fiyatları,

ya yanıltıcı

eket ederek

erişli doğru

a yol açan

i 

u 

n 

a 

n 

k 

r 

a 

ı 

i 

, 

ı 

k 

u 

n 



      
         
       
 

rakib

şekil

benz

altınd

müşt

sınırl

yarar

yapıl

satım

veya

beya

sözle

sözle

hakk

olduk
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-kendisin

bini gereksi

lde; başkala

zer yollardan

-seçilmiş

da satışa s

terilerini, ke

-müşteriy

-müşterin

lamak, 

-malların

rlarını veya 

-taksitle 

lan ilanlard

mdan kaynak

-tüketici 

a kredilerin

anlarda bulu

-işletmes

eşmeleri sun

eşme süresi,

kına ilişkin e

b)Sözleş

-müşteril

kları sözleşm

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ni, malların

iz yere köt

arı, malları,

n öne geçirm

ş bazı malla

sunmak, bu

endisinin ve

yi ek edimle

nin karar 

n, iş ürünler

tehlikelerin

satım sözl

da unvanını 

klanan ek m

kredilerine

n net tutarl

unmamak, 

sine ilişkin

nan veya ak

, müşterinin

eksik veya y

şmeyi ihlale

lerle kendis

melere aykı
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nı, iş ürünle

tüleyici vey

, iş ürünler

mek,  

arı, iş ürünl

u sunumlar

eya rakipleri

erle sunumu

verme öz

rinin veya fa

ni gizlemek 

leşmelerine

açıkça beli

maliyeti Tür

e ilişkin ka

larına, topl

n faaliyetler

kdeden ve b

n cayma vey

yanlış bilgil

e veya sona 

sinin bizzat

ırı davranm

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

erini, faaliy

ya gereksiz

ri veya fiya

lerini veya 

rı reklamla

inin yeteneğ

un gerçek d

zgürlüğünü 

faaliyetlerin 

k ve bu şekil

e veya bun

irtmemek, p

rk Lirası ve 

amuya yapı

lam giderle

ri çerçeves

bu bağlamda

ya fesih hak

ler  içeren s

erdirmeye y

t sözleşme y

maya yöneltm

: (312) 426 16

 – info@kokb

etlerini, fiy

z yere onu

atlarıyla ka

faaliyetleri 

rında özell

ği hakkında

değeri hakkı

özellikle 

özelliklerin

lde müşteriy

na benzer h

peşin veya t

yıllık oranl

ılan ilanlar

erine, efek

sinde, taksi

a sözleşmen

kkına veya 

özleşme for

yöneltmek; 

yapabilmes

mek, 
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yatlarını, ger

un tanınmış

rşılaştırmak

birden çok

likle vurgu

a yanıltmak;

ında yanıltm

saldırgan 

ni, miktarını

yi yanıltmak

hukuki işlem

toplam satış

ar üzerinden

da unvanın

tif yıllık f

itle satım 

nin konusu,

kalan borcu

rmülleri kul

özellikle; 

i için, onlar

x : (312) 426 

erçeğe aykır

şlığından y

k ya da üçü

k kere tedar

ulamak ve 

;  

mak, 

satış yönt

nı, kullanım 

k, 

emlere ilişk

ş fiyatını v

en belirtmem

nı açıkça b

faizlerine i

veya tüket

, fiyatı, öde

u vadeden ö

llanmak. 

arı başkaları

16 17 

rı, yanıltıcı,

ararlanacak

üncü kişiyi

rik fiyatının

bu şekilde

temleri ile

amaçlarını,

kin kamuya

eya taksitle

mek, 

elirtmemek

ilişkin açık

tici kredisi

eme şartları,

önce ödeme

ıyla yapmış

, 

k 

i 

n 

e 

e 

, 

a 

e 

k 

k 

i 

, 

e 

ş 



      
         
       
 

onlar

sağla

üretim

tüket

caym

yöne

yarar

yetki

yarar

ürünl

olara

sırlar

olan 

aykır

diğer
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-üçüncü 

rı işlerinin

ayarak veya

-işçileri, 

m ve iş sırla

-onunla k

tici  kredisi 

masına veya

eltmek. 

c)Başkal

-kendisin

rlanmak, 

-üçüncü 

isiz olarak

rlanmak, 

-kendisin

lerini teknik

d)Üretim

ak ele geçir

rını değerlen

e)İş şart

veya bir m

rı davranmı

f)Dürüst

r taraf aleyh

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

kişilerin işç

n ifasında 

a önererek, k

vekilleri v

arını ifşa etm

kendisinin b

 sözleşmes

a peşin sat

larının iş ürü

ne emanet 

kişilere ait

k tevdi ed

nin uygun 

k çoğaltma 

m ve iş sırla

rdiği veya b

ndiren veya

larına uym

meslek dalın

ş olur. 

lük kuralın

hine; 
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çilerine, vek

yükümlülü

kendisine ve

veya diğer 

meye veya 

bu tür bir sö

i yapmış  ol

tış sözleşme

ünlerinden y

edilmiş tek

t teklif, hesa

dilmiş veya

bir katkısı 

yöntemleriy

arını hukuk

başkaca huk

a başkaların

amak; özel

nda veya çe

na aykırı iş

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

killerine ve 

üklerine ay

eya başkala

yardımcı k

ele geçirme

özleşme yap

lan  alıcının

esi yapmış

yetkisiz yar

klif, hesap 

ap veya pla

a sağlanm

olmaksızın

yle devralıp

ka aykırı ola

kuka aykırı 

na bildiren d

llikle kanun

evrede olağ

lem şartlar

: (312) 426 16
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diğer yardı

ykırı davra

arına çıkar s

kişileri, işve

eye yöneltm

pabilmesi iç

n  veya  kred

 olan alıcı

rarlanma; öz

veya plan

an gibi bir 

mış olduğun

n başkasına

p onlardan y

arak ifşa et

bir şekilde 

dürüstlüğe a

n veya sözl

ğan olan iş 

rı kullanma
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mcı kişileri

anmaya yö

ağlamaya ç

erenlerinin 

mek, 

çin, taksitle

di  alan  kiş

nın bu söz

zellikle; 

n gibi bir i

iş ürününde

nun bilinm

a ait pazarla

yararlanmak

tmek; özelli

öğrendiği b

aykırı davran

leşmeyle, ra

şartlarına u

k. Özellikle

x : (312) 426 

ine, hak etm

öneltebilece

çalışmak, 

veya müv

e satış, peşin

şinin,  bu  sö

zleşmeyi fe

iş ürününd

en, bunların

mesi gerek

anmaya ha

k. 

ikle, gizlice

bilgileri ve 

nmış olur. 

akiplere de

uymayanlar 

e yanıltıcı 

16 17 

medikleri ve

ek yararlar

ekkillerinin

n satış veya

özleşmeden

eshetmesine

en yetkisiz

n kendisine

ktiği hâlde,

azır çalışma

e ve izinsiz

üretenin iş

yüklenmiş

dürüstlüğe

bir şekilde

e 

r 

n 

a 

n 

e 

z 

e 

, 

a 

z 

ş 

ş 

e 

e 



      
         
       
 

ayrıla

önce

veya

olan 

yanlı

önlen

imha

istey

yuka

ekon

tüzük

kamu

dava
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-doğruda

an, veya 

-sözleşm

den yazılmı

Haksız 

a diğer eko

kimse;  

a)Fiilin h

b)Haksız

c)Haksız

ış veya ya

nmesi için k

asını, 

d)Kusur 

e)Borçla

yebilecektir.

Ekonom

arıdaki dava

Ticaret 

nomik menf

klerine gör

usal nitelik

alarını açabi

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

an veya yo

menin niteliğ

ış genel işle

rekabet se

nomik men

haksız olup 

z rekabetin m

z rekabetin 

anıltıcı bey

kaçınılmaz 

varsa zarar

ar Kanunun

 

ik çıkarları 

aları açabile

ve sanayi 

faatlerini ko

e tüketicile

kteki kurum

leceklerdir.
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orum yoluy

ğine öneml

em şartların

ebebiyle mü

nfaatleri za

olmadığını

men'ini, 

sonucu olan

yanlarla yap

ise, haksız 

r ve ziyanın 

nda öngörü

zarar gören

cekler, anca

odaları, es

orumaya ye

erin ekonom

mlar da tazm
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vaklıdere Tel 
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yla uygulan

li ölçüde ay

nı kullananla

üşterileri, 

arar gören 

ın tespitini,

n maddi dur

pılmışsa b

rekabetin i

tazminini,

ülen şartları

n veya böyle

ak araçların

snaf odalar

etkili bulun

mik menfaa

min ve taz

: (312) 426 16
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nacak kanun

ykırı haklar

ar dürüstlüğ

kredisi, m

veya böyle

rumun ortad

u beyanlar

şlenmesind

ın varlığınd

e bir tehlike

n ve malların

rı, borsalar 

nan diğer m

atlerini kor

minat  dav
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ni düzenlem

r ve borçla

ğe aykırı dav

eslekî itiba

e bir tehlik

dan kaldırıl

rın düzeltil

e etkili olan

da manevi 

eyle karşılaş

n imhasını i

ve tüzükl
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lmesini ve 

n araçların 

tazminat 

şabilecek m
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lerine göre 
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ç diğer hak
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ksız rekabet
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Tüzel ki

yyide, tüze
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ebilecektir. 
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caret Kanun
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ni gördükle
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eleri sırasın
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ız rekabet fi

kında bunla

ngi defterl

ek ve tüzel 

üzenlenmes

m ortadan ka

göre her ta

nu, Türkiye

zorundadır.

tabi gerçe
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arı uygulama
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gi verenler,

killerinin ür

anlar veya 

eri sırada ce

emeyenler 

başka bir su

ıla kadar 

nda bir hak

etmesi gere

fiilinin bir tü

ara özgü 

lerin tutul

kişi tacirle
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aldırılmış ve

acir; ticari d

e Muhasebe

ek ve tüzel

tablolarını 

hasebe ilkele

ak zorundad
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 çalışanları

retim veya

müvekkille

ezayı gerekt

veya gerç

uç oluşturm

hapis veya

ksız rekabe

ekmiş olan 

üzel kişinin 

güvenlik t

ması gerek

erin tutmak 

hükümler a

e genel düze

defterleri tu

e Standartla

l kişiler ge

düzenlerke

erine ve bun

dırlar. (md. 
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icap ve t

leri, ticari f
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erden, işçile

tiren bir hak

çeğe aykırı

madığı takdir

a adli para

et fiili işle
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n faaliyeti çe

tedbirlerine

kmektedir
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ayrı ayrı b

enleme yapı

utmak ve de

arına uygun

erek ticari 

en Türkiye

nların ayrılm

88)  
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Pay deft

işletmenin m

Yevmiye
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bulunm
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Diğer ya
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yının noter t
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nıldığı takdi
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ve kapanış 

ret Bakanlığ
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nlara, maku

umu hakkınd

u ve gelişme

arar defteri 

mayan deft

vanter defte
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ak gönderil

kaydı veya 

ükümlüdür.

açılış ve k

eminin altın

sicili müdür

llerde noter,

rına göre e

onaylarının

ğınca bir teb
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yıtlar Türkçe
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ul bir süre

da fikir vere

esi defterler

ve genel k

erler de tica

eri dışında 

leri sakla

lmiş buluna

benzer şeki

. (md. 64) 

kapanışların

ncı ayının so

rlükleri tara

, ticaret sici

elektronik o

n şekli ve 

bliğle belirl

ması ile il

e tutulacak,

ı açıkça beli
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urul toplant

ari defter ola

tutulacak d
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an her türl

ildeki bir ko

da noter ta

onuna kadar

afından da o
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esasları ile

enecektir. 

lgili olara

, kısaltmala

irtilmelidir.
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apacakları 

kilde tutulac

bilmelidir. 

ntı ve müzak

arak kabul e

defterler bi

ibraz zor

lü belgenin

opyasını, ya

arafından on

ar yapılacak

onaylanabil

mesini aram

ya dosyalam
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ar, rakamlar

. (md. 65) 
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munda, bilg
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16- Yen

uygulan

Yeni Tic

erde geçerli

ulanacağı yö

Buna gö

e, faizin ana

ki taraf bak

üm sözleşen

Diğer ya

ara uygun o

Türk Tic

” başlıklı 9

ınca, faizin 

ki tarafı da 

ren üç ay iç
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re yazımlar

ktır. 

ım veya k

mümkün değ

ırasında mı

ktır. 

andan, deft

gilerin sakla

la okunması
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nabilecekt

caret Kanun

i olacağı ve

önünde bir a

öre; ticari iş

aparaya ekl

kımından da
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andan tüket

olmayan şek

caret Kanun
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ana paraya

tacir olmay

çinde değişt
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r ve diğer g

kaydın, ön

ğildir.  

ı yoksa da

terlerin ve 

anma süresi

ının temin e

et Kanun

ir? 

nu ile ticari 

e tüketicinin

anlayış beni

şlerde faiz 

lenerek birl

a ticari iş ni

mayanlara u
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nunun Yürü

le de, 6762

a eklenerek 
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tirilmesi ve 
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gerekli kayı

nceki içeriğ

aha sonra 

gerekli diğ

ince bunlara

edilmiş olm

nuna gör

işlerde bile

n korunmas

imsenmiştir

oranı serbe

likte tekrar 

iteliğinde ol

uygulanmay

unmasına ili

en faiz yok h

ürlüğü ve U

 sayılı Eski

birlikte tek

sap sözleşm

faize faiz y
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ıtlar, eksiks

ği belirlene

mı yapıldı

ğer kayıtlar

a ulaşılması

ması şarttır. 

re hangi 

şik faiz uyg

sına yönelik
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estçe belirle

faiz yürütü

lan ödünç s

yacaktır. 

işkin hüküm

hükmünde k

Uygulama Ş

i Ticaret Ka

krar faiz yür

melerinin, K

yürütülmesi
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ığı anlaşılm
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nın ve bu sü

duruml

gulamasının

k mevzuat h

enecek, üç 

ülmesi şartı,
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Şekli Hakkın
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şekilde çi

mayan değ
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üre içinde b

larda bil

n yalnızca ta

hükümlerini

aydan aşağ

, yalnız cari

inde geçerli

ivetle uygul
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hükümler ile
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17- Tica
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inden yalnı
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eselsilen sor

Ticari bo

ilerde de mü

18- Yen

anlama

Yeni Tic

ununda yer 

Yeni Ya

nin aynı za

mun gerek

rleriyle birli

Davacı b

min aynı da

Birden ç

m tarafından
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lemelerin s

erin yazılma

yalnız bu m

mayacağı da 

miş olmuştur

ari teselsü

yılı Yeni T

z biri veya 

borç altına

rumlu  olurl

orçlara kefa

üteselsil sor

ni Ticaret 

a gelmekte

caret Kanun
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asanın tesel
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çok soruml

n belirlenec
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amış sayılac

maddede ön

belirtilerek
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l karinesi 

Ticaret Kan

hepsi için 

a girerse, 

lar. 

alet halinde

rumluluk ge

Kanunu 

dir? 

nu ile anon

ılaştırılmış 

lsül ve başv

nle yüküml

e, zarar şa

lsilen sorum

sorumlu k

ir davalının 

u arasındak

cektir. 
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n çıkarılma

cağı hüküm

ngörülmüş b

k vergisel a

ne anlama

nununun 7.

ticari niteli

kanunda v

e, hem asıl 

eçerli olacak

ile getiril

nim şirketin

teselsül ilke

vuru başlık

lü olmaları

ahsen kend

mlu olacakla

kişiyi zararı

tazminat bo

ki başvuru,
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ası; aksi ha

m altına alınm

bulunan de

anlamda orta

a gelmekte

 maddesine

iği haiz bir 

veya sözleş

borçlu ile 

ktır. 

len “farklı

n uğradığı z

esi” kabul e

klı 557. mad

 hâlinde, b

disine yükle

ardır. 

ın tamamı 

orcunu belir

 durumun 
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mıştır.  

eğişikliklerin

aya çıkmas

edir? 

e göre iki 

iş dolayısıy

şmede  ak

kefil, hem 

ılaştırılmış

zararlardan 

edilmiştir. 

ddesi hükm

bunlardan h

etilebildiği 

için birlikt

rlemesini is

bütün gere
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sürenin so

n yapılmas

sı muhtemel

veya daha 

ıyla, diğer b
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de kefiller

ş teselsül 
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müne göre; 

her biri, ku

ölçüde, b

te dava ede

steyebilecek

ekleri dikka
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ebilecek ve

ktir. 

ate alınarak

z 

a 

n 

, 

e 

e  

i 

e 

r 

k 

e 

n 

e 

k 



      
         
       
 

sorum

ilişki

kısm

yükü

kişis

yükü

Borç

birle

ayrın

Getir

işlem

diğer

hakla

anon

ortak

limit

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

Farklılaş

Birinci 

mlulukların

ileri hakkınd
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Dördünc

çlar Kanunu
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Yeni Ya

şebilecek ti

Yeni Tic

ntılı bir şe

rilen yeni hü

mler zinciri 

r hak ve m

arı ve sorum

Buna gö

nim şirketle

klarını; “ort

ted şirkettek
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nı düzenlem

da öngörülm
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n bazıların
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İlke: Far

plarının orta

cü İlke: Ger
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asa ticaret ş

caret şirketl
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rin pay sah
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elsül anlayı

klılaştırılmış

mektedir; yo

müş bir rücu

lsil sorumlu

lular taraf

nın, anonim

n ürünü ola

rklılaştırılm

aya çıkması 

ek aynı zara

ı) md. 43 ve

Kanunu şi

şirketlerinin

lerinin kaps

numuzda şir

Avrupa To
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ekleşmeleri

ipleri de ko

da ayrıntılı o

rleşmelerini

hiplerini, lim

”, şahıs şi
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VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 
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ş teselsül, 
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u hükmü de

uluğun kabu
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abilir.  
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sonucunu d
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e 44'ü de (şa

irket birle

n birleşmel

samı genişle
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opluluğu yö

konusu yapı

i sağlanmak
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in uygulanm
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ri şöyle öze

birlikte 

üküm sorum

eğildir. 

ul edildiği d

ikte verile

lişkin hükü

l, mütesel

da doğurabi

k başına ver

artları varsa

eşmelerini 

eri ayrıntılı

etilmiştir.  

rleşmeleri, 

önergelerine

ısal değişikl

kla kalınma

. Ayrıca işç

nlenmiştir.

masında; “şi

tler ile şahı

ki ortaklık 
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ilir.  

rilen zarar b
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mış, aynı za
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ri ve tür de
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ralan şirket
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üş komandi
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klık payını;

etlerle koope

kların tümün

ted şirketler

andit şirketl

etleriyle lim

ektir. 

Buna gö

şme” veya y

şme yoluyla

Söz kon

adlandırılac

Birleşme

alan şirketin

ekleşecektir

Birleşme

alacak, birle

Yasanın 

a)Sermay

b)Koope

c)Devral

Şahıs şir

a)Şahıs ş

b)Devrol

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

 “genel ku

eratiflerdek

nü; “yöneti

rde müdürü

lerde yöneti

mited şirket

öre bir şir

yeni bir şirk

a gerçekleşe

nusu uygula

caktır.  

e, devrolun

n paylarının

r. Birleşme 

eyle, devra

eşmeyle dev

137. madde

ye şirketleri

eratiflerle ve

lan şirket ol

rketleri; 

şirketleriyle

lunan şirket
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urul”, anoni

ki genel kuru

m organı”, 

ü veya müd

iciyi; “şirke

tlerde şirke

rketin diğe

ket içinde b

ebilecektir.

amada, kabu

nan şirketin

n, devroluna

sözleşmesi 

alan şirket 

vrolunan şir

esine göre s

iyle, 

e 

lmaları şartı

e,  

t olmaları şa
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ulu, şahıs şi

anonim şir

dürleri, şahı

et sözleşmes

et sözleşme

erini devra

bir araya gel

 

ul eden şir

n malvarlığ

an şirketin o

ayrılma akç

devrolunan

rket sona er

sermaye şirk

ıyla, kollekt

artıyla, serm

: (312) 426 16
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d ve sermay

irketlerinde

rketler ve k

ıs şirketleri

si”, anonim 

esini ve ko

lması, tekn

lmeleri, tekn

rket “devral

ğı karşılığı

ortaklarınca

çesini de ön

n şirketin 

recek ve tica

ketleri; 

tif ve koman

maye şirketl
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yesi paylara

ki ortaklar k

kooperatifler

iyle sermay

şirketlerde 

ooperatifte 

nik terimle

nik terimle 

lan”, katıla

ında, bir d

kendiliğind

ngörebilecek

malvarlığın

aret sicilind

ndit şirketle

leriyle, 

x : (312) 426 

a bölünmüş

kurulunu ve

rde yönetim

yesi paylara

esas sözleş

ana sözleş

e “devralm

“yeni kurul

an şirket “d

değişim or

den iktisap 

ktir. 

nı bir bütü

den silinecek

erle, 

16 17 

ş komandit

e gereğinde

m kurulunu,

a bölünmüş

şmeyi, şahıs

meyi ifade

ma şeklinde

luş şeklinde

devrolunan”

anına göre

edilmesiyle

ün hâlinde

ktir. 
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c)Devrol

Koopera

a)Koope

b)Serma

c)Devral

birleşebi

20- Yen

Ticaret ş

maddesi, 

mekte iken, 

ma yöntemi 

6762 say

şikliği sistem

6102 say

türe dönüşt

Yeni Tic

a)Bir ser

1. Başka

2. Bir ko

b)Bir ko

1. Bir ser

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

lunan şirket

atifler ise; 

eratiflerle, 

ye şirketler

lan şirket ol

ileceklerdir.

ni Yasa şir

şirketlerinin

her tip tic

6102 sayıl

ile belirlenm

yılı Kanun

mi kabul ed

yılı Yasanın

türülen şirke

caret Kanun

rmaye şirket

a türde bir se

ooperatife; 

llektif şirke

rmaye şirke
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t olmaları şa

iyle ve 

lmaları şartı

. 

rketlerin tü

n tür değişti

aret şirketi

lı Kanun il

miştir.  

da olduğu 

dilmiştir. 

n 180. mad

et eskisinin 

nuna göre ge

ti; 

ermaye şirk

et; 

etine; 
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ıyla, şahıs ş

ür değiştir

irmelerine i

inin her tip

le hangi şir

gibi, 6102

ddesine gör

devamı say

eçerli kabul

ketine; 
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peratiflerle,

irketleriyle,

rmelerini n

ilişkin, 676

p ticaret şi

rketlerin ha

2 sayılı Ka

e; bir şirke

yılacaktır. 

l edilecek tü
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nasıl düzen

62 sayılı Es

irketine dön

angi tür şirk

anun ile de

t hukuki şe

ür değiştirm

x : (312) 426 

nlemekted

ski Ticaret K

nüştürülmes

ketlere dön

e biçim değ

eklini değiş

meler şunlard
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2. Bir ko

3. Bir ko

c)Bir kom

1. Bir ser

2. Bir ko

3. Bir ko

d)Bir ko

dönüşebi

Diğer ya

a)Kollek

b)Bir ort

halinde, 

Bir koma

a)Tüm k

b)Tüm k

suretiyle

Tür deği

sahiplerine 

İmtiyazlı

necektir.  
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ooperatife; 

omandit şirk

mandit şirk

rmaye şirke

ooperatife; 

ollektif şirke

operatif bir 

ilecektir. 

andan bir ko

ktif şirkete b

tağın koman

andit şirket 

komanditerle

komanditerle

e dönüşebile

iştirmede or

eşit değerde

ı payların k
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ete; 
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ollektif şirke

bir komandi

nditer olmas

kollektif şir
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ecektir. 

rtakların şir

e paylar vey

karşılığında 
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et bir koman

iterin girme

sı 

rkete ise; 

en çıkması,

dite olması

rket payları
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aynı değer
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ndit şirkete;

si, 

 ve hakları 

nı haiz payl

rde paylar v
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korunacak,

lar verilecek

verilecek ve
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, oydan yok

ktir.  

eya uygun b
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İntifa sen

nlendiği tar

Tür değ

maye şirketle

ulanmayacak

Bilanço 

an geçmişs

mli değişikli

Ara bilan

a)Fizikî 

b)Son b

sünde değ

erlerden anla

Tür değ

nludur.  

Plan yaz

Tür deği

a)Şirketi

in ibareyi, 

b)Yeni tü

c)Ortakla

ını veya tür

içerecekt
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netleri karşı

rihte gerçek

ğiştirmede, 

erinde ortak

ktır. 

günüyle tür

se veya son

ikler meyda

nço için; 

envanter çık

bilançoda k

iştirilecek; 

aşılmayan i

ğiştirmelerd

zılı şekle ve 

iştirme plan

in tür değişt

ürün şirket 

arın tür de

r değiştirme

tir. 
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ılığında ayn

k değer öden

yeni türün

kların asgari

r değiştirme

n bilançonu

ana gelmişse

karılması ge

kabul edile

amortisma

işletme için 

de yönetim

genel kurul

ı; 

tirmeden ön

sözleşmesin

eğiştirmeden

den sonra o
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nı değerde h

necektir. 

n kuruluşu

i sayısına ve

e raporunun

un çıkarıld

e ara bilanç

erekli değild

en değerlem

anlar, değe

önemli değ

m organının

lun onayına

nceki ve son

ni, 

n sonra sah

ortakların pa
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haklar veril

una ilişkin 

e ayni serma

n düzenlend

dığı tarihten

o çıkarılaca

dir;  

meler, sad

er düzeltm

ğer değişikli

n bir tür 

a tabidir.  

nraki ticaret

hip olacakl

aylarına iliş
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ecek veya t

hükümler 

aye konulm

diği tarih ara

n itibaren ş

aktır. 

ece ticari 

meleri ve 

ikler de dikk

değiştirme

t unvanını, m

ları payları

kin açıklam

x : (312) 426 

tür değiştirm

uygulanac

masına ilişki

asında altı 

şirketin ma

defterdeki 

karşılıklar 

kkate alınaca

e planı d

merkezini v

ın sayısını, 

maları 
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me planının

cak; ancak,

n hükümler

aydan fazla

alvarlığında
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düzenlemesi
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Ayrıca 

kmektedir.  

Raporda

a)Tür de

b)Yeni tü

c)Yeni ş

d)Tür de

e)Varsa 

el edim yük

f)Ortakla

hukuki v

Tüm or

runun düzen

Şirket, tü

nçoyu işlem

Şirket iş

ve belgeler

İşlem d

nçonun gerç

mlarının k

kların onayl

Şirket; 
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yönetim or

; 

eğiştirmenin

üre ilişkin k

irket sözleş

eğiştirmeden

ortaklar ile

kümlülükler

ar için yeni 

ve ekonomik

rtakların on

nlenmesind

ür değiştirm

m denetçisine

şlem denetç

ri vermekle 

denetçisi tü

çeğe uygun

korunup ko

aması halin
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rganının tü

n amacı ve s

kuruluş hükü

mesi, 

n sonra orta

e ilgili olar

ri ve kişisel 

tür dolayısı

k yönden aç

naylaması 

den vazgeçeb

me planını, 

e denetlettir

çisine, yapı

mükelleftir

ür değiştirm

n olup olm

orunmadığın

nde küçük ö
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ür değiştirm

sonuçları, 

kümlerinin y

akların sahip

rak tür deği

sorumluluk

ıyla doğan y

çıklanacak v

hâlinde kü

bilecektir. 

tür değişti

rmek zorund

ılacak dene

r. 

meye ilişki

madığını ve 

nı incelem

ölçekli şirket

: (312) 426 16

 – info@kokb

me hakkınd

yerine getiri

p olacakları 

iştirmeden 

klar, 

yükümlülük

ve gerekçele

üçük ölçek

irme raporu

dadır. 

etlemenin am

n şartların

tür değişti

mek ve de

tler denetlem
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paylara dai

kaynaklana

kler 

eri gösterile

kli şirketler

unu, tür değ

macına hiz

gerçekleşi

irmeden so

eğerlendirm

meden vazg

x : (312) 426 

bir rapor h

duğu, 

ir değişim o

an ek ödem

ecektir. 

r için tür 

ğiştirmede 

zmet edebil

ip gerçekle

onra ortakla

mek zorund

geçebilecek
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hazırlaması

oranı, 

me ile diğer

değiştirme

esas alınan
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eşmediğini,

arın hukuki

dadır. Tüm
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a)Tür de

b)Tür de

c)Denetl

d)Son üç

genel ku

etlerde Serm

yen ortaklar

leme haklar

Yönetim

ıdaki nisapl

a)Anonim

mayenin üçt

ted şirkete d

kların onayı

b)Bir ser

c)Limite

kların dörtte

d)Koope

1.Ortakla

unluğuyla, 

2.Ek öde

a bu yüküm

ikisinin olu

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

eğiştirme pla

eğiştirme rap

leme raporu

ç yılın finan

urulda karar

maye Piyasa

ra anılan be

rının bulund

m organı tür

larla alınaca

m ve serma

te ikisini k

dönüştürme 

yla; 

rmaye şirke

ed şirketlerd

e üçünün ka

eratiflerde; 

arın en az ü

eme, diğer 

mlülükler ve

umlu oyuyla
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anını, 

porunu, 

unu, 

nsal tablolar

r alınmasın

ası Kurulun

elgelerin ko

duğu hususu

r değiştirm

aktır: 

ayesi paylar

karşılaması 

hâlinde, ek

tinin bir koo

de, sermay

ararıyla; 

üçte ikisinin

kişisel edim

eya sorumlu

a, 
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rını, varsa ar

ndan otuz g

nun istediği 

opyaları be

unda bilgilen

me planını g

ra bölünmü

şartıyla, ge

k ödeme vey

operatife dö

yenin en az

n temsil edil

m yükümlü

uluklar geni

: (312) 426 16

 – info@kokb

ra bilançoyu

gün önce m

yerlerde or

delsiz veril

ndirilecekti

genel kurul

üş komandit

enel kuruld

ya kişisel e

önüşmesi hâ

z dörtte üç

meleri şartı

ülükleri vey

işletiliyorsa
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merkezinde v

rtakların inc

lecek, ortak

r. 

a sunacak, 

t şirketlerde

da mevcut 

dim yüküm

âlinde tüm o

çüne sahip 

ile, genel k

a kişisel so

a, kooperatif

x : (312) 426 

ve halka aç

celemesine 

klar uygun 

tür değişti

e, esas veya

oyların üç

mlülüğü doğ

ortakların o

bulunmala

kurulda mev

orumluluk g

fte kayıtlı o
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çık anonim

sunacaktır.

bir şekilde

irme kararı

a çıkarılmış

çte ikisiyle;

ğacaksa tüm
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arı şartıyla,

vcut oyların

getiriliyorsa

ortaklarının
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e)Kollek

nacaktır. An

rın alınabile

Yönetim

ştirme tesci

i Gazetesind

21- Yen

6102 say

zuatta (verg

Bölünme

Buna gör

-Bir şirk

-Tam bö

olunur. Bö

ler. Tam bö

-Kısmi b

etlere devro

ap ederler v

etlerdeki pay

-Sermay

nebilirler. 

-Tam ve 
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ktif ve kom

ncak, şirket 

eceği öngörü

m organı tür

il ile hukuk

de ilan edile

ni Yasa şir

yılı Yeni T

gi kanunları 

eye ilişkin i

re: 

et tam veya

ölünmede, 

lünen şirke

lünüp devro

bölünmede,

olunur. Bölü

veya bölüne

yları ve hak

e şirketler

kısmi bölün
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andit şirket

sözleşmesi

ülebilecekti

r değiştirm

ki geçerlilik

ecektir. 

rketlerin b

Ticaret Kan

hariç) yer b

lkeler 159 i

a kısmi bölü

şirketin tü

etin ortakla

olunan şirke

, bir şirket

ünen şirketi

en şirket, de

kları elde ed

ri ve koo

nmede şirke
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tlerde tür d

inde ortakla
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meyi ve yen

k kazanaca

bölünmesin

nunu ile tic

bulmuştur. 

ila 179. mad

ünebilir. 

üm malvar

arı, devrala

et sona erer 

tin malvarlı

in ortakları

evredilen m

derek yavru 

operatifler 

et payları ve
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eğiştirme p

arın tümünü

ni şirketin 

aktır. Tür d

ni ne şekild

caret şirketl

ddeler arasın

rlığı bölüm

an şirketleri

ve unvanı t

ığının bir v

ı, devralan 

malvarlığı b

şirketini olu

sermaye 

e hakları ko
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planı bütün 

ün üçte ikisi

sözleşmesin

değiştirme k

de düzenle

lerinin bölü

nda düzenle

mlere ayrılır

in paylarını

ticaret sicili

veya birden

şirketlerin 

ölümlerinin

uşturur. 

şirketlerin

orunur. 

x : (312) 426 

ortakların o

inin olumlu

ni tescil et

kararı Türk

emiştir? 

ünmesi ilk 

enmiştir; 

r ve diğer

ı ve hakla

inden silinir

n fazla böl

paylarını v

n karşılığınd

ne ve ko
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oybirliğiyle

u oyuyla bu

tirecek, tür

kiye Ticaret

defa yasal

r şirketlere

rını iktisap
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lümü diğer

ve haklarını

da devralan

operatiflere
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u 
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t 
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-Devrede

ında şirket 

ına göre değ

-Devrala

arda artırır. 

-Bölünm

biyle, kayıt

ılabilir. 

-Bölünm

peratifler K

lmasında, k

ulanmaz. 

-Bilanço

i arasında, 

ren, bölünm

ğu takdirde

ldir. 

-Bir şir

edecekse, b

eşmesi yapıl

-Bir şirk

edecekse, y

-Hem bö

arın genel k
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ğişik oranda

an şirket s
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altı aydan 
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rket, bölün

bölünmeye 

lır. 

ket, bölünm

yönetim orga

ölünme söz

kurul tarafın
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ortaklarına

ya bölünmey

a şirket pay

ermayesini,

sermaye k

e sistemind

sinde yeni 

kuruluşa 

asgari say

bölünme söz

fazla bir za

n şirketlerin

lanço çıkarı

nme yoluy

katılan şi

me yoluyla,

anı bir bölü

zleşmesinin 

ndan onayla
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ye katılan b

yları tahsis e

, devreden

konulmasına

de müsait o

bir şirket

ilişkin hü

yısına ve a

zleşmesinin 

aman bulun

n malvarlıkl
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yla, malva

irketlerin y

, malvarlığ

ünme planı d

hem de bö

anması şarttı

: (312) 426 16
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ye katılan 

bazı veya tü

edilebilir.  

n şirketin o

a ilişkin h

olmasa bile

tin kurulma

ükümleri u

yni sermay

imzası vey

nduğu veya

larında önem

anço için fi

arlığının bö

yönetim or

ğının bölüm

düzenler. 

ölünme plan

ır. 

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 
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üm şirketler

ortaklarının 

hükümler u

, tavan değ

asına Yeni

uygulanır. 

ye konulma

ya bölünme p

a son bilanç

mli değişik

iziki envant

ölümlerini 

rganları tar

mlerini yeni

nının yazılı

x : (312) 426 

tlerde, mev

rde, mevcut

n haklarını 

uygulanmaz

ğiştirilmede

i Ticaret K

Sermaye ş

asına ilişkin

planının dü

çonun çıkar

klikler meyd

ter çıkarılm

var olan 

rafından bi

i kurulacak

ı şekilde ya
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vcut payları

t paylarının

koruyacak
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Kanunu ile

şirketlerinin

n hükümler

üzenlenmesi

rılmasından

dana gelmiş

ması zorunlu

şirketlere

ir bölünme

k şirketlere

apılması ve
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n 
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anlarını, me

mlere ayrıl

nmazları, kı

arın değişim

klarının, dev

di, oydan y

şim tarzların

bu istem ha

alan şirket

ürlere, yöne

ucu devralan

-Bölünm

nmede devr

-Tam bö

angi bir şirk

-Bölünm

rlarlar; ortak

-Bölünm

nme planın

likle devred

şim oranın

nme dolayıs

ümlülüklerin

ası halinde, 

er üzerindek

an şirketleri

erekçelerini

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

me sözleşme

erkezlerini v

lmasını ve 

ıymetli evra

m oranını v

vralan şirke

yoksun pay

nı, şirket pa

akkının öze

tin hesabın

etim hakkın

n şirketlere g

me sözleşme

reden şirket

ölünmeye k

kete tahsis e

meye katılan

k rapor da g

me raporunu

nı, payların 

den şirketin

nın saptanm

sıyla ortakla

ni ve sınır

ortakların y

ki etkileri i

in alacaklıla

i göstermesi
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esi ve bölü

ve türlerini

tahsisini; 

akı ve mad

ve gereğind

tteki ortaklı

y ve özel h

aylarının bil

elliklerini,

na yapılmış

na sahip kiş

geçen iş iliş

esinde veya 

te kalır. 

katılan  şirk

edilmeyen b

n şirketleri

geçerlidir. 

un; bölünme

değişim or

n ortakların

masında, p

ar için doğa

sız sorumlu

yeni tür seb

le içeriğini,

arı üzerinde

i gerekmekt
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ünme plan

i, aktif ve p

açık tanım

ddi olmaya

de ödenecek

ık haklarına

hak sahiple

lanço kârın

devreden ş

ş kabul e

şilere ve de

şkilerinin lis

a bölünme p

ketler, bölün

borçlardan m

in yönetim

enin amacın

ranlarını ve

nın devrala

payların de

acak olan ek

uluğu, bölü

bebiyle söz

, varsa sosy

eki etkilerin

tedir. 

: (312) 426 16
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nının; bölün

pasif malva

mlamayla, 

an malvarlığ

k denkleştir

a ilişkin açık

erine tahsis

na hangi tari

şirketin işle

dildiğini, y

enetçilere ta

stesini içerm

planında tah

nme sözleşm

müteselsilen

m organları,

nı ve sonuçl

e gereğinde

an şirkettek

ğerlemesine

k ödeme yük

ünmeye ka

z konusu ola

yal planın i

ni, hukuki ve
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nmeye katı

arlığı konul

bu bölüml

ğını teker t

rme tutarını

klamaları, d

s ettiği hak

ihten itibare

emlerinin h

yönetim or

anınan özel 

mesi gerekm

hsisi yapılm

mesi veya b

n sorumludu

, bölünme 

larını, bölün

e ödenecek 

ki haklarına

e ilişkin ö

kümlülükle

atılan şirket

an yükümlü

çeriğini, bö

e ekonomik

x : (312) 426 

ılan şirketle

larının devi

lere ilişkin 

teker göste

ı ve devred

devralan şirk

kları, şirket

en hak kaza

hangi tariht

rganlarının 

l menfaatler

mektedir. 

mayan malva

bölünme p

urlar. 

hakkında 

nme sözleşm

denkleştirm

a ilişkin aç

özellikleri, 

erini, diğer k

tlerin türler

ülüklerini, b

ölünmenin, 

k yönleri ile
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erin ticaret

ir amacıyla

envanteri;

eren listeyi,
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ketin; intifa

t paylarının

anacaklarını

ten itibaren

üyelerine,

ri, bölünme

arlığı kısmi

lanına göre

ayrı rapor

mesini veya

me tutarını,

çıklamaları,

gereğinde,

kişisel edim

rinin farklı

bölünmenin

bölünmeye

e açıklaması
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-Yeni ku

-Tüm or

nlenmesind

-Bölünm

kezlerinde, 

üğü yerlerd

runu, son ü

nmeye katıl

-Tüm or

kından vazge

-Ortaklar

mesini istey

-Bölünm

etleri ayrıca 

-Bölünm

nme planını

-Bölünm

inin üstünd

klarla üç d

ulacak ilanl

ılırlar. 

-Bölünm

ruyla ispatı 

-Tam ve

irde, devir g
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h

uruluşun var

rtakların o

den vazgeçe

meye katılan

halka açık

de; bölünme

üç yılın fin

lan şirketler

rtakların o

eçebilirler. 

r, bölünme

yebilirler. S

meye katılan

internet site

meye katıla

ı genel kuru

meye katılan

de olan ve 

defa yapıla

la, alacakla

me ile, alacak

hâlinde, tem

ya kısmi bö

gününe kad
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rlığı halinde

naylaması 

ebilirler. 

n şirketlerd

k anonim 

e sözleşmesi

nansal tabl

rin ortakları

naylaması 

ye katılan 

uretler için 

n şirketlerde

esinde, ince

an şirketler

ula sunar. 

n şirketlerin

yurt düzey

acak ilanla 

arını bildirm

klıların alac

minat altına

ölünmede, i

dar bu sözle
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e, bölünme 

hâlinde kü

den her bir

şirketler ay

ini veya böl

loları ile fa

ının incelem

hâlinde kü

şirketlerden

bedel veya

en her biri, 

eleme yapm

rin yönetim

n alacaklılar

yinde dağıtı

ve sermay

meye ve t

caklarının te

a almak yük

işçilerle yap

eşmeden do

: (312) 426 16
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planına yen

üçük ölçek

ri, genel k

yrıca Serm

lünme planı

aaliyet rapo

mesine sunar

üçük ölçek

n, ilgili bel

herhangi b

Türkiye Ti

ma haklarına

m organlar

rı, Türkiye 

ımı yapılan

ye şirketler

teminat ver

ehlikeye dü

kümü ortada

pılan hizmet

oğan bütün h
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ni şirketin sö

kli şirketler

kurulun kar

maye Piyasa

ını, bölünm

orlarını ve 

r. 

kli şirketler

lgelerin kop

ir gider karş

caret Sicili 

 işaret eden

rı, bölünm

Ticaret Sic

n en az üç 

rinde ayrıca

rilmesi için

şmediğinin,

an kalkar. 

t sözleşmele

hak ve borç

x : (312) 426 

özleşmesi d

r bölünme 

rarından ik

ası Kurulun

me raporunu

varsa ara 

r öngörülen

opyalarının 

şılığı istene

Gazetesind

n bir ilan yay

me sözleşm

cili Gazetes

gazetede y

a internet 

n istemde 

, bir işlem d

eri, işçi itira

çlarla devra
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de eklenir. 

raporunun

ki ay önce,

nun uygun

, denetleme

bilançoları

n inceleme

kendilerine

emez. 

de, sermaye

yımlarlar. 

mesini veya

sinde, tirajı

yedişer gün

sitesine de

bulunmaya

denetçisinin

az etmediği

alana geçer.

n 

, 

n 

e 

ı 
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ı 
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n 
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itiraz eder

alan ve işç

alan, işçinin

ak sona ere

ccel olacak 

ğinden anla

edemez. İş

reden şirket

eşmesinden 

mal olarak s

met sözleşm

akta devam 

-Bölünm

biyle devre

şikliği de te

kte infisah e

anterde yer a

22- Yen

getiriyo

6762 say

lu ve uzm

tleme, Yen

inli mali mü

aporların, d

Yeni T

siyonunu, t

l kişiliğin d

nim şirketler

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

se, hizmet 

i o tarihe k

n bölünmed

eceği veya 

alacakların

aşılmadıkça

şçiler muac

tin bölünme

doğan ve 

sona ermiş 

mesinin sona

ederler. 

me onaylanı

den şirketin

escil ettirili

eder. Bölün

alan bütün a

ni Ticaret 

or? 

yılı Eski Ti

man bilgisin

ni Ticaret K

üşavirin ya

dolayısıyla 

Türk Ticar

tüzel kişiliğ

dışında yer 

rde "denetl
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sözleşmesi

kadar sözle

den evvel mu

işçinin itir

ndan mütese

, işveren hi

ccel olan a

eden önce şi

intikal gün

olsaydı mu

a erdiği ana

ınca, yöneti

n sermayesi

ir. Tam böl

me ticaret s

aktifler ve p

Kanunu ş

caret Kanu

ne sahip olm

Kanunu yeri

da serbest

muhaseben

ret Kanun

ğin bünyesi

alan bir m

eme kurulu
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i kanuni iş

eşmeyi yerin

uaccel olmu

razı sebebi

elsilen sorum

izmet sözle

alacaklarını

irket borçla

nüne kadar 

uaccel hâle

a kadar doğ

im organı 

inin azaltılm

lünme hâlin

siciline tesc

pasifler devr

şirketlerin

ununda şirke

ması zorun

ini ile yerin

t muhasebe

nin sürekli d

nu anonim

inde bir ka

müessese ol

u" organı ka

: (312) 426 16
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şten çıkarm

ne getirmek

uş alacaklar

iyle sona e

mludur. Ak

eşmesinden 

ın teminat 

arından dola

muaccel o

e gelecek ol

ğacak olan 

bölünmenin

ması gereki

nde devrede

ille geçerlil

ralan şirketl

n denetimi

etin üç kanu

nlu bulunm

ni bir bağım

ci mali mü

denetimine

m şirketler

arar organı 

larak "dış 

aldırılmış; a
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ma süresinin

kle yüküml

rı ile hizmet

erdiği tarihe

ksi kararlaşt

doğan hak

altına alın

ayı sorumlu

olan borçlar

lan veya iş

borçlardan 

n tescilini 

iyorsa buna

en şirket tic

ik kazanır. 

lere geçer.  

ine yöneli

uni organın

mayan mura

msız denetl

şavirin yap

 bırakmıştı

rde gerçek

olarak dene

denetçiye" 

anonim şirk

x : (312) 426 

n sonunda 

lüdür. Eski 

t sözleşmesi

e kadar ge

tırılmadıkça

kları üçüncü

nmasını ist

u olan ortak

rla, hizmet 

şçinin itiraz

müteselsil

ister. Kısm

a ilişkin esa

caret sicilin

Tescil ile te

ik ne gibi 

ndan biri ol

akıplar eli 

leme kurum

ptığı, finans

ır. 

kleştirilecek

etleme kuru

vermiştir. 

ketin mali t
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sona erer;

işveren ile

inin normal

eçen sürede

a veya hâlin

ü bir kişiye

teyebilirler.

ları, hizmet

sözleşmesi

zı sebebiyle

en sorumlu

mi bölünme

as sözleşme

ne tescil ile

escil anında

yenilikler

lan denetim

ile yapılan

munun veya

sal tablolar

k denetim

uluna değil,

Buna göre

tabloları ve
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k faaliyet ra

denetçi tara

mlerin, dene

e ki denetçi

yet raporu" 

Yeni sist

tçiler tarafı

azaltılması, 

tleyen dene

tim yapılab

ul ederse m

tçiler Kanu

tim faaliyet

ne getirilece

ük önem ve

itizlikle ayrı

Yeni Ti

timi noktas

denetçi, or

anını taşıya

nim ve lim

asebeci m

luşlarının k

nlenecektir

Yeni Tic

asında da d

nde denetçi 

asebeci ma
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h

aporları ve 

afından den

etçi tarafınd

inin denetim

düzenlenm

teme göre s

ndan yerine

birleşme, 

etçilerdir. Y

bilmesine im

mahkeme ta

unda ön gö

ti  denetçil

ektir. Yeni 

rmekte olup

ıntılı olarak

icaret Kanu

sında ikili b

rtakları anca

an bağımsız

mited şirketl

mali müşav

kuruluş ve ç
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caret Kanun

detaylı düze

olmayacak

ali müşavir

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

bunlara bağ

netlenmesi 

an uluslarar

minden geç

memiş hükmü

sermaye şirk

e getirilecek

bölünme, 

Yeni Kanun

mkan tanınm

arafından ö

örülen bazı 

er, kamuoy

Ticaret K

p, bu neden

k düzenlemiş

ununa göre

bir ayrıma g

ak yeminli 

z bir denet

ler, bir vey

viri denet

alışma esas

nu kimlerin 

enlemelere g

klar sayılmı

, bağımsız 
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ğlı olarak tü

esası benim

rası denetim

çmemiş "m

mündedir. 

ketlerinin d

ktir. İşlem d

tür değiştir

n’da ayrıca

mıştır. Gene

özel denetç

özel şart v

yunda bilind

Kanunu dene

nle denetçin

ştir. 

e büyük ö

gidilmiştir. 

mali müşa

tleme kuru

ya birden 

tçi olarak 

sları ile dene

denetçi ola

gitmiştir. Y

ıştır. İlk dö

denetleme

: (312) 426 16
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üm şirket m

msenmiştir. 

m standartlar

mali tablolar

denetimi; de

denetçileri, 

rme, menk

a herhangi 

el kurul, pay

çi atanmakt

ve durumlar

diği adı ile 

etimde uzm

nin ve dene

ölçekli şirke

Buna göre 

avir veya s

uluşu olabil

fazla yemi

seçebilec

etleme elem

abileceği ka

Yasanın 400

ört bende gö

e kuruluşu 
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muhasebesin

Yeni Yasa

rına göre den

r" ile yöne

enetçiler, işl

şirketin kur

kul değer i

bir pay sah

y sahibinin 

tadır. İşlem

rda devreye

“bağımsız 

manlık, bağ

timin vasıf 

etlerin den

büyük ölçe

erbest muh

lecekken; o

inli mali m

ceklerdir. 

manlarının n

dar kimlerin

. maddesini

öre yeminli

ve bunun 

x : (312) 426 

nin, (serbes

aya göre, s

netlenmesi 

etim kurulu

lem denetçi

ruluş, serma

ihracı gibi 

hibinin iste

n özel denet

m denetçile

e girecek i

denetçiler”

ğımsızlık ve

f ve nitelikle

netimi ile 

ekli sermay

hasebeci ma

orta ve küç

müşaviri ve

Bağımsız 

nitelikleri yö

in denetçi o

in 1. fıkras

i mali müş

ortaklarınd
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st/bağımsız)

sözü edilen

mecburidir.
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arın ortakla

ıkları kişi v

eticisi veya ç

lar, denetlen

i işletmenin

bi ya da bu

etim kurulu 

ce dâhil, üç

antı hâlinde

mede çalışa

nin yanında 

Kanımız

a kurumun h

nlenmesind

etin denetçis

a karpuz t

erlerinin tu

yette veya 

n ortaklarınd

bi ya da gerç

 Yeni TT

görevlendir

tçi en az ik

şmanlığı ve

u şirketi ara

23- Yen
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tçi olabilece
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arının yanı

veya kişilerd

çalışanı vey

necek şirket

n kanuni te

unlarda yüz

üyesinin v

çüncü derec

e bulunan v

anlar veya d

herhangi bi

zca asıl önem

hem denetle

de (denetlem

si olmasına 

taşınmasına

utulmasında

katkıda bu

dan birinin 

çek kişi ola

TK’ ya gör

rdiği denetç

ki yıl için de

e vergi den

acılığıyla da

ni Ticaret K

yılı Yeni Tic

eği özel bir 
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ında çalışan

den; denetle

ya denetçi o

tle bağlantıs

emsilcisi ve

zde yirmid

veya bir yön

ceye kadar k

veya böyle 

enetçisi ola

ir şekilde hi

mli düzenle

enecek şirke

me dışında)

izin verilm

müsaade 

veya fin

lunduğu içi

kanuni tem

arak bizzat k

re bir bağım

çi yedi yıl a

eğiştirilecek

netimi dışın

a yapamayac

Kanununa

caret Kanun

hükümle (m
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n veya bu 

enecek şirke

olarak atanm

sı bulunan b

eya temsilc

den fazla pa

neticisinin a

kan veya k

bir şirkette

acağı şirkett

izmet veren

emeler ise 5

etin defterle

 faaliyette v

memektedir.

etmemekte

nansal tablo

in denetçi 

msilcisi, tems

kendisi ise y

msız denetl

arka arkaya

k; diğer yan

nda, danışm

caktır. 

a göre kim

nunda bağım

md. 400) be

: (312) 426 16

 – info@kokb

cümlede 

ette pay sah

masından ön

bir tüzel kiş

cisi, yöneti

aya sahip o

alt veya üs

kayın hısımı

e yüzde yir

te yüzde yir

ler ilgili şirk

5. ve 6. ben

erinin tutulm

veya katkıd

 Tabiri caiz

edir. Diğer

olarının çık

olamayacak

silcisi, çalış

yine denetçi

leme kurulu

a o şirket iç

ndan denetçi

manlık veya

mler denetç

msız denetim

elirlenmiştir
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anılan kişi

hibi olanlar,

nceki üç yıl 

inin, bir tic

m kurulu ü

olan yahut 

t soyundan 

ı olanlar ile

rmiden fazl

miden fazla

kette denetç

tte yapılmış

masında vey

da bulunma

zse Yeni TT

r yandan 

karılmasınd

k gerçek ve

şanı, yönetim

i olunamaya

uşunun, bir 

çin denetlem

i, denetleme

a hizmet ve

çi olabilir?

m anlayışın

r. 

x : (312) 426 

ilerin mesle

, denetlenec

içinde bu sı

aret şirketin

üyesi, yöne

denetlenec

n biri, eşi ve

e denetlenec

la paya sah

a paya sahip

çi olamayac

ştır. Buna g

ya finansal t

ası hem de 

TK bir kolt

denetlenece

da denetlem

eya tüzel k

m kurulu üy

acaktır. 

şirketin de

me raporu v

e yaptığı şi

eremeyecek

? 

na geçilmiş 
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Buna gö

müşavir un

kli anonim ş

müşaviri de

Bağımsız

manlarının ni

Aşağıdak

avir, bağım

nda çalışan 

i şirkette den

a)Denetl

b)Denetl

ki üç yıl içi

c)Denetl

icari işletm

biyse ya da

etim kurulu 

ce dâhil, üçü

d)Denetl

miden fazla p

miden fazla p

e)Denetl

nlenmesind

f)Denetle

rılmasında 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

öre; denetçi

nvanını taşı

şirketler, bi

enetçi olara

z denetlem

itelikleri yö

ki hâllerden

msız denetlem

veya bu cü

netçi olama

lenecek şirk

lenecek şirk

inde bu sıfat

lenecek şirk

enin kanun

a bunlarda 

üyesinin v

üncü derece

lenecek şir

paya sahip o

paya sahip b

lenecek şi

de denetlem

enecek şir

denetleme 
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, ancak ort

ıyan bir bağ

r veya birde

ak seçebilirl

me kuruluş

önetmelikle 

n birinin var

me kuruluş

ümlede anıl

az. Şöyle ki,

kette pay sah

ketin yöneti

tı taşımışsa

ketle bağlan

i temsilcisi 

yüzde yirm

veya bir yön

eye kadar ka
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bir gerçek k

rketin def

me dışında fa

rketin def

dışında faa
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takları, yem

ğımsız dene

en fazla yem

ler.  

şlarının ku

düzenlenec

rlığında, ye

şu ve bunun

lan kişilerin

, önceki cüm

hibiyse, 

icisi veya ç

, 

ntısı bulunan

 veya tems

miden fazla

neticisinin a

an veya kay

antı hâlind

etmede çalı

kişinin yanın

fterlerinin 

aaliyette vey

fterlerinin 

aliyette vey

: (312) 426 16
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minli mali m

etleme kuru

minli mali m

uruluş ve 

cektir.  

minli mali m

n ortakların

n mesleği bi

mlede sayıla

alışanıysa v

n bir tüzel k

ilcisi, yöne

a paya sah

alt veya üs

yın hısımıys

de bulunan 

şıyorsa vey

nda herhang

tutulmasın

ya katkıda b

tutulmasınd

ya katkıda b
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müşaviri ve

çalışma es

müşavir, se

ndan biri ve

irlikte yaptı

anlardan bir

veya denetç

kişinin, bir 

tim kurulu 

ipse yahut 

t soyundan 

sa, 

veya böyl

ya denetçisi 

gi bir şekilde

da veya 

bulunmuşsa

da veya 

bulunduğu 

x : (312) 426 

ya serbest m

ir ancak ort

eya serbest m

sasları ile 

erbest muha

e bunların o

ıkları kişi v

ri; 

çi olarak ata

ticaret şirk

üyesi, yön

denetlenec

n biri, eşi ve

yle bir şirk

olacağı şirk

e hizmet ve

finansal t

a, 

finansal t

için (e) be
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tçi olamay

ilcisi, tems

at kendisi is

g) (a) ilâ

dinde çalışıy

h)Son be

amının yüzd

ştirak etmi

şse ve bunu

hasebeci Ma

m ortaya çı

y verebilir. 

Diğer ya

vlendirdiği 

z iki yıl içi

timi dışınd

amaz. 

Bu hükü

öngörülmem

Yeni Tic

m vermekte 

ul ettiği içi

eya serbest 

ları tüzük i

klarını ifad

mazlar. Fık

msız deneti

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

yacak gerçe

ilcisi, çalışa

se, 

â (f) bentler

yorsa,  

eş yıl içind

de otuzunda

iş bulunan 

u cari yılda d

ali Müşavirl

ıkacaksa (h)

andan bir b

denetçi yed

in değiştiril

da, danışma

ümler işlem 

mişse, işlem

caret Kanun

olduğunda

in bağımsız

muhasebec

le belirlene

de etmekted

kradan dola

m şirketleri

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

ek veya tü

anı, yönetim

rinde yer al

de denetçili

an fazlasını 

şirketlere 

da elde etm

er ve Yemi

) bendindek

bağımsız d

di yıl arka a

ir; denetçi, 

nlık veya h

denetçilerin

m denetçisi g

nu bağımsı

an ve denetl

z denetlem

ci malî müşa

ecek olan b

dir. Meslek

aylı olarak 

inin gelişme

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

üzel kişinin

m kurulu ü

lan şartları t

iğe ilişkin m

denetlenece

verilen den

mesi bekleniy

inli Mali Mü

ki yasağın k

denetleme k

arkaya o şirk

denetleme 

hizmet vere

ne de uygul

genel kurul 

ız denetim 

lemede bu 

me kuruluşla

avir olmalar

bağımsız de

kten olmay

anlaşılan b

esi ve bugü

: (312) 426 16
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n veya onu

yesi, ortağı

taşıdığı için

meslekî faa

ek şirkete v

netleme ve

yorsa denetç

üşavirler Od

kaldırılması 

kuruluşunun

ket için den

yaptığı şirk

emez, bunu

lanacak olup

tarafından 

olgusuna v

mesleğe m

arının da ü

rı şartını ge

enetleme ku

yan kişiler

ir diğer ger

ünkü kişilikl
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un ortaklar

ı, sahibi ya 

n denetçi ol

aliyetinden 

eya ona yüz

e danışmanl

çi olamaz; a

daları Birliğ

için belli bi

n, bir şirke

etleme rapo

kete, vergi 

u bir yavru 

p, Kanunda

atanacak ve

ve denetçin

mensup olma

üyelerinin y

etirmiştir. B

uruluşlarının

r bağımsız 

reksinim de

lerinden fark

x : (312) 426 

rından birin

da gerçek 

lamayan bir

kaynaklana

zde yirmide

nlık faaliyet

ancak, Türk

ği, katlanılm

ir süreyle sı

etin denetle

oru vermişs

danışmanlı

şirketi arac

a veya esas 

e görevden 

nin nitelikle

ayı bir ana 

yeminli ma

Buradaki üye

n pay sahip

 denetleme

e, şirketleşm

rklı kişilikle
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nin kanuni

kişi olarak

r denetçinin

an gelirinin

en fazla pay

tinden elde

kiye Serbest

ması güç bir

ınırlı olarak

enmesi için

e, o denetçi

ığı ve vergi

cılığıyla da

sözleşmede

alınacaktır.

erine büyük

ilke olarak

alî müşavir

eleri terimi,

plerini veya

e kuruluşu

me yoluyla

erle yeniden
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nlenmesidir

ilerin veya d

24- Yen

nelerdir

Özel den

miştir.  

Buna gö

itesi; bağlı 

nın varlığın

lığa kavuşt

kemesinden

Diğer ya

i olarak sını

uluk tarafın

tıldığını ve 

binin istemi

fından şirket

lemek üzere

Son olar

irde ve bilg

timle açıklı

l kurul istem

nduğu yerd

438) 

Belirtme

denetime il

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

r. Hüküm 

durumların 

ni Ticaret

r? 

netçi atanab

öre denetçi, 

şirketin, hâ

nı belirtir şe

turulması a

n özel denet

andan; dene

ırlı olumlu g

dan, bazı b

bunlar dol

i üzerine, ş

tin, hâkim ş

e özel denet

ak her pay 

gi alma veya

ığa kavuştu

mi onaylars

deki asliye t

ek gerekir k

lişkin hüküm
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tam bağım

var olmama

t Kanunu

bilecek dur

işlem dene

âkim şirketle

ekilde görüş

amacıyla, 

çi atanması

etçi, şirketin

görüş veya 

belirli hukuk

ayısıyla den

şirketin me

şirketle vey

tçi atanabile

sahibi, pay 

a inceleme 

urulmasını g

sa, şirket ve

icaret mahk

ki, anonim 

mleri limited
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msızlığı sağ

asını şart ko

una göre 

rumlara Ka

etçisi, özel d

e veya diğe

ş bildirmişs

şirket mer

ını isteyebil

n hâkim şir

kaçınma ya

ki işlemler 

nkleştirme 

erkezinin bu

ya hâkim şir

ecektir. (md

sahipliği ha

hakkı daha 

gündemde y

eya her bir p

kemesinden

şirketin den

d şirketlere

: (312) 426 16
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ğlamak am

oşmuştur. 

özel den

anunun 207

denetçi, risk

er bağlı bir 

se, bağlı şirk

rkezinin bu

ecektir. (md

rketle veya 

azısı yazmı

veya uygul

yapılmadığ

ulunduğu y

rkete bağlı 

d. 406)  

aklarının ku

önce kulla

yer almasa b

pay sahibi o

n bir özel de

netçiye ve 

de uygulan

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 

macıyla (a) 

netçi atan

, 406 ve 4

kin erken sa

şirketle iliş

ketin her pa

ulunduğu y

d.207) 

topluluk şir

şsa veya yö

lanan önlem

ını açıklam

yerdeki asli

şirketlerden

ullanılabilm

nılmışsa, be

bile genel k

otuz gün içi

enetçi atanm

işlem dene

nacaktır. (md

x : (312) 426 

ila (h) be

nabilecek 

438. madde

aptanması v

şkilerinde h

ay sahibi, b

yerdeki asl

irketleriyle 

önetim kuru

mler dolayıs

mışsa, herha

iye ticaret 

n biriyle ola

mesi için ger

elirli olayla

kuruldan ist

inde, şirket 

masını istey

etçileriyle d

md. 635) 
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entlerindeki

durumlar

elerinde yer

ve yönetimi

hilenin veya

bu konunun

liye ticaret

ilişkileriyle

ulu, şirketin

sıyla kayba

angi bir pay

mahkemesi

an ilişkisini

rekli olduğu

arın özel bir

teyebilecek,

merkezinin

yebilecektir.
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25- İşle

Kanunda

şmeyi, bölün

mıştır. 

Şirketin 

vini üstlenec

Kanunda

rı bağlamın

ektedir. Bu 

tçisi tarafın

İşlem d

unluk denet

mlerinin den

26- Ano

verebile

Anonim 

Bunlar; 

mekten kaçın

Denetçi, 

Bu yaz

rlendirmele

kiye Muhas

anmadığını;

nsal tablolar

eğe uygun b

MİNLİ MA
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ANLIK 
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h

m denetçi

a işlem den

nmeyi, tür d

sermaye k

cektir. 

a geçen "iş

nda yürütül

sürecin ka

dan gerçekl

denetçisinin 

timidir. Bu 

netiminde ar
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şirket dene

olumlu gö

nma şeklind

denetimin 
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erini de içer

sebe Standa
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rının doğru 

bulunduğun
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sin görev v

netçisinin; ş

değiştirmeyi

kaybı veya 

şlem" kavra

lüp kanund

anuna uygu

leştirilmesi u

üstleneceğ

denetçinin

ranmıştır. 

ket dene
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tçileri, dene

örüş, sınırl

dedir. 

sonucunu g

min konusu

ecektir. Den

artları ve d

sırasında e

olduğunu, m

nu ve tablola
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ve yetkiler

şirketin kur

i,  menkul 

a borca bat

amı, çok ta

da öngörüle

unluğunun 

uygun görü

ği işlev, m

n, konusund

etçileri d

etim sonucu

landırılmış 

görüş yazısın

u, türü, n

netçi, oluml

diğer gerek

elde edilen 

malvarlığı i

arın bunu dü
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ri nelerdir

ruluşunu,  s

kıymet ihra

tık olmasın

araflı bir hu

en sonuca 

denetiminin

ülmüştür.  

muhasebe 

da "uzman"

denetim s

unda 4 tür g

olumlu gö

nda açıklay

niteliği ve

lu görüş ver

klilikler bak

bilgilerine

ile finansal d

ürüst bir şek
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r? 

sermaye art

acını denetl

nda da işlem

ukukî işlem

ulaşan bir

n, menfaat 

(mali tablo

" olma nite

sonucunda

örüş verebi

örüş, olum

acaktır. 

e kapsamı 

rdiği takdird

kımından h

 göre, şirk

duruma ve k

kilde yansıtt

x : (312) 426 

tırımını, az

leyeceği hü

m denetçis

m olan bir g

r hukukî sü

sahipleri a

olar) dene

eliği, sadec

a kaç tü

ileceklerdir.

msuz görüş

yanında 

de yazısınd

herhangi bir

ketin veya 

kârlılığa ili

ttığını belirt

16 17 

zaltılmasını,

üküm altına

si, denetim

genel kurul

üreci ifade

adına işlem

timi değil,

ce birleşme

ür görüş

  

ve görüş

denetçinin

a, öncelikle

r aykırılığa

topluluğun

şkin resmin

tecektir.  

, 

a 

m 

l 

e 

m 

, 

e 

ş 

ş 

n 

e 

a 

n 

n 



      
         
       
 

sorum

konu

görü

kurul

sonu

kapsa

göste

sonu

tarafı

bunla

verm

söz k

dolay

yazıs

çağır

kanu

dene

haklı

bağım
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Görüş y

mluluğunu 

usu yazı herk

Çekincel

ş verebilec

llarınca düz

uca etkilerin

amı ve düz

erilecektir. 

Şirket d

uçlara varıl

fından den

arı  ispatla

mekten kaçın

Olumsuz

konusu fina

ylı bir şek

sının kendis

racak ve gör

Genel ku

una, esas sö

tleme  rapo

27- Han

Anonim 

ı sebebin m

msız denetim

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

yazısında, y

gerektirece

kesin anlay

leri varsa d

cektir. Sını

zeltilebilece

nin kapsamlı

zeltmenin n

defterlerinde

lmasına ola

netlenecek 

ayabilecek 

nabilecektir

z görüş yaz

ansal tablola

kilde ilgili 

sine teslimi

revinden top

urul yeni b

özleşmeye 

oru ile birlik

ngi durum

Şirkette, de

mahkemece t

m anlayışı s

ALİ MÜŞAV
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yönetim kur

ek bir sebeb

yabileceği bi

denetçi, olu

ırlandırılmış

ek aykırılık

ı ve büyük 

nasıl yapılab

e, denetlem

anak verm

hususlarda 

delillere s

r. Kaçınma o

zılan veya g

ara dayanara

olan bir k

i tarihinden

plantı günü

bir yönetim

ve standar

kte genel kur

mlarda den

enetçilerin g

tespiti ve ye

sağlam teme

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

rulunun fin

bin mevcut 

ir dille yazı

umlu görüş

ş olumlu 

klar içerdiği

olmadığı du

bileceği sın

menin mev

meyen ölçü

önemli k

sahip olma

olumsuz gö

görüş verilm

ak, özellikle

karar alama

n itibaren d

ünde geçerli 

m kurulu se

rtlara uygun

rula sunaca

netçiler gör

görevden al

eni denetçi a

ellere oturtu

: (312) 426 16

 – info@kokb

nansal tablo

olmadığına

lacaktır.  

ş yazısını s

görüş, fina

i ve bu ayk

urumlarda v

nırlandırılmı

vzuata uygu

de belirsiz

kısıtlamalar

asa bile, g

örüşün sonuç

mesinden k

e açıklanan 

ayacak; bu 

dört iş günü

olacak  şek

çecek, yeni

n  finansal 

aktır. 

revden alı

ınması çok 

atanması şa

ulmuştur. 
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olara ilişkin

a, varsa bun

sınırlandırab

ansal tablo

kırılıkların 

verilecektir.

ış olumlu g

un bir şek

zliklerin bu

rın yapılm

gerekçelerin

çlarını doğu

kaçınılan du

kâr veya za

hallerde y

ü içinde, ge

kilde istifa e

i  yönetim 

tablolar ha

nabilecekt

sınırlı halle

artı getirilmi

x : (312) 426 

n konular b

na işaret ed

bilecek vey

oların şirke

 tablolarda 

. Sınırlaman

görüş yazısı

kilde yapıl

ulunması v

ması halind

ni açıklaya

uracaktır. 

urumlarda g

arar ile doğ

yönetim kur

enel kurulu

edecektir. 

kurulu altı

azırlatacak 

tir? 

erde mümkü

iş, yasal dü

16 17 

bakımından

dilecek, söz

ya olumsuz

etin yetkili

açıklanmış

nın konusu,

ında açıkça

lmasına ve

veya şirket

de denetçi,

arak görüş

genel kurul,

ğrudan veya

rulu, görüş

u toplantıya

ı ay içinde,

ve bunları

ün kılınmış,

zenleme ile

n 

z 

z 

i 

ş 

, 

a 

e 

t 

, 

ş 

, 

a 

ş 

a 

, 

ı 

, 

e 



      
         
       
 

seçili

döne

verdi

ilan e

dene

dene

kabu

yüzd

dinle

onun

Sicili

karşı

geriy
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Buna gör

-Denetçi

ir.  

-Denetçi

emi bitmede

-Seçimde

iğini ticaret

eder. 

-Denetçi

tçi atanmışs

-Konsoli

tçi, başka b

ul edilir. 

-Şirketin

a)Yöneti

b)Serma

de beşini o

eyerek, seçi

n taraflı davr

-Görevde

i Gazetesind

-Azlığın 

ı oyunu tuta

ye doğru en 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

re; 

i, şirket ge

inin, her fa

en seçilmesi

en sonra, y

t siciline te

iden denetle

sa geri alına

idasyona da

bir denetçi 

n merkezinin

im kurulunu

yenin yüzd

oluşturan p

ilmiş denet

randığı yön

en alma ve

de ilanından

bu davayı a

anağa geçirt

az üç aydan
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enel kurulun

aaliyet dön

i şarttır.  

önetim kuru

scil ettirir v

eme görevi

abilir. 

ahil olan an

seçilmediğ

n bulunduğu

un, 

de onunu, h

pay sahiple

çinin şahsın

nünde bir ku

e yeni denet

n itibaren üç

açabilmesi 

tmiş ve seç

n beri, şirke

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nca; toplul

nemi ve he

ulu, gecikm

ve Türkiye 

i, sadece K

na şirketin 

ği takdirde,

u yerdeki as

halka açık ş

erinin istem

na ilişkin h

uşkunun var

tçi atama d

ç hafta içind

için, denetç

çimin yapıld

etin pay sah

: (312) 426 16

 – info@kokb

uk denetçis

er hâlde gö

meksizin den

Ticaret Sic

Kanunda ön

finansal ta

, topluluk f

sliye ticaret

şirketlerde 

mi üzerine, 

haklı bir se

rlığı halinde

davası, dene

de açılır.  

çinin seçimi

dığı genel k

hibi sıfatını t

6 16 Pbx – Fax
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si, ana şirk

örevini yeri

netleme gör

cili Gazetes

ngörüldüğü 

blolarını de

finansal tab

t mahkemes

esas veya 

ilgilileri v

ebebin gere

e, başka bir 

etçinin seçim

ine genel ku

kurul toplan

taşıyor olma

x : (312) 426 

ketin genel

ine getirece

revini hang

si ile intern

şekilde ve

enetlemek i

blolarının d

si; 

çıkarılmış 

ve seçilmiş

ektirmesi, ö

denetçi atay

minin Türk

urulda karşı

ntısı tarihind

ası şarttır. 

16 17 

l kurulunca

eği faaliyet

gi denetçiye

et sitesinde

e başka bir

için seçilen

da denetçisi

sermayenin

ş denetçiyi

özellikle de

yabilir. 

kiye Ticaret

ı oy vermiş,

den itibaren

a 

t 

e 

e 

r 

n 

i 

n 

i 

e 

t 

, 

n 



      
         
       
 

kurul

mahk

görev

herha

hâlle

ile m

belirl

görev

sınırl

bu so

seçer

sunar

ilkes

olana

varlığ

dene
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-Faaliyet

lunun, her 

kemece atan

vlendirme k

angi bir ne

erinde de uy

-Denetçi

muhtemel g

lenir. Bunla

-Denetçi

vden alınma

-Görüş 

landırılmış 

-Denetçi

-Denetçi

onuçlar uyg

-Denetçi

r ve fesih 

r. 

Yeni Tic

ini kabul 

ağını ortada

ğında görev

Bir dene

tçi azledili

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

t döneminin

yönetim k

nır. Aynı h

kararının ip

edenle göre

ygulanır. Ma

inin mahkem

giderler için

ara üç iş gün

i denetleme

a davası açı

yazısının 

olması veya

inin sözleşm

i fesih tarihi

gun bir rapor

i fesih ihbar

ihbarını ge

caret Kanun

ederek, yö

an kaldırmış

vden alınabi

etçinin göre

ip daha so
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n dördüncü

kurulu üyes

hüküm, seçi

tal olunmas

vini yerine 

ahkemenin k

me tarafınd

n mahkeme 

nü içinde iti

e sözleşmes

ılmışsa fesh

içeriğine 

a görüş yazı

meyi feshi y

ine kadar el

r hâline geti

rında bulund

nel kurulun

nu denetçi 

önetim kuru

ştır. Denetç

ilecektir. 

evden alınm

onra yerine

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ü ayına kad

sinin veya 

ilen denetçi

sı, butlanı v

e getiremem

kararı kesin

dan atanmas

 veznesine 

iraz edilebil

sini, sadece 

hedebilir.  

ilişkin fik

ısı vermekt

yazılı ve ger

lde ettiği so

irilerek gen

duğu takdir

n bilgisine,

ile yapılan 

ulunun iste

i sadece yu

ması, yerine

e yenisi at

: (312) 426 16

 – info@kokb

dar denetçi 

herhangi b

inin görevi 

veya denetç

mesi veya g

ndir. 

sı durumund

yatırılması

lir. Mahkem

haklı bir s

kir ayrılık

en kaçınma

ekçeli olma

onuçları gen

nel kurula ve

rde, yönetim

 seçtiği de

sözleşmeni

emediği de

ukarıda belir

 yenisinin a

tanamaz. M
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seçilememi

bir pay sah

red veya s

inin kanuni

görevini yap

da, emsal d

ı gereken ö

me kararı ke

sebep varsa

ları ile d

a haklı sebep

alıdır.  

nel kurula s

erilir. 

m kurulu hem

netçiyi de 

in -kural ol

netçiyi gör

rtildiği şekil

atanmış olm

Mahkemenin

x : (312) 426 

mişse, denetç

hibinin istem

sözleşmeyi 

i sebeplerle

pmaktan en

dikkate alın

ön ödeme m

esindir. 

a veya kend

denetlemeni

p sayılamaz

sunmakla yü

men, geçici

aynı kurulu

larak- fesh

revden uza

lde ve haklı

masına bağl

n kararı, e

16 17 

çi, yönetim

mi üzerine,

feshetmesi,

 veya diğer

ngellenmesi

arak, ücreti

mahkemece

disine karşı

in şirketçe

z. 

ükümlüdür;

i bir denetçi

un onayına

edilmemesi

aklaştırması

ı sebeplerin

lıdır; yoksa

eş zamanlı

m 

, 

, 

r 

i 

i 

e 

ı 

e 

; 

i 

a 

i 

ı 

n 

a 

ı 



      
         
       
 
olma

feshe

bir g

baskı

sağla

Söz k

bu ka

sebeb

görev

kayn

bilgil

dona

ayıra

ayrılı

hükm

tablo

veya

ayrılı

bulun

karar
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alıdır. Başka

edip kendili

göndermedir

ısı altında 

amaya ilişk

konusu ilke

Diğer ya

ararı haklı s

bin, özellikl

vden alınab

“Haklı s

naklanan s

lerindeki, o

anımı eksik

amaması, b

ıkları haklı 

28- Yen

nasıl çö

Yasanın 

müne göre, 

olarına ve y

a esas sözl

ıkları hakkı

nduğu yerd

r kesin olup

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

a bir deyişl

iğinden baş

r. Şirkete sı

tutulabilird

in yeni ve 

e, Kanuna ha

andan denet

sebebin varl

le tarafsızlı

bilir.  

sebep” Kan

sebepler k

okul sonrası

kliği), itiba

bilgi sızdırm

sebep olara

ni Yasaya 

özümlenece

“Şirket il

şirket ile de

yönetim ku

leşme hükü

ında, yönet

deki asliye 

p, dava gider
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e, yönetim 

şka bir dene

ınırsız fesih

di. Feshin

modern şir

akim olan b

tçi ancak bi

lığı durumu

ğı bozan he

nunda tanım

kastedilmişt

ı uyum eğit

ar kaybı 

ması, taraf 

ak, ancak so

göre anon

ektir? 

le denetçi 

enetçi arasın

rulunun faa

ümlerinin y

tim kurulun

ticaret mah

rlerinin bor

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

kurulu vey

etçi atayam

h hakkı tanı

bazı şartl

rketler huku

bağımsız de

ir mahkeme

unda verebil

erhangi bir 

mlanmamıştı

tir: Meslek

timlerindek

vs. gibi. 

tutması da

omut olay de

nim şirket 

arasındaki

nda şirketin

aliyet rapor

yorumu ve

nun veya de

hkemesi do

rçlusu şirket

: (312) 426 16

 – info@kokb

ya genel kur

maz. Bu ilke

nmış olsayd

ara bağlan

ukunun esin

netimin taşı

e kararıyla 

lir. Başka b

olgu veya d

ır. Bu terim

ki yetersi

ki noksanlık

Denetçinin 

a haklı seb

estekliyorsa

ile denetç

 görüş ay

n ve toplulu

runa ilişkin

eya uygula

enetçinin is

sya üzerind

t olacaktır. 
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rul denetçi 

, denetçinin

dı, denetçi, 

nmış olmas

n verdiği bi

ıyıcı kolonl

görevden a

bir deyişle d

davranışın v

m ile önce d

zlik (dene

k, yardımcı 

çalışma 

bep sayılır. 

a kabul edile

çi arasında

rılıkları” b

ğun yıl sonu

n, ilgili kan

anması kon

stemi üzerin

den karar v

x : (312) 426 

ile yapılan 

n bağımsızl

şirket taraf

sı, denetçiy

ir üst huku

larından biri

alınabilir. M

denetçi, anc

varlığında, m

denetçinin k

etleme ele

eleman, uz

tarzı, şirk

Buna karş

ebilir. 

aki görüş a

başlıklı 405

nu hesapların

nunun, idari

nusunda do

ne şirketin 

verecektir. S

16 17 

sözleşmeyi

lığına kesin

fından fesih

ye güvence

k kuralıdır.

idir. 

Mahkeme de

ak haklı bir

mahkemece

kişiliğinden

emanlarının

zman, cihaz

kete zaman

şılık, görüş

ayrılıkları

5. maddesi

na, finansal

i tasarrufun

oğan görüş

merkezinin

Söz konusu

i 

n 

h 

e 

. 

e 

r 

e 

n 

n 

z 

n 

ş 

ı 

i 

l 

n 

ş 

n 

u 



      
         
       
 

hükm

ile çö

kavra

bölüm

madd

zaten

özgü

kulla

açıkl

değiş

belirl

bunla

metin

karar

menf

azalt
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Söz konu

münün yoru

özüme bağl

29- Yen

internet

yüküml

Yeni Tic

amıdır. Bu 

münü bilgi

desi hükmü

n mevcutsa

ülemek zoru

a)Şirketç

b)Pay s

anabilmeleri

lamalar, 

c)Yöneti

şim oranı, a

lendiğini gö

d)Değerl

ara ait temi

nleri; şirket

rları, bu işle

e)Ticaret

faat   sahipl

tılması dâhi

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

usu düzenle

umlanmasınd

anması ama

ni Ticaret 

t sitesi ku

lüğün anla

caret Kanun

amaçla, ser

i toplumu 

üne göre he

a bu siten

undadır. Yay

çe kanunen 

ahipleri ile

i için gör

im ve müdü

ayrılma kar

österen hesa

leme raporl

inatlar ve g

tin kendi pa

emlerle ilgil

t şirketlerin

lerinin   inc

il, esas sözl
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eme ile, şir

da, şirket il

açlanmıştır.

Kanunu il

urma zoru

am ve kap

nu ile getir

rmaye şirke

hizmetlerin

er sermaye 

nin belli b

yımlanacak 

yapılması g

e ortakların

rmelerinin 

ürler kurulu

rşılığı gibi 

apların dökü

arı, kurucul

arantiler; if

aylarını ikti

li açıklamal

nin birleşm

elemesine 

leşme değiş

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

rket ile ilgi

e denetçi ar

  

le önceki K

unluluğu 

samı nedi

rilen yenili

etleri için in

ne ayırma 

şirketi, bir 

bir bölümü

içeriklerin 

gereken ilan

n menfaatle

ve bilme

u tarafından

haklara iliş

ümü, 

lar beyanı, p

flasın ertele

isap etmesi

lar, bilgiler,

mesi, bölünm

sunulan  bi

şikliklerine 

: (312) 426 16

 – info@kokb

li herhangi 

rasındaki gö

Kanundan

getirildiği

r? 

klerden bir

nternet sitesi

zorunluluğ

internet sit

ünü aşağıd

başlıcaları 

nlar 

erini koruy

elerinin yar

n alınan; rü

şkin kararla

payların hal

enmesine ve

i hakkındak

belgeler, 

mesi, tür de

lgiler,  tabl

ait belgeler
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bir mevzua

örüş ihtilafla

n farklı ol

doğru m

ri de, “bilg

i oluşturma

ğu getirilm

esi açmak, 

daki hususl

şunlardır: 

yabilmeleri 

rarlı olduğ

çhan, değiş

ar; bunlarla 

lka arz edilm

eya benzeri 

ki genel kur

eğiştirmesi 

olar,  belge

r, kararlar; i

x : (312) 426 

at veya esa

arının mahk

larak tüm 

mudur? Sö

gi toplumu 

a ve bu siten

miştir. Kanu

şirketin int

ların yayım

ve haklar

ğu belgele

ştirme, alım

a ilgili bede

mesine dair

 konulara i

rul ve yöne

hâlinde, or

eler;  sermay

imtiyazlı pa

16 17 

as sözleşme

keme kararı

şirketlere

öz konusu

hizmetleri”

nin belli bir

unun 1524.

ternet sitesi

mlanmasına

rını bilinçli

r, bilgiler,

m, önerilme,

ellerin nasıl

r taahhütler,

lişkin karar

etim kurulu

rtakların ve

ye  artırımı,

ay sahipleri

e 

ı 

e 

u 

” 

r 

. 

i 

a 

i 

, 

, 

l 

, 

r 

u 

e 

, 
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l kurulu k

rlar, 

f)Genel 

lu açıklama

g)Şeffafl

h)Bilgi a

sahiplerinin

ı)Finansa

nçolar ve di

nsal raporlam

i)Yönetim

in yıllık de

nen her tür

meler, 

j)Denetç

k)Yetkili

sasını ilgilen

Yukarıda

bini oluştur

nan yönetic

İnternet 

ak, erişim h

landırılamay

es “engelin

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

kararları, m

kurullara a

aları, 

lık ilkesi ve

alma kapsam

n veya ortak

al tablolar, 

iğer finansa

malar, bunl

m kurulunu

eğerlendirm

rlü paralar, 

çi, özel dene

i kurul ve 

ndiren konu

a öngörülen

racak; Kanu

ciler ile yöne

sitesinin bi

hakkının ku

yacağı gibi 

 kaldırılmas
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menkul kıym

ait olanlar d

e bilgi toplum

mında soru

kların aydınl

 kanunen aç

al tablolar, p

arın dipnotl

un yıllık rap

me açıklama

temsil ve

etçi, işlem d

bakanlıklar

ulara ilişkin

n yükümlül

una  aykırılı

etim kurulu

lgi toplumu

ullanılması,

herhangi b

sı davasını”

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

met çıkarıl

dâhil her tü

umu açısında

ulan sorular

latılması içi

çıklanması 

pay ve men

ları ve ekler

poru, kurum

ası; yönetim

e seyahat g

denetçisi rap

rın konulma

n bilgiler. 

lüklere uyu

ığın tüm son

u üyelerinin 

u hizmetleri

, ilgili olm

bir şarta da 

” açabilecek

: (312) 426 16

 – info@kokb

lması gibi 

ürlü çağrılar

an açıklanm

, bunlara v

in öngörülen

gerekli ara 

nfaat sahipl

ri, 

msal yönetim

m kurulu b

giderleri, ta

porları, 

asını istedik

ulmaması, i

nuçlarının 

sorumluluğ

ine ayrılmış

mak veya m

bağlanamay

ktir. 
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işlemler d

ra ait belge

ması zorunlu

erilen cevap

n hususlar, 

tablolar, öz

leri bakımın

m ilkelerine 

başkan ve ü

azminatlar, 

kleri, pay s

ilgili kararl

doğmasına 

ğuna neden 

ş bölümü h

menfaati bul

yacaktır. Bu

x : (312) 426 

dolayısıyla 

eler, raporla

u bilgiler, 

aplar, diğer 

zel amaçlar

ndan bilinm

ne ölçüde u

üyeleriyle y

sigortalar 

sahiplerini v

ların iptal e

 yol açacak

olacaktır. 

herkesin eriş

lunmak gib

u ilkenin ih
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hazırlanan

ar, yönetim

kanunlarda

rla çıkarılan

mesi gerekli

uyulduğuna

yöneticilere

ve benzeri

ve sermaye

edilmesinin

k ve kusuru

şimine açık

bi kayıtlarla

hlali hâlinde

n 

m 

a 

n 

i 

a 

e 

i 

e 

n 

u 

k 

a 
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katılm

sözle

kurul

bulun

Bu h

karar

sitesi

katılm

kulla

görü

doğu

elekt

Anon

tüzüğ

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

Diğer ya

etin internet

yle internet 

beş yıldır. 

fından tarih 

a yapıştırılır

in olarak ay

30- Esk

veya ele

Kanunu

Eski Tic

yaşamımıza 

mak ve oy k

eşmede düz

lu tamame

ndukları bir

hâllerde Ka

r nisaplarına

Elektron

ine sahip ol

maya elveri

ananların kim

Anonim 

ş açıklama 

urur. Bu hü

tronik ortam

nim şirketle

ğün yürürlü

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

andan yasa

t sitesine ko

sitesinde k

İnternet si

ve saati gö

r. Daha sonr

ynı işlem tek

ki Ticaret 

ektronik o

u bu yönd

aret Kanunu

girecektir.

kullanmak m

zenlenmiş o

en elektron

r toplantıya 

anunda veya

a ilişkin hük

nik ortamda 

lması, ortağ

işliliğinin b

mliklerinin 

şirketlerde

ve oy ver

ükmün uygu

mda katılma

er tüzükten

üğe girmes
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al ve idari 

onulan bir 

kalır; aksi h

itesinde yer

österilerek n

ra sitede ya

krarlanır. 

Kanunum

ortamda o

e bir düze

umuzda me

. Buna gör

mümkün ha

olması şartıy

nik ortamda

bir kısım ü

a şirket söz

kümler ayne

oy kullana

ğın bu yolda

ir teknik rap

saklanması

e genel kur

rme, fizikî 

ulanması es

aya ve oy ve

n aynen akt

i ile birlik

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

düzenleme

içerik, üzer

hâlde konul

r alacak bi

noterlikçe on

ayımlanan b

muzda kur

oy kullanı

enleme yap

evcut olmay

re ticaret ş

ale gelmişti

yla, sermay

a yapılabil

üyelerin  ele

zleşmesinde

en uygulana

abilmek için

a istemde b

aporla ispatl

ı şarttır. 

rullara elek

katılmanın 

sasları bir t

ermeye ilişk

tarılacak ol

kte genel k

: (312) 426 16

 – info@kokb

elerde daha

rinde bulun

lmamış say

lgiler metin

naylı bir de

bilgilerde bi

rulların el

ılması müm

pmış mıdır

yan bir düze

şirketlerinin

r. Buna gör

ye şirketleri

leceği gibi,

ektronik  ort

e ve esas sö

acaktır. 

n, şirketin b

bulunması, e

lanıp bu rap

ktronik orta

ve oy ver

tüzük ile d

kin esas söz

lan bu hükü

kurullara ele
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uzun bir 

nan tarihten 

yılır. Finans

n hâline ge

eftere sıra nu

ir değişiklik

lektronik 

mkün değ

r? 

enleme daha

n kurulların

re; şirket sö

nde yönetim

, bazı üye

tamda  katıl

özleşmede 

bu amaca ö

elektronik o

porun tescil 

amda katılm

rmenin bütü

üzenlenir. T

zleşme hükm

ümde değiş

ektronik or

x : (312) 426 

süre öngör

n itibaren en

sal tablolar 

etirilip şirke

numarası alt

k yapılırsa, 

ortamda 

ğil idi, Yen

a Yeni Tica

na elektron

özleşmesind

m kurulu v

elerin fizik

lması  da m

öngörülen 

özgülenmiş 

ortam araçla

ve ilan edil

ma, öneride

ün hukuki 

Tüzükte, ge

münün örne

şiklik yapa

rtamda katı

16 17 

rülmedikçe,

n az altı ay

için ise bu

et yönetimi

tında yazılır

değişikliğe

yapılması

ni Ticaret

aret Kanunu

ik ortamda

de veya esas

ve müdürler

ken mevcut

mümkündür.

toplantı ile

bir internet

arının etkin

lmesi ve oy

e bulunma,

sonuçlarını

enel kurula

eği yer alır.

mazlar. Bu

ılma ve oy

, 

y 

u 

i 

r 

e 

ı 

t 

u 

a 

s 

r 

t 

. 

e 

t 

n 

y 

, 

ı 
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anma sistem

. 

31- Yen

nelerdir

Yeni Ka

aya ilişkin ay

Buna gör

-diğer tar

-sözleşm

-sözleşm

tupla, telgra

apılabilecek

Diğer ya

mak şartıyla;

-ihbarlar

-ihtarlar,

-itirazlar

-fatura, 

nlenebilece

ektir. 

Kayıtlı 

uçlarına, kay

tronik posta

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

minin uygula

ni Ticaret 

r?  

anun ile el

yrıntılı düze

re tacirler a

rafı temerrü

meyi feshe,  

meden dönm

afla veya gü

ktir. (md. 18

andan, tara

; 

r,  

,  

r ve benzeri 

teyit mektu

ek, yollanab

elektronik 

yıtlı posta 

a hizmet sa
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anması pay

Kanununa

lektronik o

enlemelere 

arasında;  

üde düşürme

meye ilişkin

üvenli elekt

8) 

afların açıkç

beyanlar, 

ubu, iştirak

bilecek, itir

posta sist

adresine s

ağlayıcıların

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

y senetleri b

a göre elek

ortamda ya

yer verilmi

eye,  

n ihbarlar 

tronik imza

ça anlaşma

k taahhütna

raza uğray

temine, bu 

ahip gerçek

nın hak ve 

: (312) 426 16
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borsaya kote

ktronik or

apılabilecek 

ştir. 

veya ihtar

a kullanılara

aları ve Ka

amesi, topla

yabilecek v

sistemle 

k kişilere, 

yükümlülü
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e edilmiş şi

rtamda ya

işlemler i

rlar noter a

ak kayıtlı el

anunda beli

antı çağrıla

e kabul ed

yapılacak 

işletmelere

üklerine, ye

x : (312) 426 

irketlerde z

apılabilece

ile güvenli 

aracılığıyla

lektronik po

irtilen istisn

arı elektron

dilmişse hü

işlemler il

e ve şirketl

etkilendirilm
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orunlu hâle

k işlemler

elektronik

a, taahhütlü

osta sistemi

naları saklı

ik ortamda

üküm ifade

le bunların

lere, kayıtlı

melerine ve

e 

r 

k 

ü 

i 

ı 

a 

e 

n 

ı 
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tlenmelerin

önetmelikle

Yeni Tic

tlerine ben

tlere ilişkin

tronik imza 

Konşime

ba, ıstampa,

nlendikleri 

sı, telgraf, 

derilebilecek

Ticaret 

ununun zoru

labilecek, b

nlenebilece

Zaman 

tronik imza

mindeki tar

Şirket ad

tronik imzay

fika sahibi a

yazılacaktır

32- Yen

neyi ifa

6102 sa

zuatımıza g

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ne ilişkin us

e düzenlene

caret Kanun

nzeyen sene

n kabul, av

ile yapılam

entonun, taş

 sembol şek

 ülke  kanu

teleks, fak

ktir.  

şirketleri i

unlu tuttuğu

bu işlemler

ektir. 

unsurunun 

aya eklenen

rih esas alın

dına imza y

yla imza ata

alanı içerisi

r. (md. 1526

ni Ticaret 

de etmekt

ayılı Yeni 

irmiştir. 
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ul ve esasla

ecektir. (md

nuna göre; 

etler güven

val ve ciro 

mayacaktır.

şıma senedi

klinde meka

unlarının  iz

ks ve elekt

ile gerçek 

u bütün işle

rin dayanağ

belirlenme

n zaman d

acaktır. 

yetkisini ha

abilecek, bu

ine, sertifik

6) 

Kanunu i

tedir? 

Ticaret K

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ar ise  Bilgi

. 1525)   

poliçe, bon

nli elektron

gibi senet

inin ve sigo

anik veya e

zin  verdiği 

tronik diğer

ve tüzel k

emler elektr

ağı olan be

esi gereken

damgasının 

aiz kişiler şi

u durumda k

ka sahibinin 

ile getirile

Kanunu ile

: (312) 426 16

 – info@kokb

 Teknolojil

no, çek, ma

nik imza il

t üzerinde 

orta poliçes

elektronik h

ölçüde bu 

r araçlarla 

kişi diğer 

ronik ortam

elgeler de 

n ve tüzük

tarihi, diğ

irket namın

kullanılacak

ismiyle bir

n “kurum

e “Kurums
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eri ve İletiş

akbuz sened

le düzenlen

gerçekleştir

sinin imzası

erhangi bir 

senetlerde y

yazılabilec

tacirlere il

mda güvenli 

aynı usull

kte düzenle

er hâllerde

na kendi adl

k nitelikli el

rlikte temsil

sal yönetim

sal Yönetim

x : (312) 426 

şim Kurumu

di, varant v

nemeyecek 

rilen işlem

ı elle, faksi

araçla da a

yer  alacak 

cek, oluştur

lişkin olara

elektronik 

le elektroni

enen hâller

e merkezî 

dlarına üreti

lektronik se

l ettiği tüze

m ilkeleri”

im İlkeleri
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u tarafından

ve kambiyo

ayrıca bu

ler güvenli

imile baskı,

atılabilecek,

 kayıtlar el

rulabilecek,

ak, Ticaret

imza ile de

ik ortamda

de güvenli

veri tabanı

len güvenli

ertifikalarda

l kişinin de

” kavramı

” kavramı

n 

o 

u 

i 

, 

, 

l 

, 

t 

e 

a 

i 
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On beş y

pleri başta o

bir kurallar

Bu kural

flemekte, o

mektedir.  

Anılan k

dış denetim

lararası ala

tleri borsad

etlere ve tüm

yet Devlete 

Hukuk 

ltere’de 199

nomik durgu

ımcıyı tutm

timini, pay

landırmaya 

Kurumsa

-Şeffaflık

-Âdillik,

-Hesap v

-Sorumlu

Şeffaflık

yış, şirketi b

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

yıldan beri, 

olmak üzer

r sistemi ken

llar organla

onun için ş

kuralların tem

mdir. Söz k

anda “corp

da işlem gö

m işletmele

de tavsiye 

ve işletme

92 yılında C

unluğunun 

maya yöneli

y sahiplerini

dönüşmüştü

al yönetim d

k,  

  

verilebilirlik

uluk.  

k, şirketi “c

bütün kurum
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özellikle pa

re, tüm ilgil

ndisini kabu

arın doğru k

şirketleri y

melleri şeff

konusu ilkel

porate gove

ören anonim

ere hatta yö

edilecek bir

 politikalar

Cadbury Rap

ve iz bıraka

ik olan çab

i ve diğer i

ür. 

dört taşıyıcı

k  

camdan cep

mları ile kav

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ay senetleri 

lilerin menf

ul ettirmeye

kararı doğr

yeni bir ort

faflık, iyi ve

ler kurums

ernance” te

m şirketler

önetim ve 

r kapsam ve

arını ve öğ

poru ile har

an krizlerin

ba, daha so

ilgilileri ko

ı kolon üzer

p” olarak g

vrayan bir y

: (312) 426 16

 – info@kokb

borsada işl

faatlerini id

e çalışmakta

ru zamanda

taksal yapıy

e hesabı ver

sal yönetim

erimi ile a

r için öngö

denetimin 

e yaygınlık 

ğretilerini d

rekete geçm

nin çökerttiğ

onra, anonim

oruyucu sist

rine oturur: 

görme anla

yaklaşımdır
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em gören a

deal düzeyd

adır.  

alabilme y

ya kavuştu

rilebilir bir y

m ilkeleri o

anılan bu i

örülmüştür. 

olduğu her

kazanmıştır

doğrudan e

miştir. Başlan

ği borsada, 

m şirketin 

temleri kur

 

ayışını aşan

r. Bu fenom

x : (312) 426 

anonim şirke

de korumay

yeteneklerin

urucu öneril

yönetim ve 

olarak adlan

ilkeler, esas

Ancak diğ

r kuruma v

r.  

etkileyen b

ngıçta, 1990

yani borsa

işleyişini, 

ran geniş ka

n bir kavram

men artık bil

16 17 

etlerde, pay

ya yönelmiş

ni artırmayı

lere ağırlık

etkili bir iç

ndırılmıştır.

sında hisse

ğer anonim

e kuruluşa,

bu dinamik

0′ lı yılların

a ticaretinde

yönetimini,

apsamlı bir

m, yeni bir

lgi toplumu

y 

ş 

ı 

k 

ç 

. 

e 

m 

, 

k 

n 

e 

, 

r 

r 
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anımlanmak

rlerin, tam b

i kamuyu a

aklılar ve p

elerin açıkla

tronik ortam

etinin bir we

kir.  

Adillik, b

plerine deği

etle menfaat

geçtikçe da

elinde iyi y

inde özetlen

sini akla ge

Hesap ve

rların bir 

maktadır.  

Sorumlu

bilinçle, hes

Kurumsa

(a)Yönet

ma ayrılmalı

lu üyeleri (

n üyeleri gö

f üyenin yet

ilme konum

MİNLİ MA
M 

ANLIK 
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h

ktadır. Şeff

bilgilendiril

aydınlatmay

pay sahiple

anmasını iç

mda aktarm

eb sitesi olm

bir anlamda

il, daha gen

t ilgileri bu

aha öne çıkm

yönetim ve

nebilir. Söz

etirmektedir

erilebilirlik 

haklı sebeb

uluk ise, gö

sap verilebi

al yönetim i

tim organın

ıdır. Birinci

(executive ü

özetim ve d

tkileri, şirke

mları farklı o

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

ffaflık, pay

lmesini ve a

yı kapsar. M

eri yönünde

erir. Şeffafl

malar ve aç

ması, bu sit

a geniş kap

niş bir çevre

lunanlara, h

maktadır. A

e denetimle

z konusu an

.  

yönetimin, 

bi, adil te

örevden kay

ilirlik bağlam

ilkelerinin t

nın, daha da

i grupta, yü

üyeler), ikin

denetim altı

et bilgi ve b

olduğu için h
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sahiplerini

aydınlatılm

Menfaat sah

en önemli 

flığın anonim

çılması zoru

tenin şeffafl

samlı eşit i

eye, açıkça

hatta kamuy

Adilliğin yön

e, menfaatle

nlayış 1920

şeffaflığına

emeli olduğ

ynaklanan y

mında yerin

tartışmaya a

ar ifade ile 

ürütme yan

nci grupta 

ında tutan (

belgelerine 

hukukî, cez

: (312) 426 16

 – info@kokb

in ve serm

asını hedefl

hipleri, ilgi

olan tüm 

m şirketler 

unlu bulun

lık sağlayıc

şlem ilkesi 

ası çalışanla

ya yönelmiş

neldiği bu y

erin ideal 

0′lerin “işle

a, doğruluğu

ğuna ve p

yükümlülük

ne getirme a

açtığı öneril

yönetim ku

i karar alıp

ise, bu yetk

(non-execut

ulaşabilme 

zaî ve malî s
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maye piyasa

lemektedir. 

ililer, serma

ilişkilerin, 

hukukunda

an web sit

ı bir mekan

ile örtüşür. 

ara, alacaklı

ştir. İlkedek

yol yeni değ

noktada uy

etmenin ken

una, kararla

profesyonel 

klere tam b

anlamındadı

er şunlardır

urulunun üy

p yürütme y

kileri haiz o

tive) üyeler

hakları ve 

sorumlulukl

x : (312) 426 

asında rol 

Bu sebeple

aye piyasas

raporların

aki yeni ara

teleridir. H

nizma olara

 Eşit işlem 

ılara, müşte

ki bu toplum

ğildir. Adilli

yuşturulmas

ndisi için va

arın açıklana

niteliğine 

bağlılık, bun

ır. 

r:  

yeleri kend

yetkisini ha

olmayıp, bi

r bulunmalı

şirketi bağ

ları da farkl
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sahibi tüm

e, maddî ve

sı aktörleri,

, planların,

cı, internet,

er sermaye

ak çalışması

sadece pay

erilere, yani

msal açılım

ik, şeffaflık

sı gerektiği

ar olduğu”

abilirliğine,

gönderme

nları gereği

di içinde iki

aiz yönetim

irinci gruba

ıdır. Bu iki

layıcı karar

lı olmalıdır.
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(b)Riskle

itesi kurulm

(c)Yönet

nde güçlend

(d)Pay s

nlikleri artırı

(e)Yönet

(f)Finans

denetlenm

amakta, kanu

Yeni Tic

msal yöne

etlerin bu yö

lenecek, Se

uruluşları, s

ntıya ilişkin 

“Kurums

lmamakla b

rlanan “Ba

etim”; Bank

rılan düzen

kacılık etik k

ve menfaatl

Kurumsa

9 olmakla b

ümler aşağıd

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

erin erken t

malı ve bu ko

tim kurulun

dirilmesi ger

sahipliği ha

ılmalıdır.  

tim kurulu ü

sal tablolar 

melidir. Bu

unlara da et

caret Kanun

etim ilkeler

önden derec

ermaye Piya

sadece kend

sınırlı düze

sal Yöneti

birlikte, örn

ankaların K

ka üst yöne

lemeler ile 

kuralları do

lerini koruya

al yönetim 

birlikte, Ye

daki gibidir
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teşhisi ve yö

omiteler yü

nun görevle

rekir. 

aklarının, ö

üyelerinin ü

uzman, bağ

u öneriler 

tki yapmakt

nunun 1529

ri, yönetim

celendirme 

asası Kurulu

di alanları iç

enlemeler ya

im İlkeler

nek teşkil 

Kurumsal 

etiminin ban

ilgili diğer

oğrultusunda

acak biçimd

ilkelerine 

eni Kanund

: 
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önetimi kom

ürütme yetki

erinin hesap

özellikle ya

ücret ve diğe

ğımsız ve t

sadece ulu

tadır. 

. maddesi h

m kurulunu

kural ve so

unun uygun

çin geçerli o

apabilecekt

ri” kavram

etmesi açı

Yönetim İl

nkayı, belir

r mevzuat, 

da, tüm menf

de yönetimi 

yönelik ola

da yer alan

: (312) 426 16
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mitesi yanın

isini haiz ol

p verilebili

apısal değiş

er malî hakl

tarafsız den

usal kurum

hükmüne gö

un buna ili

onuçları Ser

n görüşü alı

olabilecek k

tir. 

mının tanı

ısından, ha

lkelerine İl

rlenmiş hed

ana sözleşm

faat ve pay 

olarak tanı

arak Yeni 

n ve kurum
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nda, denetim

lmayan üyel

rlik bağlam

şikliklerde 

ları denetim

etçilerce, ul

msal yönetim

öre; halka a

işkin açıkl

rmaye Piya

nmak şartıy

kurumsal yö

mı Yeni 

lihazırda b

lişkin Yöne

defler, Kan

me ve bank

sahipleri il

ımlanmıştır.

Kanundaki 

msal yöneti

x : (312) 426 

m komitesi v

lere bağlı ça

mında ve şi

ve önemli 

m altına alın

luslararası s

m kodeksl

açık anonim

lamasının e

asası Kurulu

yla, diğer k

önetim ilkele

Ticaret 

bankalara ö

etmelik”te, 

nun, Kanuna

ka içi düzen

le tasarruf s

. 

temel hük

imle ilgisi 

16 17 

ve atamalar

alışmalıdır. 

irketin aczi

kararlarda

malıdır.  

standartlara

lerinde yer

m şirketlerde

esasları ve

u tarafından

amu kurum

eriyle ilgili,

Kanununda

özgü olarak

“kurumsal

a istinaden

nlemeler ile

sahiplerinin

küm madde

olan diğer

r 
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-SPK’ y

leme yetkis

-Yönetim

-Tehlike

-Denetçi

-Yönetim

-Murahh

-Bağıms

-Kurucu 

-Kurucul

-Kuruluş

-Eşit işle

-Pay sah

-Yönetim

, 

-Azlığa y

-Yönetim

rta ettirilme

-Borca b

-Bağıms

timden başk

MİNLİ MA
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ANLIK 
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h

ya tanınan, 

si (md. 1529

m kurulunun

lerin erken 

iye verilen i

min, yönetim

haslar (md. 3

ız ve ulusal

menfaatler

lar beyanı (

ş denetçisi r

em ilkesi (m

hiplerinin şir

m kurulu ü

yönetim kur

m kurulu üy

si (md. 361

batıklıkta ne

ızlık, taraf

ka hizmet v
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kurumsal y

9), 

n şirketi bu 

teşhisi kom

ikaz görevi 

m kurulu tar

370), 

l standartlar

i (md. 348)

md. 349), 

raporu (md.

md. 357),  

rkete borçla

üyelerinin p

rulunda tem

yelerinin gö

), 

esnellik ve ö

fsızlık, ulu

verememesi
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yönetim ilk

açıdan değe

mitesi (md. 3

(md. 398),

rafından bir

ra göre yapı

, 

351),  

anmalarının 

pay sahibi 

msil hakkı (m

örevleri sıra

önlemler (m

uslararası s

i, danışmanl

: (312) 426 16
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kelerini dere

erlendiren a

378), 

r teşkilat yö

ılması gerek

yasaklanm

olmaları zo

md. 360), 

sında şirket

md. 376 ve 3

standartta d

lık yapamam
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ecelendirme

açıklaması (

netmeliği il

ken denetim

ası ( md. 35

orunluluğun

te kusurlarıy

77), 

denetim, d

ması; aynı m

x : (312) 426 

e kural ve 

(md. 375), 

le devri (md

m (md. 397),

58) 

nun kaldırı

yla verecek

denetçinin m

müşteriye a
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sonuçlarını

d. 367), 

, 

ılması (md.

kleri zararın

müşterisine

aynı denetçi

ı 

. 

n 
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i 
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mı ile dene

amında olm

timi (md. 4

-Genel k

-Genel k

-Organ t

-Oyda im

-Web sit

33- Yen

tarih ve

üst kuru

6102 say

iği haiz bir 

4/2011 tari

hasebe ve D

münde Kar

rlüğe girmi

Bahse ko

dartlarla uy

etimde uygu

rlemek, bağ

yetlerini de

u Gözetimi

i ve sorumlu

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

etim hizme

ması, riskin

00),  

kurul düzeyi

kurul iç yöne

emsilcisi, b

mtiyazın sın

tesi kurma z

ni Ticaret 

e 660 sayıl

ulun görev

yılı Yeni Ti

üst kurum 

ih ve 6223

Denetim St

rarname 02

ştir.  

onu düzenle

yumlu Türk

ulama birliğ

ğımsız denet

enetlemek ve

i,  Muhaseb

uluklarına il

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

eti sunulma

n teşhisi ve

inde devred

etmeliği (m

ağımsız tem

nırlandırılma

zorunluluğu

Kanunu i

ı KHK ile 

v ve yetkil

icaret Kanu

ve gözetim

3 sayılı Ka

tandartları 

2/11/2011 t

emenin ama

iye Muhase

ğini, gerekl

tçi ve bağım

e bağımsız 

be ve Dene

lişkin usul v
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aması, yön

e iç denetim

dilemez yetk

md. 419), 

msilci, kurum

ası (md. 479

u (md. 1524)

ile faaliyet

e kurulan K

leri nelerd

unun geçici 

m otoritesi ku

anunun ver

Kurumunu

tarih ve 28

acı söz kon

ebe Standar

li güveni v

msız deneti

denetim ala

etim Standa

ve esasları d

: (312) 426 16

 – info@kokb

netim kurul

m düzeninin

kilerin belirl

msal temsil

9), 

). 

te geçmesi

Kamu Göz

dir? 

2. maddesi

urulması ön

rdiği yetkiy

un Teşkilat 

8103 sayılı

nusu KHK’ 

rtlarını oluş

e kaliteyi s

im kuruluşl

anında kam

artları Kur

düzenlemek
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lunun yıllık

n standartla

lenmesi (md

ci (md. 428

i ön görüle

zetimi, Mu

i ile kamu a

n görülmüş 

ye dayanıla

ve Görevl

ı Resmi G

nın 1. madd

şturmak ve y

sağlamak, d

larını yetkil

mu gözetimi 

umunun ku

k” olarak be

x : (312) 426 

k raporunu

ara uyup u

d. 408), 

8), 

en ve 2 Ka

uhasebe ve

adına denet

ve buna uy

arak Kamu

vleri Hakkın

Gazetede ya

ddesinde, “u

yayımlama

denetim sta

lendirmek v

yapmak ye

uruluş, teşk

elirtilmiştir. 

16 17 

un denetim

uymadığının

asım 2011

e Denetim

tleyici tüzel

ygun olarak

u Gözetimi,

nda Kanun

ayımlanarak

uluslararası

k, bağımsız

andartlarını

ve bunların

etkisini haiz

kilat, görev,

m 

n 

1 

m 

l 

k 

, 

n 

k 

ı 

z 

ı 

n 

z 
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Söz konu

mli ve geniş 

Kurulun 

a)Tabi o

oların; ih

ılaştırılabilir

kiye Muhase

b)Türkiy

mak ve ger

nan kurum v

c)Finans

kiye Muhase

açlarına 

şılabilirliğin

timi dahil, 

mlamak. 

ç)Bağım

larını belirl

suplarını ye

dederek Kur

d)Bağım

malarının, 

tlemek. 

e)İncelem

msız denetim

MİNLİ MA
M 

ANLIK 
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h

usu Kanun 

yetkiler ve

görev ve ye

oldukları k

tiyaca uy

rliğini ve t

ebe Standar

ye Muhaseb

ekli kararla

ve kuruluşl

sal tabloların

ebe Standar

uygunluğun

ni sağlamak

uluslararası

msız denetçil

emek, bu ş

etkilendirere

rumun intern

msız denetçi

Kurumca y

me ve den

m kuruluşla
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Hükmünde

rilmiştir.  

etkileri şunl

kanunlar ge

ygunluğunu

tutarlılığını 

tlarını oluşt

be Standar

arı almak, b

arın yapaca

n; işletmele

rtları doğrul

nu, güven

k amacıyla, 

ı standartlar

ler ve bağım

şartları taşı

ek listeler h

net sitesind

iler ve bağ

yayımlanan

etimler son

arının faaliy
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e Kararnam

lardır: 

ereği defte

u, şeffaflı

sağlamak 

turmak ve y

rtlarının uy

bu konuda 

akları düzen

erin finansal

ltusunda ger

nilirliğini, 

 kamu yara

rla uyumlu 

msız denetim

ıyan kurulu

halinde ilan

de kamuoyun

ğımsız dene

n standart v

nucunda ay

yet izinlerin

: (312) 426 16
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enin 9. mad

er tutmakla

ığını, gü

amacıyla, u

yayımlamak

ygulamasına

kendi alan

nlemeler hak

l durumunu

rçeğe uygun

şeffaflığı

arını da gö

ulusal den

m kuruluşla

uşları ve ba

n etmek ve 

nun erişimin

etim kurulu

ve düzenlem

ykırılıkları 

i askıya alm
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ddesiyle yen

a yükümlü 

venilirliğini

uluslararası

k. 

a yönelik 

nları itibarıy

kkında onay

, performan

n olarak sun

nı, karşıl

zetmek sur

etim standa

rının kurulu

ağımsız den

bunları olu

ne sürekli o

uşlarının fa

melere uyu

saptanan b

mak veya ipt

x : (312) 426 

ni kurulan 

ü olanlara 

ni, anlaşıl

ı standartla

ikincil düz

yla düzenle

y vermek. 

nsını ve nak

numunu, ku

laştırılabilir

retiyle, bilg

artlarını olu

uş şartlarını

netim yapac

uşturacağı r

olarak açık t

aaliyetleri i

umunu göze

bağımsız de

tal etmek. 
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ait finansal

labilirliğini,

rla uyumlu

zenlemeleri

eme yetkisi

kit akışlarını

ullanıcıların

rliğini ve

i sistemleri

uşturmak ve

ı ve çalışma

cak meslek

resmi sicile

tutmak. 

ile denetim

etlemek ve

enetçiler ve

k 

l 

, 

u 

i 

i 

ı 

n 

e 

i 

e 

a 

k 

e 

m 

e 

e 



      
         
       
 

tescil

mesl

oluşt

sağla

işbirl

verile

oluşt

sürek

dene

yapm

Muh

muha

yapm

görev

konfe

bir i

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

f)Bağıms

l yapmak, 

eki etik k

turmak ve 

amak. 

g)Yaban

liği yapmak

en yabancı 

turacağı res

kli olarak aç

ğ)Deneti

timin kalite

h)Düzen

mak ve bu k

ı)Görev 

hasebe Stand

asebe ve d

mak, lisans v

i)Muhase

v alanıyla 

ferans ve ben

34- Esk

tacir sıf

Eski Tic

işletme işle
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M 

ANLIK 
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h

sız denetim

disiplin ve

kurallarını 

bu alanlard

ncı ülkeleri

k, mütekabi

ülke deneti

smi sicile 

çık tutmak. 

imin bağım

esinin artırıl

nlemek ve 

konularda ge

alanıyla il

dartları Kur

denetim ala

ve telif anla

ebe standar

ilgili konu

nzeri etkinl

ki Ticaret 

fatını kaza

aret Kanunu

eten” derne
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m yapacak 

e soruşturm

belirlemek

daki eksikli

n Kurulun 

iliyet esasın

im kuruluşla

kaydederek

sızlığının v

lmasına yön

denetlemek

erekli kararl

lgili uluslar

rulu ve Ulu

anında çalı

aşmaları akd

rtları ve den

ularda kamu

ikler ile ger

Kanunun

anabilmele

u ile tüzel k

eklere, Yen
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meslek me

ma işlemleri

k, bunlara 

iklerin düz

n görev ala

na göre Tü

arı ve denet

k Kurumun

ve tarafsızlığ

nelik düzenl

kle görevli 

ları almak.

rarası uygu

uslararası D

şmalar yap

detmek ve g

netim stand

u bilincinin

rekli yayınla

nda farklı 

eri mümkü

kişi tacirler 

ni Kanun il

: (312) 426 16
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ensuplarına 

ni yürütme

yönelik o

eltilmesi iç

anıyla ilgil

rkiye’de ba

tçilerini list

n internet s

ğının sağlan

lemeler yap

olduğu al

ulama ve g

Denetim ve 

pan diğer u

gerektiğinde

dartlarının b

n yerleştiril

arda bulunm

olarak Y

ün müdür

arasında sa

le aynı nit
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yönelik sın

ek, sürekli 

olarak kalit

çin gerekli 

i konulard

ağımsız den

eler halinde

sitesinde k

nmasına, de

mak ve gere

anla ilgili 

gelişmeleri 

Güvence S

uluslararası 

e bu kuruluş

benimsenme

lmesine yö

mak. 

Yeni Kanu

? 

ayılan “amac

telikteki va

x : (312) 426 

nav, yetkile

eğitim stan

te güvence

tedbirlerin 

da yetkili b

netim yapm

e ilan etmek

kamuoyunun

enetime ola

rekli tedbirle

ikincil düz

izlemek, U

Standartları 

ı kuruluşlar

şlara üye olm

esi ve uygu

önelik olara

una göre 

acına varmak

akıflar da e

16 17 

endirme ve

ndartları ile

e sistemini

alınmasını

birimleriyle

masına yetki

k ve bunları

n erişimine

n güven ile

eri almak. 

zenlemeleri

Uluslararası

Kurulu ile

rla işbirliği

mak. 

ulanması ile

ak toplantı,

vakıfların

k için ticari

eklenmiştir.

e 

e 

i 

ı 

e 

i 

ı 

e 
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i 

ı 

e 

i 

e 

, 
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derne

ticari

kişile

beled
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değiş

münf

Dene

kavr

yoru

pazar

tam 

Kuru

(TM
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rinin yarısın

lmayacağı a

Buna gö

ekler ve ken

i şekilde iş

eri tarafınd

diye ve köy

sından fazla

doğrudan d

eliyle işletsi

35- Tür

Yeni Ti

şecektir.  

Yeni Ka

ferit ve ko

etim Standa

ramsal çerç

umlara ayn

Bu düze

rlarda geçe

uyumlu ol

ulu tarafında

Türkiye 

a)Türkiy

S/TFRS) ve

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ndan fazlas

açıkça hükm

öre ticaret şi

ndi kuruluş 

letilmek üz

dan kurulan

y ile diğer k

asını kamu 

doğruya ist

inler, kendil

rkiye Muh

icaret Kan

anuna göre t

onsolide fin

artları Kuru

çevede yer

en uymak v

enlemeler, u

rlilik kazan

lacak şekild

an belirlene

Muhasebe S

ye Muhase

e yorumları 
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sını kamu g

me bağlanmı

irketleriyle,

kanunları g

zere Devlet

 kurum ve

kamu tüzel 

görevi nite

er kamu hu

leri tacir say

hasebe Stan

nunu ile b

tüm gerçek

nansal tabl

ulu tarafınd

r alan muh

ve bunları 

uygulamada

ndırmak am

de, yalnız 

ecek ve yayı

Standartları

ebe Stand

ile (uygula

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

görevi nitel

ıştır.  

, amacına v

gereğince öz

, il özel id

e kuruluşlar

kişileri ile 

eliğindeki i

ukuku hükü

yılmayacak

ndartları n

birlikte mu

k ve tüzel ki

lolarını düz

dan yayıml

hasebe ilke

uygulamak

a birliği sa

macıyla, Ulu

Kamu Göz

ımlanacaktı

ı; 

dartları, Tü

amada Tam

: (312) 426 16

 – info@kokb

liğindeki işl

varmak için 

zel hukuk h

aresi, beled

r da tacir sa

kamu yarar

şlere harcay

ümlerine gö

ktır. 

neyi ifade 

uhasebe sis

işiler gerek 

zenlerken; 

anan, Türk

elerine ve b

k zorundad

ağlamak ve

uslararası Fi

zetimi, Mu

ır. 

ürkiye Fin

m Set adı ile
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lere harcay

ticari bir iş

hükümlerine

diye ve köy

ayılacak; D

rına çalışan 

yan vakıfla

re yönetilen

etmektedi

stemi ve i

ticari defte

Kamu Göz

kiye Muha

bunların ay

dırlar.  

e finansal t

inansal Rap

uhasebe ve 

nansal Ra

e bilinmekt

x : (312) 426 

yan vakıflar

şletme işlet

e göre yönet

y ile diğer 

Devlet, il ö

dernekler v

ar, bir ticar

n ve işletile

ir?  

ilkeleri baş

erlerini tuta

zetimi, Mu

asebe Stan

yrılmaz pa

tablolara m

porlama Sta

Denetim S

aporlama S

tedir), 
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rın ise tacir

en vakıflar,

tilmek veya

kamu tüzel

zel idaresi,

ve gelirinin

i işletmeyi,

en bir tüzel

ştan ayağa

arken, gerek

uhasebe ve

dartlarına,

arçası olan

milletlerarası

andartlarına

Standartları

Standartları

r 

, 

a 

l 

, 

n 

, 

l 

a 

k 

e 

, 

n 

ı 

a 

ı 
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Stand
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borçl
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b)Küçük

dartlarından

36- Küç

olduğu 

Yeni Tic

-Büyük 

ı şirketleri

leri sermaye

etler, aracı k

meler, bank

m Seti uygul

-Küçük 

ulaması kol

Küçük 

lerde yayım

Ancak s

olsa borçlan

m gören vey

masında bulu

sıfatıyla ge

ulamasında K

37- Tac

Her tacir

sının tutarın

larının değe

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

k ve Ort

n (KOBİ/TF

çük ve or

muhasebe

caret Kanun

ölçekli ser

i, iştirakleri 

e piyasası a

kurumlar, p

kalar ile bağ

lamak zoru

ve orta bü

lay muhase

ve orta 

mlanacak ol

öz konusu 

nma araçlar

ya bu tür b

unan serma

eniş bir kitl

KOBİ TFR

cirlerin env

r, ticari işle

nı ve diğer 

erlerini teke

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

a Büyüklü

FRS) oluşm

rta büyük

e standartl

nu muhasebe

rmaye şirk

ve şirketle

araçları bors

ortföy yöne

ğlı ortaklıkla

undadır. 

yük ölçekli

ebe ilke ve k

büyüklükt

lan yönetm

ölçütlere gö

ı veya öz ka

ir piyasada

aye şirketler

le adına mu

S’ ye değil 

vanter çık

etmesinin a

varlıklarını

er teker belir

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ükteki İşl

maktadır. 

klükteki i

ları birbir

e uygulama

ketleri ile b

er toplulukl

sada veya t

etim şirketle

arı, sigorta 

i işletmeler

kurallarına

teki işletm

melikle belir

öre küçük v

aynağa daya

a işlem görm

ri ile esas fa

uhafaza etm

Tam Sete t

karmaya il

açılışında, t

ı eksiksiz ve

rten bir env

: (312) 426 16

 – info@kokb

etmeler T

işletmeler 

rinden fark

ası açısından

bunların k

arı, Sermay

teşkilatlanm

eri ve konso

ve reasüran

r ise KOBİ 

a tabidir. 

meleri tanı

rlenecektir

ve orta büy

alı finansal 

mek üzere 

aaliyet konu

mek olan şi

abi olacaktı

lişkin mük

taşınmazları

e doğru bir

vanter çıkarm
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Türkiye  

ile büyük

klı mıdır? 

n ikili bir ay

konsolidasy

ye Piyasası 

mış diğer bir

olidasyon k

ns şirketleri 

TFRS adı 

ımlayan ö

.  

yüklükte işle

araçları kam

söz konusu

ularından bi

irketler Yen

ır. 

kellefiyetin

ını, alacakla

şekilde gö

mak zorund

x : (312) 426 

Finansal 

k işletme

 

yrıma gitme

yon kapsam

Kanununa 

r piyasada i

kapsamına a

ile emeklil

verilen dah

ölçütler ön

etme tanım

muya açık b

u araçları ih

iri, varlıkla

ni Ticaret K

nin kapsam

arını, borçl

österen ve v

dadır. (md. 6
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Raporlama

lerin tabi

ektedir.  

mına giren

göre, ihraç

işlem gören

alınan diğer

ik şirketleri

ha yalın ve

nümüzdeki

mına girecek

bir piyasada

hraç edilme

arı güvenilir

Kanununun

mı nedir?

larını, nakit

varlıkları ile

66) 

a 

i 

n 

ç 

n 

r 

i 

e 

i  

k 

a 

e 

r 

n 

t 

e 



      
         
       
 

düze

geçem

malz

önem

değe

ve or

yasak

edim

sözle

getiri

kanu

gecik

veya

düşec

getiri

sonu

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

Tacir aç

nleyecektir

meyecektir

Maddi d

zemeleri dü

m  taşıyorsa,

Ancak, k

Aynı tür

rdeki taşına

rtalama ağır

38- Yen

hizmet 

Yeni Tic

klanmış  işl

mler için k

eşmeler en 

ilmiş olmas

Ticari işl

undan veya 

kmeden sor

a belirtilen 

cektir. Anc

ilmediği ihb

Mütemer

unu takip ed

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

çılıştan so

. Faaliyet 

. 

duran malv

zenli olarak

,  değişmey

kural olarak

rdeki stok 

abilir malva

rlıklı değer 

ni Ticaret 

teminine i

caret Kanun

lemler ve şa

anunun ve

yüksek sını

sa bile geri a

letmeler ara

sözleşmede

rumlu tutul

ödeme sü

cak, kefil 

bar edilmed

rrit borçlun

en günden i
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nra her fa

dönemi ve

arlığına dah

k ikame ed

yen   miktar 

k üç yılda bi

malvarlığı 

arlığı unsurl

ile envanter

Kanunun

ilişkin sözl

nuna göre ak

artlar batıld

ya yetkili 

ır üzerinden

alınacaktır.

asında mal v

en doğan ted

lamayacağı 

üresinde bo

ve kefiller

den temerrüt

nun alacaklıs

itibaren, şar

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

faaliyet dön

eya başka 

hil varlıkla

diliyor ve to

 ve  değerle

ir fiziksel sa

kalemleri, 

ları ve borçl

re konulabil

nda yer al

leşmelerde

ksine bir hü

dır. Ancak, s

makamları

n yapılmış s

(md.1530)

ve hizmet te

darik borcu

hâller hari

orcunu ödem

re, taahhüt 

t faizi yürüt

sı sözleşme

rt edilmemi

: (312) 426 16

 – info@kokb

neminin so

bir kanuni

arla, ham v

oplam değe

e   envanter

ayım yapılm

diğer ayn

lar ayrı ayrı

lecektir. 

lan ticari 

e temerrüd

üküm bulunm

sözleşme uy

ın koymuş 

sayılacak; s

edariki ama

unu yerine g

iç, sözleşm

mezse, ihta

veya ödem

tülemeyecek

ede öngörüle

ş olsa bile f
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onunda da 

i terimle h

ve yardımcı

rleri işletm

e  alınacakl

ması zorunlu

nı niteliktek

 gruplar hâl

işletmeler

de ilişkin h

madığı takd

yarınca yeri

olduğu en

sınırı aşan e

acıyla yapıla

getirmiş olm

mede öngörü

ara gerek 

menin yap

ktir. 

en tarihten y

faize hak ka

x : (312) 426 

a böyle bi

hesap yılı 

ı maddeler 

me için ikinc

lardır. 

udur.  

ki veya yak

linde toplan

r arasında

hükümler

dirde, ticari 

ine getirilm

n yüksek 

edimler hat

an işlemlerd

masına rağm

ülmüş bulu

olmaksızın 

pılmadığı v

ya da ödem

azanacaktır 
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ir envanter

on iki ayı

ve işletme

ci derecede

klaşık aynı

nabilecekler

aki mal ve

 nelerdir?

hükümlerle

mesi gereken

sınırı aşan

a ile yerine

de, alacaklı,

men, borçlu,

unan tarihte

temerrüde

veya yerine

me süresinin

r 

ı 

e 

e 

ı 

r 

e 

? 

e 

n 

n 

e 

, 

, 

e 

e 

e 

n 



      
         
       
 

ise, b

alaca

otuz 

teslim

almış

öngö

geçir

günlü

süre,

aleyh

alınm

mal 

tama

bir h

süre 

tarım

hâlle

öden

olma

geçer
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 Sözleşm

borçlu aşağ

aklı faize ha

a)Faturan

günlük süre

b)Fatura

m alınmasın

c)Borçlu

şsa, mal vey

d)Kanun

örüldüğü hâ

rmenin gerç

ük sürenin 

,  mal  veya

hine ağır bir

masından iti

Sözleşm

veya hizm

amlandığı ta

haksız durum

öngörebile

msal ya da h

erde, ödeme

Gecikme

neceğini,  al

ayacağını ve

riz kabul ed

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

mede ödeme

ğıdaki süre

ak kazanaca

nın veya e

enin sonund

anın veya eş

nı takip eden

u faturayı v

ya hizmetin

nda veya söz

âllerde, bor

çekleştiği ta

sonunda; şu

a  hizmetin  

r haksızlık o

ibaren otuz 

ede öngörü

metin alındığ

arihten itiba

m yaratmam

ceklerdir. A

hayvansal ür

e süresi, altm

e faizi öden

acaklının  g

eya sınırlı 

dilecektir. 
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e günü vey

lerin sonun

aktır: 

ş değer öd

da. 

ş değer ödem

n otuz günlü

eya eş değe

n teslim tarih

zleşmede, m

rçlu, faturay

arihte veya 

u kadar ki, 

alınmasınd

oluşturuyor

gün olarak 

ülen ödeme 

ğı veya ma

aren en fazla

mak koşuluy

Ancak alaca

retici olduğ

mış günü aşa

nmeyeceğin

geç   ödeme

bir şekilde 

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ya süresi be

nda ihtara g

deme talebin

me talebini

ük sürenin s

er ödeme ta

hini takip ed

mal veya hi

yı veya eş 

bu tarihten 

kabul veya

dan  itibaren

sa, kabul ve

kabul edilir

süresi, fatu

al veya hiz

a altmış gün

yla ve açık

aklının küç

ğu veya bor

amayacaktı

ni veya ağır 

e  dolayısıyl

sorumlu tu

: (312) 426 16

 – info@kokb

elirtilmemiş

gerek kalm

nin borçlu 

in alınma ta

sonunda. 

alebini mal

den otuz gü

zmetin kabu

değer öde

daha önce 

a gözden ge

n otuz  günü

eya gözden 

r. 

uranın veya

zmetin göz

n olabilecek

kça anlaşma

çük yahut o

çlunun büy

r. 

derecede h

la   uğrayac

utulabileceğ
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se veya be

maksızın mü

tarafından 

arihi belirsiz

l veya hizm

ünlük süreni

ul veya göz

eme talebin

almışsa, bu

eçirme için 

ü  aşıyor ve 

geçirme sür

a eş değer 

den geçirm

ktir. Ancak,

k suretiyle 

orta ölçekli 

ük ölçekli i

haksız sayıl

ağı  zararda

ğini öngören

x : (312) 426 

elirtilen Kan

ütemerrit sa

alınmasını 

zse mal vey

metin teslim

in sonunda. 

zden geçirm

ni, kabul ve

u tarihten s

sözleşmede

bu  durum 

resi mal vey

ödeme tale

me ve kabu

, alacaklı al

taraflar dah

işletme (K

işletme sıfa

labilecek ka

an  borçlunu

n sözleşme

16 17 

nuna aykırı

ayılacak ve

takip eden

ya hizmetin

minden önce

me usulünün

eya gözden

onraki otuz

e öngörülen

alacaklının

ya hizmetin

ebinin veya

ul usulünün

leyhine ağır

ha uzun bir

KOBİ) veya

tını taşıdığı

adar az faiz

un  sorumlu

e hükümleri

ı 

e 

n 

n 

e 

n 

n 

z 

n 

n 

n 

a 

n 

r 

r 

a 
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oranı

Cum

3095

uygu

bulun

getiri

koop

şahıs

sayıl

alan 

mevz

Bu h
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Bu hükü

eşmede öng

ını ve alaca

mhuriyet Me

5 sayılı Ka

ulanacak gec

39- Yen

almakta

6762 say

nmayan şa

ilmiştir. 

Yasanın 

peratif şirke

s; anonim, l

lacağı hükm

40- Esk

Dışında

almakta

Eski Kan

faaliyet kon

Eski Tic

“Ticaret

zuunun çevr

usustaki ka

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ümler uyarın

görülmediği

ağın tahsili 

erkez Banka

anuni Faiz 

cikme faizi 

ni Ticaret

a mıdır? 

yılı Eski Tic

ahıs şirketi

124. madd

tlerden ibar

limited ve s

me bağlanmı

ki Ticaret K

a Faaliyet

a mıdır? 

nunda geçe

nusu dışında

aret Kanunu

t şirketleri 

resi içinde k

nuni istisna
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nca alacaklı

veya ilgili 

masrafları 

ası her yıl oc

ve Temer

oranından e

t Kanunu

caret Kanun

-sermaye ş

esinde ticar

ret olduğu; 

sermayesi p

ıştır. 

Kanunund

tte Buluna

erli olan “u

a faaliyette 

unun 137. m

hükmi şah

kalmak şart

alar mahfuzd

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ıya yapılan

 hükümlerin

için talep 

cak ayında 

rrüt Faizin

en az yüzde

unda şahı

nu dönemin

şirketi ayır

ret şirketler

Kanunun u

paylara bölü

da yer ala

amama Y

ultra vires” 

bulunmama

madde hükm

hsiyeti haiz

tiyle bütün h

dur.” 

: (312) 426 16

 – info@kokb

geç ödeme

n geçersiz o

edilebilecek

ilan edecek

e İlişkin K

e sekiz fazla

ıs şirketi-

nde doktrin 

rımı yeni Y

inin; kollek

uygulamasın

ünmüş kom

an “Ultra V

Yasağı) ku

kuralı, yan

a yasağı yen

mü aşağıdak

z olup şirk

hakları iktis
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lere ilişkin 

olduğu hâll

k asgari gid

k, faiz oranı

Kanunda ön

a olmalıdır. 

sermaye 

seviyesinde

Yasa ile K

ktif, komand

nda kollekti

mandit şirket

Vires” (An

uralı Yeni

ni şirketin a

ni Kanun ile

ki gibi idi: 

ket mukave

sap ve borçl

x : (312) 426 

temerrüt fa

lerde uygul

derim tutar

ı, 04/12/198

öngörülen t

şirketi ay

e yer alan v

Kanun hük

dit, anonim

if ile koman

tin ise serm

na Faaliye

i Kanund

ana sözleşm

e kaldırılmı

elesinde yaz

ları iltizam 

16 17 

aiz oranının

anacak faiz

ını Türkiye

84 tarihli ve

ticari işlere

yrımı yer

ve Kanunda

kmü haline

, limited ve

ndit şirketin

maye şirketi

et Konusu

da da yer

mesinde yer

ıştır.  

zılı işletme

edebilirler.

n 

z 

e 

e 

e 

r 

a 

e 

e 

n 

i 

u 

r 

r 

e 

 



      
         
       
 

sözle

bağla

olduğ

oluşt

şirke

ve bo

vires

vires

mevz

ilişki

anlam

şirke

yapa

esas 

belirt
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Eski Ka

eşmesindeki

amamakta v

6102 say

ğu gibi, iş

turmaktadır

Yasanın 

etleri, Türk 

orçları üstle

Türk huk

s kuralı, AE

s kuralını ka

zuattan çıka

Böylece,

in olarak üç

mda yasal te

 

41- Ultr

getirebi

getirmi

6102 sa

etin amacın

abileceği ve 

sözleşmey

tilmiştir. 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

anun dönem

i konu ile

ve yoklukla 

yılı Kanund

şletme konu

.  

125. madd

Medeni Ka

enebilirler.  

kukuna Esk

ET'nin 68/15

anunlarında

arılmıştır. 

, şirket tem

çüncü kişile

eminat altın

ra Vires k

ileceği olu

ş midir? 

ayılı Ticare

a ve işletm

bunun için

ye aykırı iş
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minde ultra 

e sınırlı ol

malul sayıl

da ise, ticare

usu değil 

desine göre

anununun 4

ki Ticaret K

51 sayılı şirk

an çıkarmal

msilcilerinin,

ere güvence

na alınmakta

kuralının 

msuz duru

t Kanunun

me konusuna

n şirket unv

şlemler do

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

vires ilkes

duğundan, 

lmakta idi. 

et şirketleri

4721 sayıl

e; ticaret ş

8. maddesi 

Kanunu ile g

ketlere ilişk

larını öngör

, şirket adın

e sağlanmak

adır. 

kaldırılma

umları de

nun 371. m

a giren her

vanını kullan

layısıyla şi

: (312) 426 16

 – info@kokb

sinin kabulü

bu sınır 

inin hak eh

lı Türk Me

şirketlerinin

çerçevesin

giren ve şirk

kin yönerge

ren düzenle

na yaptıklar

kta ve ticari 

asının ser

ngelemek 

maddesinde 

r tür işleri v

nabileceği h

irketin rücu

6 16 Pbx – Fax
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ü sonucu, ş

dışında yap

liyetini artı

edeni Kanu

tüzel kişil

de bütün ha

ketler huku

sinde yer al

meye koşut

rı işlemlerin

hayatta yap

maye şirk

için Yeni 

şirketi tem

ve hukuki 

hüküm altın

u hakkının

x : (312) 426 

şirketin ehl

apılan işlem

ık diğer tüz

unundaki b

liği haiz o

aklardan ya

ukuna hakim

lan, üye ülk

t olarak Ye

n şirketi bağ

pılan iş ve i

ketlerinde 

Yasa bazı

msile yetkil

işlemleri, ş

na alınmış; 

n saklı old

16 17 

liyeti şirket

mler şirketi

zel kişilerde

belirlemeler

lup, ticaret

ararlanabilir

m olan ultra

kelerin ultra

eni Yasa ile

ğlayacağına

işlemler bir

meydana

ı önlemler

li olanların

şirket adına

Kanuna ve

duğu ayrıca

t 

i 

e 

r 

t 

r 

a 

a 

e 

a 

r 

a 

r 

n  

a 

e 

a 



      
         
       
 

işlem

dışın

şirke

işletm

durum

rücu 

de şi

yetki

kişin

şirke

olara
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Buna gö

mler de şirk

nda bulundu

et açısından 

Yeni Ka

me konusu 

mun sınırın

Esas söz

hakkı vardı

irketi bağla

isini haiz ki

Diğer ya

nin bildiğini

eti bağlamay

42- Yen

konulab

6102 say

ak konması 

a)Para, a

b)Fikrî m

c)Taşınır

d)Taşınır

e)Kişisel

f)Ticari i

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

öre temsile 

keti bağlay

uğunu biliy

bağlayıcılığ

anun ile ult

çizmemek

nı, şirketin a

zleşmenin k

ır. Başka bi

yacak ve ü

işiye karşı ş

andan şirket

i veya halin

yacaktır. 

ni Ticare

bilecek un

yılı Yeni Tic

mümkündü

alacak, kıym

mülkiyet hak

rlar ve her ç

r ve taşınma

l emek, 

itibar, 
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yetkili olan

yacaktır. An

or veya du

ğı bulunmay

tra vires ku

ktedir. Şirke

amacı ve işle

konu hükmü

ir deyişle, şi

çüncü kişiy

irket rücu ta

t, yapılan iş

n icabından

t Kanun

surlar nel

caret Kanun

ür: 

metli evrak v

kları, 

çeşit taşınm

azların fayd

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nların, üçün

ncak söz k

urumun gere

yacaktır.  

uralı kalktığ

etin imza y

etme konus

üne aykırı iş

irketin ama

ye karşı şirk

alebinde bu

şlemin, işlet

n bilebilece

nu ile se

lerdir? 

nu ile aşağı

ve sermaye 

maz, 

dalanma ve 

: (312) 426 16

 – info@kokb

ncü kişilerle

konusu üçün

eğinden bil

ğı için, artık

yetkilisine 

u belirleyec

şlemlerle bu

cı ve işletm

ket sorumlu

ulunabilecek

tme konusu

ek durumda

ermaye şi

daki değerl

şirketlerine

kullanma h
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e, işletme k

ncü kişi işl

ebilecek du

k şirketin h

rücu edece

cektir. 

u sınırın aş

me konusu dı

u olacak an

ktir. 

unun dışında

bulunduğu

irketlerine

erin sermay

e ait paylar, 

akları, 

x : (312) 426 

konusu dışın

lemin işletm

urumda ise 

hak ehliyeti

eği veya ed

ılması halin

dışında yapıl

ncak, sınırı 

a bulunduğu

unu ispat ed

e sermay

ye şirketleri

16 17 

nda yaptığı

me konusu

bu işlemin

inin sınırını

demeyeceği

nde şirketin

lan işlemler

aşan temsil

unu üçüncü

derse işlem

ye olarak

ine sermaye

ı 

u 

n 

ı 

i 

n 

r 

l 

ü 

m 

k 

e 



      
         
       
 

gibi d

konu

değe

işare

değe

tescil

ticare

değe

değe

takdi

128) 

olan 

aranm

istem

ilgili
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g)Ticari 

h)Haklı 

değerler, 

i)Maden

j)Devrol

Buna gö

ulabilecek 

rlere, “Hak

etler gibi 

erler” eklen

43- Yen

olarak n

Yeni Tic

llerinin ihm

et sicili müd

Buna gö

rleriyle yer

rler, varsa ö

irde ayni se

Sermaye

ayni bir h

maksızın g

mi ile diğer 

i sicile re’se

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

işletmeler, 

olarak kulla

n ruhsatname

unabilen ve

öre Yeni Ka

unsurlar g

klı olarak 

değerler” 

nmiştir. 

ni Kanuna

ne gibi işle

caret Kanun

mal edilmesi

dürlüğünce 

öre; şirket s

r alan taşı

özel sicilleri

rmaye kabu

e olarak taş

hakkın konu

eçerli kabu

sicillere yap

en ve hemen
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anılan devr

eleri ve bun

e nakden de

anun ile tic

genişletilm

kullanılan 

ile “Devro

a göre şirk

emlerin ya

nu ile şirke

i veya kaste

resen yapıl

özleşmesind

nmazlar ta

ine kaydedi

ul olunacak,

ınmaz mülk

ulması bor

ul edilecek,

pılacak tesc

n yapılacakt

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

redilebilir el

nun gibi eko

ğerlendirile

caret şirket

miş; sermay

devredileb

olunabilen 

kete serma

apılması zo

ete sermaye

en yapılmam

lması zorunl

de veya esa

apuya şerh 

ildikleri ve t

, özel sicile 

kiyeti veya 

rcunu içeren

 mülkiyet 

cillerle ilgili

tır. 

: (312) 426 16

 – info@kokb

lektronik or

onomik değ

ebilen her tü

tlerine serm

ye koyma b

ilir elektro

ve nakden

aye olarak 

orunlu hal

e olarak ko

masının eng

luluğu getir

as sözleşme

verildiği, 

taşınırlar gü

yapılan kay

taşınmaz ü

n şirket sö

ve diğer a

i bildirimler

6 16 Pbx – Fax
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rtamlar, ala

eri olan diğ

ürlü değer. 

maye koym

borcu kapsa

nik ortamla

n değerlen

konulan t

le getirilm

nulan taşın

gellenmesi 

rilmiştir. 

ede bilirkişi

fikrî mülki

üvenilir bir 

yıtlar iyi niy

üzerinde va

özleşmesi h

yni hakları

r, ticaret sic

x : (312) 426 

anlar, adlar 

ğer haklar, 

ma borcu ka

amında kon

lar, alanlar

ndirilebilen 

taşınmazla

miştir? 

nmazların, ş

amacıyla b

i tarafından

kiyet haklar

kişiye tevdi

yeti kaldırac

ar olan veya

hükümleri, r

ın tapu sici

cili müdürü

16 17 

ve işaretler

apsamında

nulabilecek

r, adlar ve

her türlü

ar ile ilgili

şirket adına

ildirimlerin

n belirlenen

rı ile diğer

i edildikleri

caktır. (md.

a kurulacak

resmî şekil

iline tescili

tarafından,

r 

a 

k 

e 

ü 

i 

a 

n 

n 

r 

i 

. 

k 

l 

i 

, 



      
         
       
 

esasl

belirl

kulla

verdi

gerçe

bir b

takdi

arana

bu 

artırı

orand

yöne

kesin

göre 

vazg
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44- Ano

hangi u

Yeni Tic

lar yasal düz

Yasanın 

li bir ama

anılabilen k

iği fonlar se

Sermaye

ekten var ol

beyanla  doğ

irde, yeni b

acaktır. 

Bilançod

fonlar serm

ılamayacak,

da sermaye

etim kurulu 

nleşecektir. 

bedelsiz pa

Bedelsiz

geçilemeyec

45- Yen

etmekte

Yeni Tic

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

onim Şirk

usul ve esas

caret Kanun

zenlenmeye

462. madd

aca özgülen

ısımları ve 

ermayeye dö

enin artırıla

lduğu, onay

ğrulanacak, 

bir bilânço ç

da sermayey

mayeye dö

, hem bu fo

nin taahhüt

kararının v

Tescil ile o

ayları kendi

z paylar üze

cektir. 

ni Kanund

edir? 

caret Kanun
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ketlerde iç 

slara tabi 

nu ile anonim

e kavuşturul

desine göre;

nmemiş  ye

mevzuatın 

önüştürüler

an kısmını, 

ylanmış yıll

bilanço tar

çıkarılması 

ye eklenme

önüştürülm

onların serm

t edilmesi y

ve esas söz

o anda mev

liğinden ikt

erindeki hak

da tanıml

nu ile anonim

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

kaynakla

olacaktır?

m şirketlerd

lmuştur. 

; esas sözle

edek  akçe

bilançoya k

rek sermaye

iç kaynak

lık bilanço v

rihinin üzer

ve bunun i

sine mevzu

meden, serm

mayeye dön

yoluyla serm

zleşmenin il

vcut pay sah

tisap edecek

k kaldırılam

lanan şart

m şirketlerd

: (312) 426 16
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ardan gerç

? 

de iç kaynak

eşme veya g

eler ile  ka

konulmasın

e iç kaynakla

klardan karş

ve işlem de

rinden altı a

şlem denetç

uatın izin ve

maye taahh

nüştürülmes

maye artırıla

lgili madde

hipleri mev

klerdir.  

mayacak, sın

ta bağlı s

de şarta bağl
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çekleştirile

klardan serm

genel kurul

anuni yedek

na ve sermay

ardan artırıl

şılayan tuta

enetçisinin v

aydan fazla 

çisi tarafınd

erdiği fonlar

hüt edilme

si hem de a

abilecek, art

lerinin deği

cut payların

nırlandırılam

sermaye k

lı sermaye k

x : (312) 426 

ecek serm

maye artırım

l kararıyla 

k akçelerin

ayeye eklenm

labilecektir

arın şirket 

vereceği aç

zaman geç

dan onaylan

rın bulunm

esi yoluyla

aynı zaman

rtırım genel 

işik şeklinin

nın sermaye

mayacak ve

kavramı n

kavramı get

16 17 

maye artışı

mına ilişkin

ayrılmış ve

n serbestçe

mesine izin

. 

bünyesinde

ık ve yazılı

miş olduğu

nmış olması

ası hâlinde,

a sermaye

nda ve aynı

kurul veya

n tescili ile

eye oranına

e bu haktan

neyi ifade

tirilmiştir. 

ı 

n 

e 

e 

n 

e 

ı 

u 

ı 

, 

e 

ı 

a 

e 

a 

n 

e 



      
         
       
 

borçl

çalışa

edinm

yoluy

olma

tama

öden

bulun

onay

edile

geris

tescil

takdi

bank
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Yasanın 

lanma araç

anlara, esas

mek hakkı  

Sermaye

yla yerine g

Bu yönt

alarının yolu

46- Ano

şekilde 

Yeni Ya

amını ödeme

nmesi ile kur

Yeni Tic

nan, serma

ylandığı esas

ecektir. 

Nakden 

sinin de şirk

lden önce ö

Şirket, n

irde, bu hu

ka tarafından

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

463. mad

ları nedeniy

s sözleşmed

sağlamak s

e, değiştirme

getirildiği an

tem ile şir

u açıldığı gi

onim Şirk

ödenmesi 

asa ile ano

eyi şartsız t

ruluşun bel

caret Kanun

ayenin tam

s sözleşmed

taahhüt ed

ketin tescilin

ödenmesi ge

noter onay

ususu doğru

n sahiplerin
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ddesine gör

yle, şirkette

de değiştirm

uretiyle serm

e veya alım

nda ve ölçüd

rket çalışan

ibi şirket aç

ketlerin ku

gerekmek

onim şirket

aahhüt etme

li bir sürede

nuna göre 

mamını öde

de, anonim 

dilen paylar

ni izleyen 2

erekmektedi

ı tarihinden

ulayan bir 

ne geri öden

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

re genel ku

en veya top

me veya alı

rmayenin şa

m hakkı kull

de kendiliği

nlarının ve

ısından da y

uruluşund

ktedir? 

tlerde kuru

eleri öngörü

e tamamlan

şirket, kuru

emeyi, şart

şirket kurm

rın itibari d

24 ay içinde

ir. (md. 344

n itibaren, 

sicil müdür

necektir. (md

: (312) 426 16

 – info@kokb

urul, yeni 

pluluk şirk

ım hakların

arta bağlı art

lanıldığı ve 

inden artaca

e şirketten 

yeni bir fina

da sermay

luşa ilişkin

ülmüş ayrıc

ması şartı g

ucuların, ka

tsız taahhü

ma iradelerin

değerlerinin 

, payların ç

4) 

üç ay içi

rlüğü yazıs

d. 345) 
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çıkarılan t

etlerinden a

ı kullanmak

tırılmasına k

sermaye bo

aktır.  

alacaklı o

ansman arac

enin ne k

n olarak ku

ca pay bedel

getirilmiştir.

anuna uygu

üt ettikleri,

ni açıklamal

en az %2

ıkarma prim

inde tüzel 

sının sunulm

x : (312) 426 

tahviller ve

alacaklı ola

k yoluyla y

karar vereb

orcu takas v

olanların şir

cı ortaya çık

kadar süre

urucuların 

llerinin bell

. 

un olarak d

, imzaların

larıyla kuru

25’inin tesc

mlerinin tam

kişilik ka

ması üzerin

16 17 

eya benzeri

anlara veya

yeni payları

ilir.  

veya ödeme

rkete ortak

kmıştır. 

ede ve ne

sermayenin

li bir sürede

düzenlenmiş

nın noterce

ulmuş kabul

ilden önce,

mamının ise

zanamadığı

ne, bedeller

i 

a 

ı 

e 

k 

e 

n 

e 

ş 

e 

l 

, 

e 

ı 

r 



      
         
       
 

belge

şirke

beş y

kuruc

imtiy
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47- Ano

gerekm

6102 sa

eleri açıkça 

-Esas söz

-Kurucul

-Değerle

-Ayın ve

etle, kurucul

-İşlem de

Söz konu

yıl süreyle s

48- Yen

verilme

6102 say

cuların imz

Buna gör

a)Şirketi

b)Esaslı 

c)Şirketi

d)Pay se

yazlar; devir

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

onim Şirk

mektedir? 

ayılı Ticare

düzenlenm

zleşme,  

lar beyanı,  

eme raporlar

e işletme de

lar ve diğer 

enetçisi rap

usu belgeler

saklanması z

ni Ticaret

esi gerekm

yılı Ticaret 

alarının not

re esas sözl

in ticaret un

noktaları be

in sermayes

enetlerinin 

r sınırlamal
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ket kurul

et Kanunun

miştir. Buna 

rı,  

evralınmasın

kişilerle ya

oru kuruluş

rin sicil dos

zorunludur.

t Kanunun

mektedir?

Kanununa g

terce onayla

leşmeye aşa

nvanı ve mer

elirtilmiş ve

i ile her pay

nama vey

ları, 

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

labilmesi 

nun 336. m

göre:  

na ilişkin ol

apılan ve ku

ş belgeleridi

syasına kon

 

na göre e

göre esas sö

anması şartt

ağıdaki husu

rkezinin bu

e tanımlanm

yın itibarî d

ya hamiline

: (312) 426 16

 – info@kokb

için han

maddesinde

lanlar da dâ

uruluşla ilgil

ir.  

ulması ve b

esas sözle

özleşmenin 

tır. (md. 339

usların yazıl

ulunacağı ye

mış bir şekil

değeri, bunla

e yazılı ola
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ngi belgel

e anonim ş

âhil olmak ü

li olan sözle

birer nüshala

eşmede ha

yazılı şekil

9) 

lması zorun

er, 

de şirketin i

arın ödenme

acakları; b

x : (312) 426 

elerin haz

şirketler iç

üzere, kurul

eşmeler, 

arının şirke

angi husu

lde yapılma

nludur: 

işletme kon

esinin şekil 

belirli payla

16 17 

zırlanması

çin kuruluş

lmakta olan

t tarafından

uslara yer

ası ve bütün

nusu, 

ve şartları,

ara tanınan

ı 

ş 

n 

n 

r 

n 

n 



      
         
       
 

karşı

takdi

alına

verilm

menf

olanl

atanm

verilm

yarar
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e)Parada

ılık verilece

irde, bunlar

an malların

mesi gereke

f)Kurucu

faatler, 

g)Yöneti

lar, 

h)Genel 

ı)Şirket b

i)Şirkete

j)Pay sah

k)Şirketi

Diğer ya

ması gerekm

49- Tek

müdür?

Yeni Ya

Konu il

miştir: 

“AET’ni

rlanılarak, 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

an başka ser

ek payların

rın bedeli ve

n ve hakla

en ücret, öd

ularla yönet

im kurulu ü

kurulların t

bir süre ile s

e ait ilanların

hiplerinin ta

in hesap dön

andan anon

mektedir. 

k kişi ile 

? 

sa ile tek ki

e ilgili ola

in 89/667 

tek pay sa
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rmaye olara

n miktarı, b

e şirketin k

arın bedell

denek veya ö

tim kurulu ü

üyelerinin 

toplantıya n

sınırlandırıl

n nasıl yapı

aahhüt ettiği

nemi. 

nim şirketin

anonim 

işi ile anonim

arak Kanun

sayılı, şir

hibi buluna

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ak konan h

bir işletme 

kurulması iç

leriyle, şirk

ödülün tutar

üyelerine v

sayıları, bu

nasıl çağrılac

lmışsa, bu s

ılacağı, 

i sermaye p

n ilk yönet

ya da li

m şirket ku

nun Genel 

rketlere iliş

an anonim 

: (312) 426 16

 – info@kokb

haklar ve ay

ve ayın de

çin kurucula

ketin kurul

rı, 

e diğer kim

unlardan şir

cakları; oy h

üre, 

paylarının tü

tim kurulu 

mited şir

urabilme imk

Gerekçesi

şkin 12. Y

şirketin kur

6 16 Pbx – Fax
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yınlar; bunla

evir alınmas

ar tarafından

lmasında h

mselere şirke

rket adına i

hakları, 

ürleri ve mik

üyelerinin 

ket kurul

kanı getirilm

inde aşağıd

Yönergesinin

rulmasına v

x : (312) 426 

arın değerle

ası söz konu

an şirket hes

hizmetleri 

et kârından 

imza koym

ktarları, 

de esas sö

labilmesi 

miştir. 

daki açıklam

in tanıdığı 

ve çalışmas

16 17 

eri; bunlara

usu olduğu

sabına satın

görülenlere

sağlanacak

maya yetkili

özleşme ile

mümkün

malara yer

olanaktan

sına olanak

a 

u 

n 

e 

k 

i 

e 

n 

r 

n 

k 



      
         
       
 
tanın

devle

seçen

Tasa

limite

kurul

şirke

işlem

kurul

şirke

kurul

ve va

pay s

ettirm

şirke

Söz 

sözle

yöne
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nmıştır. Böy

etlere tek o

neklerini su

arı, Almany

ed şirket ya

Buna gö

labilmesi iç

Diğer y

etlerde ilerle

m tarihinden

lu bildirimi

et olduğunu

lması hem 

atandaşlığı d

sahibi ve tes

Diğer ya

mesi mümkü

Yasanın 

et arasındak

konusu şa

eşmelerde u

50- Yen

müdür?

Yeni Ti

etim kurulu

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ylece AB üy

ortaklı limite

unmakta, te

ya, Finland

anında, anon

öre özel kan

çin pay sahib

andan bird

eyen dönem

n itibaren ye

i aldığı tarih

u  tescil  ve

de payların

da tescil ve 

scil ve ilanı

andan şirket

ün değildir.

371. madd

ki sözleşmen

art piyasa 

uygulanmay

ni Yasaya

? 

caret Kanu

u üyelerini
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yesi devletle

ed şirket ve

k pay sahip

diya, Hollan

nim şirkete 

nunlara tab

bi olan bir v

den fazla k

mlerde pay 

edi gün için

hten itibaren

e ilan ettir

n tek kişide 

ilan edilece

 yaptırmaya

tin tek pay 

 

desine göre 

nin geçerli 

şartlarına 

acaktır. 

 göre pay

unu ile get

n ve yöne

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

erin hukukla

eya sorumlu

pli anonim 

nda, İspany

de yer verm

bi anonim ş

veya daha f

kişi ya da 

sahibi sayı

nde yönetim

n  yedi  gün

recektir. Ay

toplanması

ek, aksi hald

an yönetim 

sahibi olac

e tek pay sa

olması sözl

göre günl

y sahipler

tirilen önem

etim kurulu

: (312) 426 16

 – info@kokb

arı ile tam 

uluğu sınır

şirketi de ü

nya, İsveç 

miştir.” 

şirketler ha

fazla kurucu

kurum tar

ısı bire düş

m kuruluna y

n içinde, şirk

yrıca, hem 

ı halinde tek

de doğacak 

kurulu soru

cak şekilde 

ahipli anon

leşmenin ya

ük, önems

rinin şirk

mli yenilikl

u üyesi il
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uyum sağla

landırılmış 

üyelerin ter

örneklerini 

riç olmak ü

unun varlığı 

rafından ku

şerse, durum

yazılı olarak

ketin  tek pa

şirketin te

k pay sahib

zarardan, b

umlu olacak

kendi payın

nim şirketler

azılı şekilde

iz ve sıra

ketten bor

lerden biri 

e ilişkili b

x : (312) 426 

anmıştır. Yö

ticarî işlet

rcihine bıra

izleyerek 

üzere anon

ı yeterlidir. 

urulmuş ol

m, bu sonuc

k bildirilece

ay  sahipli b

ek pay sah

binin adı, ye

bildirimde b

ktır.  

nı iktisap et

rde, bu pay

e yapılması

adan işleml

rçlanması 

de, pay s

belli kişile
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önerge, üye

tme kurmak

akmaktadır.

tek ortaklı

nim şirketin

(md. 338) 

lan anonim

cu doğuran

ek, yönetim

bir  anonim

hipli olarak

erleşim yeri

bulunmayan

tmesi ya da

y sahibi ile

ı gereklidir.

lere ilişkin

mümkün

ahiplerinin,

erin şirkete

e 

k 

 

ı 

n 

m 

n 

m 

m 

k 

i 

n 

a 

e 

. 

n 

n 

, 

e 



      
         
       
 
borçl

borçl

Meğe

yapıl

tutuls

kulla

olara

paral

hükü

kulla

etme

kulla

açtığ

oranl

vergi

vergi

olum

getiri

yol a

dolay

benze

sahip
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lanmalarının

lanma yasa

“(1) İşti

er ki, borç,

lmış buluna

sun.” 

Bu hükü

anılan bir u

ak, şirketleri

ların hiç ge

ümle, pay 

anmalarının

elerinin en

anmak yerin

ğı ve büyüm

Diğer tar

la çok daha

isel açıdan 

iler açısınd

msuzlukların

Ancak b

ilmiştir. Ko

“Ancak 

açabilirdi. 

yısıyla şirke

eri yöntem

plerinin, şir

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

n yasaklanm

ağı” başlıklı

irak taahhü

, şirketle, ş

an bir işlem

üm Ticaret 

uygulamanın

in ortakların

eri dönmed

sahiplerin

, hatta şirk

ngellenmesi 

ne, şirket or

me dinamikle

raftan, alına

a düşük fa

ise kurum

dan eleştiriy

n önüne geç

bu hükme, 

onuya ilişkin

bu hükmün

Onun için

etle iş yapan

mlerle şirk

rketle iş ya
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mış olmasıd

ı 358. madd

üdünden do

şirketin işle

mden doğmu

Kanununa 

n kaldırılm

na cari hesa

diği veya u

nin şirkette

etten çektik

amaçlanm

rtaklarına a

erini yavaşl

an borçların

iz uygulanm

mlar vergisi,

ye maruz k

ilmesi amaç

358. mad

n madde ger

istisnasız b

n hükmün 

n pay sahip

ketten mal

apan diğer 

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

dır. Buna g

de hükmü aş

oğan borç 

etme konus

uş olsun ve 

yeni eklen

ması amaçla

ap yoluyla b

uzun sürele

en borçlan

kleri parala

maktadır. Ş

aktarmasının

lattığı da bil

n bir kısmına

ması, şirke

, katma de

kalmalarına

çlanmıştır.

ddenin ikinc

rekçesinde 

bir şekilde 

ikinci kısm

plerinin, şirk

l alabilme

kişilerle a

: (312) 426 16

 – info@kokb

göre Yeni Y

şağıdaki gib

hariç, pay

u ve pay s

emsalleriy

nmiş ve tica

anmıştır. Bi

borç para ve

r sonunda 

nmalarının 

r ile doğru

Şirketin k

n, yatırım h

linen bir ger

a faiz yürüt

tin elde ed

ğer vergisi

a yol açma

ci cümlesi 

aşağıdaki a

ve katı bir 

mına yer v

ketin her mü

lerine ola

aynı şartlar
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Yasanın “Pa

bidir; 

y sahipleri 

sahibinin iş

le aynı vey

ari hayatta 

ilindiği üze

erdiği ve bu 

iade edildi

ve bu y

dan kişisel 

aynaklarını 

harcamaların

rçektir. 

ülmemesi v

deceği gelir

, gelir verg

aktadır. Bu 

ile haklı 

çıklamalar y

tarzda uygu

erilmiştir. 

üşterisi gibi

nak sağla

ra tâbi tutu

x : (312) 426 

ay sahipler

şirkete bo

şletmesi ger

ya benzer şa

yaygın ola

ere, ülkemi

yolla şirket

iği görülme

yolla şirke

harcamalar

 alternatif

ının da azal

veya piyasa 

rden mahru

gisi stopajı 

hüküm ile

olarak bir 

yapılmıştır;

ulanması ha

Bu kısımd

i vadeli, kon

anmıştır. İs

ulmasını ge

16 17 

inin şirkete

orçlanamaz.

reği olarak

artlara tabi

arak kötüye

zde yaygın

tten çekilen

ektedir. Bu

et kasasını

rını finanse

f alanlarda

lmasına yol

koşullarına

m kalması,

gibi farklı

e bütün bu

istisna da

; 

aksızlıklara

da işletmesi

nsinye veya

stisna pay

erekli kılar.

e 

 

k 

i 

e 

n 

n 

u 

ı 

e 

a 

l 

a 

, 

ı 

u 

a 

a 

i 

a 

y 

 



      
         
       
 
Şirke

şartla

esasl

Şekli

olup,

borçl

şirke

tarih

Borc

verilm

tasfiy

Kanu

üzere

borçl

girdi

tariht

yapıl

tarafı

benz
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etin, pay sa

ar tanıması

Yeni TT

ları belirlem

i Hakkında 

, anılan Kan

6103 say

lanma yasa

“(1) Tür

ete borçlu o

hten itibaren

cun kısmen 

mesi, ödem

ye sayılmaz

(2) Birin

ununun 562

e adli para 

(3) Tasfi

lu olan pay 

Söz konu

iği tarih iti

ten itibaren

labileceği a

fından üstle

zeri yollara b

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ahiplerine 

ı hükme ayk

TK hüküml

mek amacıy

Kanun” 1

nunun 01/07

yılı Kanund

ağı” başlıklı

rk Ticaret 

olan pay sa

n üç yıl iç

veya tama

me planı yap

z. 

nci fıkrada

2. maddesin

cezası)  

fiye süresini

sahibini ve

usu Kanun 

ibariyle me

n üç yıllık b

açıkça hükm

enilmesi, bo

başvurulma
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istisnalar v

kırı olur.” 

lerinin yürü

la, 6103 say

4/02/2011 

7/2012’de y

da yer alan 

ı 24. madde

Kanununun

ahipleri ve o

çinde, nakd

amen başka

pılması vey

a belirtilen 

nin beşinci 

n geçmesin

eya limited ş

hükmünden

evcut olan 

ir süre öngö

me bağlanmı

orç için ka

ası kabul edi

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ve diğer m

ürlüğe konu

ayılı “Türk 

tarihli ve 2

yürürlüğe gi

“Pay sahip

e hükmü aşa

n 358. mad

ortaklar, bo

dî ödeme ya

ası tarafınd

ya benzeri y

süre içind

fıkrası hük

nden sonra, 

şirket ortağ

n görüleceğ

borçlarını 

örülmüştür.

ıştır. Dolay

ambiyo sene

ilmeyecekti

: (312) 426 16

 – info@kokb

müşterilere 

ulmasına ve

Ticaret Kan

27846 sayıl

irmesi öngö

plerinin ve 

ağıdaki gibid

ddesine ayk

orçlarını, a

aparak tam

dan üstlenil

yollara baş

de tasfiye 

kmü uygula

şirketin ala

ğını takip ed

ği üzere, pay

kapatmak 

. Ödemenin

ısıyla, borcu

edi verilme

ir.  
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uygulananl

e uygulanm

nununun Yü

lı Resmi G

örülmüştür. 

limited şirk

dir; 

kırı şekilde,

nılan Kanu

mamen tasfi

lmesi, borç

şvurulması 

gerçekleşm

anır. (Üçyüz

acaklıları, a

debilir.” 

y sahiplerin

için, Kanun

n ise ancak n

un kısmen v

esi, ödeme 

x : (312) 426 

lardan dah

masına ilişk

ürürlüğü ve

Gazete’de ya

ket ortaklar

 anonim ve

unun yürürl

fiye etmek z

ç için kamb

bu madde 

memişse, Tü

z günden a

alacakları i

nin Kanunun

nun yürürlü

nakdi ödem

veya tamam

planı yapı

16 17 

ha yumuşak

kin usul ve

e Uygulama

ayımlanmış

rının şirkete

eya limited

lüğe girdiği

zorundadır.

biyo senedi

anlamında

ürk Ticaret

az olmamak

için, şirkete

n yürürlüğe

üğe girdiği

me kanalıyla

men başkası

ılması veya

k 

e 

a 

ş 

e 

d 

i 

 

i 

a 

t 

k 

e 

e 

i 

a 

ı 

a 



      
         
       
 

limit

şirke

kişile

aşağı

adına

süreb

konu

serm

gara

hâlde

tutar

birbi

yöne

ve ka

madd
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Anılan b

ted şirket or

et ortakların

Yeni TT

erin de şirke

“Şirketle

ıdaki gibidi

“(1) Yön

a herhangi 

bilir. Diğer 

(2) Yöne

usu yakınlar

maye şirketl

nti ve temi

e, şirkete b

rda şirket bo

(3) 202.

irlerine kefi

(4) Bank

Kanunun

etim kurulu 

ayın hısımla

Hukukum

denin tam

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

borçlanma 

rtakları için

nı da kapsam

TK ile; pay s

ete borçlanm

e işlem yap

r; 

netim kurulu

bir işlem 

taraf böyle

etim kurulu

rının ortağ

leri, şirkete

inat vereme

orçlanılan 

orçları için 

 madde hü

il olabilir ve

kacılık Kanu

n 393. mad

üyesinin eş

arıdır. 

muza yeni 

mamlayıcısı 
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yasağı, Ka

n de geçerli 

maktadır. 

sahipleri dış

maları yasak

apma, şirke

u üyesi, gen

yapamaz; a

e bir iddiada

u üyesi, onu

ı oldukları 

e nakit veya

ez, sorumlu

tutar için ş

doğrudan t

ükmü saklı 

e garanti ve

ununun özel

ddesinde be

şi, alt ve üs

giren Kanu

niteliğind

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

anunun 644

olup, 6103

şında, yönet

klanmıştır.

ete borçlan

nel kuruldan

aksi hâlde,

a bulunama

un 393. ma

şahıs şirke

a ayın bor

uluk yüklene

şirket alaca

takip edebil

kalmak şa

erebilirler.

l hükümleri 

elirtilen, yön

t soyu, üçü

unun 395. 

de olup, 

: (312) 426 16

 – info@kokb

. maddesin

 sayılı yasa

tim kurulu ü

nma yasağı

n izin almad

şirket yap

az.  

addede say

etleri ve en

rçlanamazla

emez, bunla

klıları bu k

lirler.  

artıyla, şirk

saklıdır”.

netim kurul

üncü derece 

maddesi, g

sıkça ras

6 16 Pbx – Fax
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nin (1-b) be

ada yer alan

üyelerinin v

ı” başlıklı 

dan, şirketl

ılan işlemin

ılan yakınla

n az yüzde 

ar. Bu kişil

arın borçla

kişileri, şirk

ketler toplul

lu üyesinin

dâhil üçünc

gerekçede b

stlanılan k

x : (312) 426 

endi hükmü

n geçiş hükm

ve bunlarla 

395. mad

le kendisi ve

n batıl old

ları, kendisi

yirmisine 

ler için şir

arını devral

ketin yüküm

luğuna dâh

n yakını say

cü dereceye

belirtildiği 

kötüye ku

16 17 

ü uyarınca,

mü, limited

ilişkili belli

dde hükmü

eya başkası

duğunu ileri

inin ve söz

katıldıkları

rket kefalet,

lamaz. Aksi

mlendirildiği

hil şirketler

yılanlar ise;

e kadar kan

üzere 358.

ullanmaların

, 

d 

i 

ü 

ı 

i 

z 

ı 

 

i 

i 

r 

; 

n 

. 

n 



      
         
       
 
enge

(malv

madd

açısın

(395

sayıl

bir g

ile il

olma

Kara

herha

Borç

aykır

anıla

tama

üstle

başvu

Ticar

ödem

süres

sahib

göre 
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llenmesini 

varlığının) k

Diğer ya

de ile pay s

ndan böyle

. maddede b

Diğer bi

lı “Türk Tic

eçiş hükmü

Diğer ya

lişkili kişile

adığı gibi, 

arname”ye 

angi bir kişi

6103 say

çlanma Yas

rı şekilde, a

an Kanunun

amen tasfiy

enilmesi, bo

urulması ta

ret Kanunu

meyen kişiy

sinin geçme

bini veya lim

Adli para

20 TL’den 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

amaçlama

korunması i

andan, 358. 

ahiplerinin 

 bir yasak 

belirtilenler

ir fark ise, 

caret Kanun

ü öngörülme

andan, şirke

er (395. mad

90 sayılı 

aykırı olm

inin şirkete 

yılı Kanund

ağı” başlık

anonim vey

n yürürlüğe

ye etmek z

orç için kam

asfiye sayılm

unun 562. 

ye 300 gün

esinden son

mited şirket

a cezasının 

az 100 TL’
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aktadır. Sö

ilkesinin bir

madde ile 3

şirkete bor

getirilmemi

r), 395. mad

358. madd

nunun Yürü

emesidir.  

et pay sahip

ddede belirt

“Ödünç P

mamak kayd

borç verme

a yer alan “

klı 24. mad

ya limited ş

e girdiği ta

zorundadır.

mbiyo sened

mayacaktır.

maddesini

nden az olm

nra, şirketin

t ortağını tak

bir günlük 

’den çok olm

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

öz konusu

r gereği old

395. madde

rçlanmaları 

iştir. Oysa 

dde hükmü g

deden farklı

rlüğü ve Uy

pleri, yöneti

tilenler) dış

Para Verm

dıyla, pay 

esi önünde d

“Pay Sahipl

ddesine göre

şirkete borç

arihten itib

. Borcun k

di verilmesi,

. Belirtilen 

in beşinci 

mamak üze

n alacaklıla

kip edebilec

tutarı, 5237

mamak üzer

: (312) 426 16

 – info@kokb

u hükümle

duğunu da b

e arasında b

yasaklanmı

ki, yönetim

gereği şirke

ı olarak 39

ygulama Şe

im kurulu ü

şındaki kişil

me İşlemler

sahipleri v

de yasal bir 

lerinin ve L

e Türk Tic

lu olan pay

baren üç yı

kısmen vey

, ödeme pla

süre içinde

fıkrası hü

re adli par

arı, alacakla

cektir. 

7 sayılı Türk

re hakim tar

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 

erin getiril

elirtmek ge

azı farklılık

ışken, pay s

m kurulu üy

te borçlanam

95. maddey

ekli Hakkınd

üyeleri ve y

lerin, şirket

ri Hakkınd

ve yönetim 

engel bulun

imited Şirke

aret Kanun

y sahipleri v

ıl içinde, n

ya tamame

anı yapılmas

e tasfiye ge

ükmü uygu

ra cezası uy

arı için, şir

k Ceza Kanu

rafından bel

x : (312) 426 

lmesinin, 

erekir. 

klar da mev

sahibi ile ili

yeleri ile ili

amazlar.  

ye ilişkin ol

da Kanun”d

yönetim kur

te borçlanm

da Kanun 

m kurulu üy

nmamaktad

ket Ortaklar

nunun 358. 

ve ortaklar,

nakdi ödem

en başkası 

sı veya ben

erçekleşmem

ulanacak v

ygulanacakt

rkete borçlu

nununun 52.

lirlenecekti

16 17 

sermayenin

cuttur. 358.

işkili kişiler

şkili kişiler

larak, 6103

da herhangi

rulu üyeleri

maları yasak

Hükmünde

yeleri dahil

dır. 

ının Şirkete

maddesine

, borçlarını,

me yaparak

tarafından

nzeri yollara

mişse, Türk

ve borcunu

tır. Tasfiye

u olan pay

 maddesine

r. 

n 

. 

r 

r 

3 

i 

i 

k 

e 

l 

e 

e 

, 

k 

n 

a 

k 

u 

e 

y 

e 



      
         
       
 

alına

aşağı

cezal

hükü

hükü

alma

Aksi

iddia

üçün

yakın

şirke

temin

borçl

borçl

vereb
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Söz kon

acağı tabiid

ıdaki gibidi

“(1) Kur

d) Bu K

ları, 21/7/1

ümlerine gö

ümlerine gör

51- Ano

şirketle

Yeni Tic

adan, şirketl

 halde, şirk

ada bulunam

Yönetim

ncü derece d

nlarının ort

etleri, şirket

nat veremez

lanılan tuta

ları için doğ

Şirketler

bilmesi müm

Bankacıl

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

nusu cezala

dir. Nitekim

r: 

rum kazancı

Kanuna göre

953 tarihli 

öre ödenen

re ödenen g

onim şirk

e işlem yap

caret Kanun

le kendisi v

ket yapılan

maz.  

m kurulu üy

dahil üçüncü

tağı oldukla

te nakit vey

z, sorumlulu

ar için şirke

ğrudan takip

r topluluğun

mkündür. 

lık Kanunun
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arın ise, şir

m 5520 say

ının tespitin

e hesaplana

ve 6183 say

n cezalar, 

gecikme faiz

ket yöneti

pma yasağ

nuna göre (m

veya başkas

n işlemin ba

esi, onun y

ü dereceye k

arı şahıs şir

ya ayın bor

uk yüklenem

et alacaklıla

p edebilirler

na dahil ola

nun özel hü

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

rket açısınd

yılı Kuruml

nde aşağıda

an kurumla

yılı Amme A

gecikme za

zleri.” 

m kurulu

ğı bulunma

md. 395) yö

sı adına her

atıl olduğu

yakınları (yö

kadar kan v

rketleri ve 

rçlanamazla

mez, bunlar

arı bu kişile

r.  

an şirketleri

ükümleri ise

: (312) 426 16

 – info@kokb

dan kabul 

lar Vergisi 

aki indirimle

ar vergisi i

Alacakların

amları ve 

u üyelerin

akta mıdır

önetim kuru

rhangi bir i

nu ileri sür

önetim kuru

ve kayın hıs

en az yüzd

ar. Bu kişil

rın borçların

eri, şirketin

in ise birbir

e saklıdır. 

6 16 Pbx – Fax
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edilmeyen 

Kanunu’nu

erin yapılma

le her türlü

nın Tahsil U

faizler ile 

nin ve ili

r?  

ulu üyelerini

işlem yapm

rebilir. Diğ

ulu üyesini

sımları), ken

de yirmisin

ler için şirk

nı devralam

n yükümlen

rlerine kefil

x : (312) 426 

gider olar

un 11. mad

ası kabul ed

ü para ceza

Usulü Hakkı

Vergi Us

işkili bazı

in, genel ku

ması mümkü

ğer taraf ise

in eşi, alt v

ndisinin ve 

ne katıldıkla

ket kefalet,

maz. Aksi hâ

ndirildiği tut

l olabilmesi

16 17 

rak dikkate

dde hükmü

dilmez:  

aları, vergi

ında Kanun

ul Kanunu

ı kişilerin

uruldan izin

ün değildir.

e böyle bir

ve üst soyu,

söz konusu

arı sermaye

garanti ve

âlde, şirkete

tarda şirket

i ve garanti

e 

ü 

i 

n 

u 

n 

n 

. 

r 

, 

u 

e 

e 

e 

t 

i 



      
         
       
 

kurul

hale 

vatan

zorun

de an

adına

ayrıc

başla
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52- Yen

müdür?

6102 sa

labilmesine

gelmiştir. 

Temsile 

ndaşı olmas

Yönetim

Yönetim

nludur.  

Tek üyel

53- Tüz

6102 say

nonim şirke

Bir tüzel

a, tüzel kiş

ca, tescil ve 

Tüzel kiş

Tüzel kiş

54- Yön

bulunm

6762 sa

ayabilmeler

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ni Yasaya 

? 

ayılı Yeni 

e imkan tan

yetkili en 

sı şarttır. 

m kurulu üye

m kurulu üy

li yönetim k

zel kişilerin

yılı Yeni Ti

etlerde yöne

l kişi yönet

şi tarafından

ilanın yapıl

şi adına sad

şi adına tesc

netim kur

makta mıdı

ayılı Eski 

i için şirket
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göre yön

Ticaret K

ındığı gibi, 

az bir üye

elerinin tam

yelerinin e

kurulunda b

n yönetim

icaret Kanu

tim kurulu 

im kurulun

n  belirlene

lmış olduğu

dece, bu tesc

cil edilecek 

rulu üyel

ır?  

Ticaret 

te pay sahib

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

netim kuru

Kanunu ile

 yönetim ku

enin yerleş

m ehliyetli ol

en az dörtt

bu zorunlulu

m kurulu üy

ununun 359

olabilmesi m

na üye seçild

en, sadece b

u, şirketin in

cil edilmiş k

gerçek kişi

lerinin şir

Kanunumu

bi olmaları a

: (312) 426 16
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ulunun tek

e tek kişi 

urullarının 

me yerinin

lmaları şartt

te birinin y

uk aranmaya

yesi olabil

. maddesini

mümkündü

diği takdird

bir gerçek 

nternet sites

kişi toplantı

inin tam ehl

rkette pay

uzda yönet

aranmakta i
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k kişiden 

ile limite

da tek kişid

n Türkiye’d

tır. 

yüksek öğr

acaktır. 

mesi müm

in 2. fıkrası

r.  

de, tüzel kiş

 kişi de tes

inde hemen

lara katılıp 

liyetli olmas

y sahibi 

tim kurulu

idi. 

x : (312) 426 

oluşması 

ed ve ano

den oluşma

de bulunma

renim görm

mkün müd

ına göre tüz

şiyle birlikte

scil ve ilan

n açıklanaca

oy kullanab

sı şarttır. 

olma zor

u üyelerin

16 17 

mümkün

onim şirket

ası mümkün

ası ve Türk

müş olması

dür? 

zel kişilerin

e, tüzel kişi

n olunacak;

aktır. 

bilecektir. 

runluluğu

nin göreve

n 

t 

n 

k 

ı 

n 

i 

; 

u 

e 



      
         
       
 

yerle

görev

güve

vereb

suret

Kuru

ve ku

güve

üyele

alınm

karşı

yeten

şüph

gibid

görü

bir d

olası

değe
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6102 sa

eşmesi arzu

ve başlayab

55- Yen

kavram

Yeni Ti

encesi olarak

Buna gö

bilecekleri 

tle şirket te

ulunun ve a

urumsal yön

Maddeni

“Yeni ol

encesi olara

erinin göre

ması konusu

ılanmasında

nekleri haiz

esizdir. Anc

dir. Çünkü 

ülmemektedi

diğer noktad

ılığı toplum

erlendirilmiş

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ayılı Yeni T

ulanmış, bun

bilmeleri içi

ni Ticaret

mı neyi anl

caret Kanu

k isteğe bağ

öre yönetim

zarar, şirke

eminat altın

ayrıca pay s

netim ilkele

in getiriliş a

lan 361. m

ak, isteğe b

evlerini yer

unda ilk çek

an çok, prof

z kişilerden

cak ülkemiz

bu kadar b

ir. Bütün ris

dır. Ancak 

msal politik

ştir.” 
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Ticaret Ka

na istinaden

n şirkette pa

t Kanunu

atmaktadı

unu ile yön

ğlı zarar sigo

m kurulu 

et sermayes

na alınmışs

senetleri bor

erine uygunl

amacı ise m

adde ile yö

bağlı zarar

rine getirirk

kingen adım

fesyonel, so

n oluşan y

zde bu sigor

büyük bir r

skin yurtdış

hükmün ya

ka ve yar

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

anunu ile ş

n de yöneti

ay sahibi ol

u ile geti

ır? 

netim kuru

ortası uygul

üyelerinin, 

sinin %25’i

sa, bu husu

rsada işlem

luk değerlen

madde gerekç

önetim kuru

r sigortası 

ken şirkete

m atılmıştır. 

orumluluk b

yönetim kur

rtanın bugü

riski Türk s

şına reasüre

avaş ve ted

rar açısınd

: (312) 426 16

 – info@kokb

şirketlerde

im kurulu ü

lmaları zoru

irilen “İst

ulu üyelerin

laması getir

görevlerin

ini aşan bir

us halka aç

m görüyorsa 

ndirmesinde

çesinde aşağ

ulu üyelerin

getirilmişt

e verebilece

Batıda yayg

bilincine sa

rullarının o

ün yaptırılm

sigorta end

e edilmesi i

dricen de ol

dan ihmal 
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profesyonel

üyelerinin g

unluluğu kal

teğe Bağl

nin şirkete 

rilmiştir. 

ni yaparken

r bedelle si

çık şirketler

borsanın b

e dikkate al

ğıdaki şekil

nin şirkete 

ir. Bu hük

ekleri zarar

gın olan bu

hip ve göre

oluşmasında

ması olanak

düstrisinin t

ise üzerinde

lsa gereksin

edilemeyec

x : (312) 426 

l yönetim 

gerek seçilm

ldırılmıştır.

lı Zarar 

verecekleri

n kusurları

igorta ettiri

rde Sermay

bülteninde d

lınacaktır. 

lde ifade ed

verecekleri

kümde yöne

rların güve

u sigortanın,

evin gerekle

da etken ro

kları hemen 

taşıyabilme

e düşünülm

nimlere cev

cek bir ka

16 17 

anlayışının

me gerekse

 

Sigortası”

i zararların

ıyla şirkete

ilmiş ve bu

ye Piyasası

duyurulacak

dilmiştir; 

i zararların

etim kurulu

ence altına

, zararların

erine uygun

ol oynadığı

hemen yok

esi mümkün

esi gereken

vap vermesi

atkı olarak

n 

e 

” 

n 

e 

u 

ı 

k 

n 

u 

a 

n 

n 

ı 

k 

n 

n 

i 

k 



      
         
       
 

niteli

edilm

pay 

sözle

gruba

zorun

kurul

hakk

vurgu

grupl

geliş

önlem

sistem
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56- Yen

yönetim

Yeni Ka

ikleriyle be

me hakkı tan

Bu amaç

grupları ve

eşmede yön

Genel ku

a ve azlığ

nludur.  

Bu şekil

lu üye sayıs

Bu hükü

kında imtiya

ulanmıştır. 

Söz konu

larına ve az

57- Yen

için, ri

kurulm

Pay sen

mesini ve 

mler ile çar

mi çalıştırm

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ni Ticaret 

m kurulund

nun ile esas

elirli bir gru

nınabilecekt

çla, yönetim

e azlık  ara

netim kurulu

urul tarafınd

ğa mensup 

lde tanınac

sının yarısın

üm ile; ka

azlı olan bir

 

usu hak, im

zlığa bir büt

ni Ticaret 

isklerin e

masını mı ö

netleri borsa

devamını 

elerin uygu

mak ve geliş
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Kanunu i

da temsil e

s sözleşmed

up oluştura

tir. (md. 360

m kurulu üy

asından seç

u üyeliği için

dan yönetim

adayın h

ak temsil e

nı aşamayac

arda, oyda, 

pay grubun

tiyaz gibi h

ün olarak ta

Kanunu 

rken teşh

öngörmekt

ada işlem 

tehlikeye d

ulanması ve 

tirmekle yü

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ile belirli p

edilme hak

de öngörülm

an pay sahi

0)  

yelerinin, be

çileceği  es

n aday öner

m kurulu üye

haklı bir se

edilme hak

caktır. 

tasfiye pa

na yönetim 

her paya değ

anınmaktad

payları b

hisi ve yö

tedir? 

gören şirk

düşüren se

riskin yöne

ükümlüdür.

: (312) 426 16

 – info@kokb

pay grupla

kkı tanınm

mek şartı ile

plerine ve 

elirli bir gru

sas sözleşm

rme hakkı d

eliğine öner

ebep bulun

kkı, halka a

ayında vey

kurulunda t

ğil, belirli pa

ır. 

borsada iş

önetimi a

etlerde, yö

beplerin er

etilmesi ama

(md. 378) 
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arına ve a

mış mıdır?

, belirli pay

azlığa yöne

up oluşturan

mede öngör

da tanınabile

rilen adayın

nmadığı tak

açık anonim

a diğer he

temsil hakk

ay sahipleri

şlem gören

amacıyla u

netim kuru

rken teşhisi

acıyla, uzm

x : (312) 426 

azlığa anon

? 

y gruplarına

etim kurulu

an pay sahip

rülebileceği

ecektir. 

n veya hakk

kdirde üye

m şirketlerd

erhangi bir 

kı tanınabile

i grupları ile

n anonim

uzman bi

ulu, şirketin

i, bunun i

man bir kom

16 17 

nim şirket

a, özellik ve

unda temsil

pleri, belirli

gibi, esas

ın tanındığı

e seçilmesi

de yönetim

malvarlığı

eceği açıkça

e belirli pay

m şirketler

ir komite

n varlığını,

çin gerekli

ite kurmak,

t 

e 

l 

i 

s 

ı 

i 

m 

ı 

a 

y 

r 

e 

, 

i 

, 



      
         
       
 

olara

sonu

değe

yolla

niteli

için  

varsa

dene

batıl 

sayıl

mahk

göze

kulla
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Diğer şir

ak bildirme

unda verece

rlendirecek

anacaktır.  

Diğer y

ikteki riskl

378. madde

a bunun ya

tim raporuy

58- Yen

nelerdir

Daha ön

nitelikteki 

lmıştır. 

Yasanın 

kemeden ist

Özellikle

a)Eşit işl

b)Anonim

tmeyen, 

c)Pay sa

anılmalarını

d)Diğer 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

rketlerde bu

esi hâlinde 

ektir. Komit

k, varsa teh

yandan den

leri zaman

ede öngörül

apısı ile ko

yla birlikte, 

ni Yasaya

r? 

nce Borçlar 

kararları, y

391. madd

tenebilecekt

e; 

lem ilkesine

m şirketin 

ahiplerinin, 

ı kısıtlayan y

organların d
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u komite d

derhâl kur

te, yönetim

hlikelere iş

netçi, yönet

nında teşhis

len sistemi v

omitenin uy

yönetim ku

a göre yö

Kanununu

yasal düzen

desine göre

tir.  

e aykırı olan

temel yap

özellikle va

ya da güçle

devredileme

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

denetçinin g

rulacak ve 

m kuruluna 

şaret edecek

tim kurulu

s edebilme

ve  yetkili k

ygulamaları

uruluna suna

önetim k

un genel hü

nleme altına

e yönetim k

n, 

pısına uym

azgeçilmez 

eştiren, 

ez yetkilerin

: (312) 426 16

 – info@kokb

gerekli görü

ilk raporun

her iki ay

k, çareleri 

unun şirket

ek ve risk 

komiteyi ku

ını açıklaya

acaktır. (md

kurulunun

ükümlerinin

a alınarak ta

kurulunun 

mayan veya 

nitelikteki h

ne giren ve 

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 

üp bunu yö

nu kurulma

da bir vere

gösterecek

ti tehdit e

yönetimin

urup kurmad

an, ayrı bir

d. 398) 

batıl ni

n uygulandı

ahdidi olma

kararının b

sermayeni

haklarını ih

bu yetkileri

x : (312) 426 

önetim kuru

asını izleye

eceği rapor

k, rapor de

eden veya 

ni gerçekle

dığını, böyl

r rapor dü

itelikteki 

ığı yönetim

amakla birli

batıl olduğu

in korunma

hlal eden ve

in devrine i

16 17 

uluna yazılı

en bir ayın

rda durumu

enetçiye de

edebilecek

eştirebilmek

e bir sistem

zenleyerek,

kararları

m kurulunun

ikte tek tek

unun tespiti

ası ilkesini

ya bunların

lişkin 

ı 

n 

u 

e 

k 

k 

m 

, 

ı 

n 

k 

i 

i 

n 



      
         
       
 

bulun

tahdi

tutan

da o

gene

kulla

ve sö

sahip

yöne

dürü

içind

açabi

vazg

dışın

aykır
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kararlar b

59- Ano

isteyebi

Yeni Ti

nabilecekler

idi olmamak

Buna gö

nağa geçirte

olmasın; çağ

l kurula ka

andıklarını, 

öz konusu a

pleri, yöneti

etim kurulu

stlük kuralı

de, şirket m

ileceklerdir

Yasanın 

a)Pay sa

geçilemez ni

b)Pay sa

nda sınırland

c)Anonim

rı olan karar

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

batıl kabul 

onim Şirke

ilir? 

icaret Kanu

r ve kararla

kla birlikte 

öre; toplantı

en, toplantıd

ğrının usulü

atılma yetki

genel kurul

aykırılıkların

im kurulu, k

u üyelerinde

ına aykırı o

merkezinin 

r. 

447. madde

ahibinin, ge

itelikteki ha

ahibinin bilg

dıran,  

m şirketin 

rları batıl ka
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edilecektir.

et genel ku

unu ile ano

arın butlanın

tek tek sayı

ıda hazır bu

da hazır bulu

üne göre y

isi bulunma

la katılması

n genel kur

kararların y

en her biri,

olan genel k

bulunduğu

esine göre g

enel kurula

aklarını sınır

gi alma, ince

temel yapı

abul edilece

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

urul karar

onim şirke

na ilişkin ba

ılmıştır. 

ulunup da k

unsun veya

yapılmadığın

ayan kişiler

ına ve oy k

rul kararının

yerine getiri

, kanun vey

kurul kararl

u yerdeki 

genel kurulu

a katılma, 

rlandıran ve

eleme ve de

ısını bozan

ektir. 

: (312) 426 16

 – info@kokb

rlarının ip

et genel ku

azı yenilikle

karara olum

a bulunmasın

nı, gündem

rin veya tem

kullanmasına

n alınmasın

ilmesi, kişis

ya esas söz

ları aleyhin

asliye tica

un, özellikle

asgari oy, 

eya ortadan 

enetleme ha

n veya serm
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ptalini kim

urul kararla

er getirilmiş

msuz oy ver

n, olumsuz 

min gereği g

msilcilerinin

a haksız ola

da etkili old

sel sorumlul

zleşme hük

e, karar tar

aret mahke

e; 

dava ve k

kaldıran, 

aklarını, kan

mayenin ko

x : (312) 426 

mler hangi

arının iptal

ş olup, butla

ren ve bu m

oy kullanm

gibi ilan ed

n toplantıya

arak izin ve

duğunu iler

uluğuna sebe

kümlerine v

rihinden itib

emesinde ip

kanundan k

nunen izin v

orunması h

16 17 

şartlarda

li talebinde

an sebepleri

muhalefetini

mış olsun ya

dilmediğini,

a katılıp oy

erilmediğini

ri süren pay

ep olacaksa

ve özellikle

baren üç ay

ptal davası

kaynaklanan

verilen ölçü

hükümlerine

a 

e 

i 

i 

a 

, 

y 

i 

y 

a 

e 

y 

ı 

n 

ü 

e 



      
         
       
 

belirl

niyet

içind

reyin

daire

umum

bulun

olduğ

ilkes

ilgili

halin

tüzel

olduğ

özel 

istey
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6762 say

leyen 381. m

“Aşağıda

t esaslarına

de şirket me

1. Topla

ni kullanma

esinde yapı

mi heyet t

nduklarını i

2. İdare 

3. Karar

ğu takdirde

 

60- Ano

6102 say

ine yeni isti

Buna gö

i bir madden

nde, genel k

l kişi, kendi

Diğer ya

ğu takdirde

bir deneti

yebilecektir.

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

yılı Eski Tic

maddesinin

a yazılı kim

a aykırı ola

rkezinin bu

antıda hazır

asına haks

lmadığını v

toplantısına

iddia eden p

meclisi; 

rların infazı

e bunların h

onim Şirke

yılı Yeni Ti

isnalar getir

öre; yönetim

nin bulunm

kurul kararı

 adına tesci

andan her p

e ve bilgi al

mle açıklığ

 (md. 438) 
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caret Kanun

n birinci fıkr

mseler, kanu

an umumi h

lunduğu yer

r bulunup d

sız olarak 

veyahut gün

a iştirake 

pay sahipler

ı idare mec

er biri.” şek

etlerde gü

icaret Kanu

rilmiştir. 

m kurulu üy

ası veya gü

ıyla her zam

l edilmiş bu

pay sahibi,

lma veya in

ğa kavuştur

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nunun genel

rası hükmü 

un veya esas

heyet karar

rdeki mahke

da karara m

müsaade 

ndemin ger

salahiyetli 

ri; 

lisi azalariy

klinde düzen

ndeme ba

unu ile anon

yeleri, esas s

ündemde ma

man görevd

ulunan kişiy

, pay sahip

nceleme hak

rulmasını, g

: (312) 426 16

 – info@kokb

l kurul kara

ise aşağıdak

s mukavele 

rları aleyhi

emeye müra

muhalif kala

edilmiyen 

eği gibi ila

olmıyan k

yle murakıp

nlenmiştir.”

ğlılık ilkes

nim şirket g

sözleşmeyle

adde bulunm

den alınabil

yi her an değ

pliği hakları

kkı daha ön

gündemde 
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arları aleyhi

ki gibi idi: 

hükümlerin

ine, tarihler

acaatla ipta

arak keyfiye

yahut topl

an veya tebl

kimselerin 

pların şahsi

” 

sinin istisn

genel kurulu

e atanmış o

masa bile ha

lecek, yöne

ğiştirebilece

ının kullanı

nce kullanılm

yer almasa

x : (312) 426 

ine dava aça

ne ve bilhas

erinden itiba

al davası aç

eti zapta ge

lantıya dav

liğ edilmed

karara işt

i mesuliyetle

naları nele

unda günde

olsalar dahi,

aklı bir seb

etim kurulu 

ektir. (md. 3

ılabilmesi i

mışsa, belir

a bile gene

16 17 

abilecekleri

ssa afaki iyi

aren üç ay

abilirler. 

eçirten veya

vetin usulü

diğini yahut

tirak etmiş

erini mucip

erdir? 

me bağlılık

, gündemde

ebin varlığı

üyesi olan

364) 

için gerekli

rli olayların

el kuruldan

i 

i 

y 

a 

ü 

t 

ş 

p 

k 

e 

ı 

n 

i 

n 

n 



      
         
       
 

şirke

arası

sayıd

sahip

yolla

toplu

veya

şirke

olma

şirke

konu
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61- Yen

anlatma

Yeni Ti

etlerini kaps

ındaki ilişki

-Bir ticar

1. Oy ha

2. Şirket

da üyenin se

3. Kendi

pleri ya da o

-Bir tica

a hâkimiyeti

Bu şirke

uluğuna ilişk

Diğer ya

a onu yöne

etin hâkimiy

Bir hâki

ası ise dolay

Hâkim ş

etler toplul

umundadır.  

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ni Ticaret 

aktadır? 

icaret Kanu

sayacak şek

ler belli kur

ret şirketi, d

aklarının çoğ

t sözleşmesi

eçimini sağl

i oy haklar

ortaklarla bi

aret şirketi, 

i altında tut

etlerden en

kin hüküml

andan bir ti

etebilecek k

yetinin varlı

im şirketin,

ylı hâkimiye

şirkete doğr

luğunu olu
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Kanunun

unu ile “şi

kilde getiril

rallara bağla

diğer bir tica

ğunluğuna s

i uyarınca, y

layabilmek 

rı yanında, 

irlikte, oy h

diğer bir ti

abiliyorsa b

n az birini

er uygulanı

caret şirket

kararları ala

ığına karine

 bir veya b

ettir. 

rudan veya 

uşturur. H

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nda yer al

irketler top

len bu yeni

anmaktadır

aret şirketin

sahipse vey

yönetim org

hakkını hai

bir sözleşm

haklarının ço

icaret şirke

birinci şirke

in merkezi

ır.  

tinin başka 

abilecek m

edir.  

birkaç bağl

dolaylı ola

Hâkim şirk

: (312) 426 16

 – info@kokb

an “şirket

pluluğu” ka

i düzenleme

. 

nin, doğruda

a 

ganında kar

izse veya 

meye dayan

oğunluğunu

etini, bir sö

t hâkim, diğ

i Türkiye’d

bir ticaret ş

miktarda pay

lı şirket ara

arak bağlı b

ketler ana,
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tler toplul

avramı getir

e ile hakim

an veya dola

ar alabilece

narak, tek b

u oluşturuyo

zleşme gere

ğeri bağlı şi

de ise, bu 

şirketinin pa

ylarına sah

acılığıyla bi

bulunan şir

bağlı şi

x : (312) 426 

luğu” kav

irilmiştir. T

m şirket ve b

aylı olarak;

ek çoğunluğ

başına veya

orsa,  

eğince veya

irkettir.  

u Kanundak

aylarının ço

hip bulunm

ir diğer şir

rketler, onu

irketler ya

16 17 

vramı neyi

Tüm ticaret

bağlı şirket

 

ğu oluşturan

a diğer pay

a başka bir

ki şirketler

oğunluğuna

ması, birinci

kete hâkim

unla birlikte

avru şirket

i 

t 

t 

n 

y 

r 

r 

a 

i 

m 

e 

t 



      
         
       
 

limit

şirke

kişin

çıkar

dolay

sahip

sıkın

değe

alabi

serm

uygu

buna

amac

değiş

hakk

sahip

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

Şirketler

ted şirketle

etlerinde yö

nin kendisin

62- Han

Yeni Ka

rılması duru

Satın alm

ylı olarak b

pse, azlık şi

ntı yaratıyor

ri yoksa K

ilecektir. 

Gerekçed

mayesinin v

ulanmasına 

altan ve eng

Kötüye k

cı ile karar m

63- Ano

Yeni Tic

ştirilerek ba

kı gibi hakla

pliği hakkı o

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

r topluluğun

erde müdür

öneticileri, d

ni ifade edec

ngi hallerd

anun ile ha

umu düzenle

ma hakkı b

bir sermaye

irketin çalış

r veya perv

Kanunun 2

de belirtild

ve oy hakla

çoğu kişise

elleyen dav

kullanmalar

mahkemeye

onim Şirke

caret Kanun

azı paylara i

arın da, pay

olarak kabu
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na ilişkin h

rleri, serma

diğer tüzel 

cektir. 

de pay sah

akim şirket

enmiştir. 

başlıklı 208

e şirketinin

şmasını eng

asızca harek

202. madde

diği üzere

arının yüzd

el çeşitli se

vranışlarına 

ra ve özellik

e bırakılmış

etlerde imt

nunun 478.

imtiyaz tanı

ya tanınan ü

ul edileceği b

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

hükümlerin

ayesi payla

kişilerde y

hiplerinin o

tler açısında

8. madde hü

n paylarının

gelliyor, dür

ket ediyors

esinde öng

e bu hükm

de doksan 

ebeplerle ka

son verip şi

kle pay bed

ş, pay bedeli

tiyazlı pay

. maddesiyl

ınabileceği;

üstün bir ha

belirtilmişti

: (312) 426 16

 – info@kokb

n uygulanm

ara bölünm

yönetim org

ortaklıkta

an belli ha

ükmüne gö

n ve oy ha

rüstlük kura

a, hâkim şi

görülen şek

mün getiri

beşinin uy

arşı çıkan o

irket içi bar

delinin öden

i kanunen b

y nasıl yar

le ilk esas 

 imtiyaz; kâ

ak veya kan

ir. 
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masında “yö

müş komand

ganını ve ge

n çıkarılm

allerde pay 

öre; hakim 

aklarının en

alına aykırı 

irket azlığın

kilde belirl

ilmesindeki 

ygun gördü

ortakların/p

rışı sağlama

nmemesi te

belirlenmişti

atılır?  

sözleşme il

âr payı, tasf

nunda öngör

x : (312) 426 

önetim kuru

dit şirketle

erçek kişile

ması mümk

sahiplerini

şirket, doğr

n az yüzde

davranıyor

n paylarını v

lenen değe

 amaç, b

üğü bir kar

pay sahipler

aktır.  

ehlikesine e

ir. 

le veya esa

fiye payı, rü

rülmemiş y

16 17 

ulu” terimi

r ile şahıs

erde gerçek

kündür? 

in şirketten

rudan veya

e doksanına

, fark edilir

varsa borsa

r ile satın

bir şirketin

rarın alınıp

rinin şirketi

ngel olmak

as sözleşme

üçhan ve oy

yeni bir pay

i 

s 

k 

n 

a 

a 

r 

a 

n 

n 

p 

i 

k 

e 

y 

y 



      
         
       
 

özell

tems

oluşt

öngö

tanın

gruba

zorun

kurul

düze

tanın

kurum

uygu

mahk

sınırl

mahk

sebeb
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Anonim 

lik ve nitelik

il edilme h

turan pay s

örülebileceğ

nabilecektir.

Genel ku

a ve azlığ

nludur. Bu 

lu üye say

nlemeler is

64- Ano

Oyda im

nabilecektir.

mlaşmanın 

ulanmayacak

kemesinin, 

lamadan is

keme karar

bin ortadan 

Oyda im

a)Esas sö

b)İşlem d

c)İbra ve

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

Şirketlerde

kleriyle bel

hakkı tanın

ahipleri, be

ği gibi, esas

.  

urul tarafınd

ğa mensup 

şekilde tanı

yısının yarı

e saklıdır. 

onim Şirke

mtiyaz, eşi

. Bir pay

gerektird

ktır. Bu ik

kurumlaşm

stisna edilm

rına bağlıdır

kalktığı ha

mtiyaz hakkı

özleşme değ

denetçilerin

e sorumlulu
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e esas sözl

irli bir grup

abilecek, b

elirli  pay g

s sözleşmed

dan yönetim

adayın h

ınacak tems

ısını aşama

etlerde oyd

it itibari d

ya en çok

diği veya

ki halde, ş

ma projesin

me kararını

r. Kurumsa

llerde istisn

nın aşağıda

ğişikliği. 

nin seçimi. 

k davası açı

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

leşmede ön

p oluşturan 

bu amaçla, 

grupları ve 

de yönetim

m kurulu üye

haklı bir se

sil edilme h

ayacaktır. B

da imtiyaz

değerdeki p

k onbeş o

a haklı 

şirketin me

ni veya hak

ı vermesi 

allaşmanın g

na etme kara

aki kararlard

ılması. 

: (312) 426 16

 – info@kokb

ngörülmek 

pay sahiple

yönetim ku

azlık  arasın

m kurulu üy

eliğine öner

ebep bulun

hakkı, halka

Bağımsız y

z hakkı na

paylara far

oy hakkı 

bir sebe

erkezinin b

klı sebebi 

gerekir. P

gerçekleşme

arı mahkem

da kullanılm

6 16 Pbx – Fax
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şartı ile, b

erine ve azlı

urulu üyele

ndan seçile

eliği için a

rilen adayın

nmadığı tak

a açık anoni

yönetim ku

asıl oluştur

rklı sayıda

tanınabilec

ebin ispat

ulunduğu y

inceleyip, 

rojede yap

eyeceğinin 

me tarafından

ması mümkü

x : (312) 426 

belirli pay 

ığa yönetim

erinin, belir

eceği  esas 

aday önerm

n veya hakk

kdirde üye

im şirketler

urulu üyeler

rulur? 

a oy hakk

cektir. Bu 

atlandığı 

yerdeki as

bunlara ba

pılacak her 

anlaşıldığı 

n geri alınab

ün değildir: 

16 17 

gruplarına,

m kurulunda

rli bir grup

sözleşmede

me hakkı da

ın tanındığı

e seçilmesi

rde yönetim

rine ilişkin

kı verilerek

sınırlama,

durumlarda

liye ticaret

ağlı olarak,

değişiklik

veya haklı

bilir.  
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mahk

Yeni

şirke

Kuru

ömür

sağla

yöne

Profe

Profe

eseri

yöne

kurum

hakim

çağd

yöne

sınırı

olara

ile, b

Kanu

izin v

aşan 
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Buna gö

keme karar

i Ticaret Ka

eti modelind

umlaştırma 

rleri ile sı

amaya yöne

etimi şart k

esyonel yö

esyonellere 

i olmayabil

etim ilkeleri

msallaşma d

Yeni Ya

miyet oluşt

daş, kurumsa

etimdir. Bas

ı aşan oyda 

65- Ano

kabul e

Yeni Tic

ak kabul etm

belli istisna

unu ile şirk

verilmiştir. 

Buna gö

veya bir iş

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

öre bir paya

rıyla ve ma

anunu Türk

den çıkarma

politikası, 

ınırlı olduğ

eliktir. Kuru

kılar. Profes

önetimin g

bırakılan k

lir. Zaten, 

ine pek uym

düşüncesi r

asanın oyda

turulmasına 

al yönetim i

skı aracı ol

imtiyaz Ka

onim Şirke

tmesi müm

caret Kanun

mesi hususla

alar dışında 

et paylarını

 

öre; bir şirk

lem sonund
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a tanınan e

ahkeme kar

k anonim şi

ayı ve kuru

şirketlerin

ğu inancın

ucu vefat e

syonel yöne

gerçekleştir

küçük oranlı

her ülken

mayan oyda

ol oynamışt

a imtiyazlı 

yardımcı o

ilkelerine d

lan, hakimi

anuna aykırı

etlerin ken

mkün müd

nu ile anon

arında önem

genel olara

ın onda biri

ket kendi pa

da aşacak ol

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

en çok onb

rarında öng

irketlerinin 

umlaştırmay

n ömürlerin

nı (anlayışın

edince şirke

etim ise, şi

rilmesinde 

ı ancak oyd

nin sistemin

a imtiyazlı 

tır.  

paylara ol

olmak düşü

dayalı amaca

iyeti güvenc

ıdır. 

ndi paylar

dür? 

nim şirketle

mli değişikli

ak bahse ko

ini aşmama

aylarını, esa

lan miktard

: (312) 426 16

 – info@kokb

eş oy hakk

görülen hük

yapılanmal

yı bir hukuk

nin, kurucu

nı) değiştir

et dağılmam

irketteki oy

oyda imt

da imtiyazlı 

nden çıkarm

payların T

lanak tanım

üncesi vardı

a uygun, iyi

ce altına al

rını iktisap

erin kendi p

iklere gidilm

onu işlemle

ak kaydıyla 

as veya çık

da, ivazlı ola
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kı sınırlama

kümler çerç

larını ve ça

k politikası 

uların veya 

rmeye ve 

malıdır. Kur

y gücünden 

tiyazlı pay

paylar, mir

mak yolun

icaret Kanu

masının tem

ır. Kabul g

i, dağınık ol

lma düşünc

p etmesi v

paylarını ik

miştir. Eski 

er yasaklanm

ve belli şar

karılmış ser

arak iktisap

x : (312) 426 

ası iki hald

çevesinde k

alışma düze

olarak ben

onların a

şirketlere 

rumlaşma p

bağımsız y

ylar rol o

rasçıların oy

nda olduğu

ununda bıra

melinde ne 

gören yakla

lmayan ve p

cesine yöne

ve/veya reh

ktisap etme

Yasanın 32

mış iken, y

rtlarla anıla

rmayesinin 

p ve rehin o

16 17 

e ve ancak

kalkacaktır.

enlerini aile

nimsemiştir.

altsoylarının

devamlılık

profesyonel

yönetimdir.

oynayabilir.

y güçlerinin

, kurumsal

akılmasında

güç ne de

şım, akılcı,

profesyonel

elik, kanunî

hin olarak

esi ve rehin

29. maddesi

yeni Ticaret

an işlemlere

onda birini

olarak kabul

k 

. 

e 

. 

n 

k 

l 

. 

. 

n 

l 

a 

e 

, 

l 

î 

k 

n 

i 

t 

e 

i 
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yede

öngö

payla

kada

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

meyecektir. 

n olarak kab

Payların 

lunu yetkile

n olarak k

rleriyle  söz

zin talebind

Paylarını

nç veya tem

i ve finans k

etlerinin çalı

mesine ilişk

una ve esas 

k akçelerin 

örülen yedek

Bir şirke

arını, genel 

Payların 

a)İktisab

b)İktisap

arını temsil e

c)Bedeli 

hakkında

Diğer ya

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

Bu hüküm, 

bul ettiği pay

iktisap ve

endirmesi ş

kabul edile

z konusu ed

de yönetim k

ın iktisap e

minat verilm

kurumlarını

ışanlarına, ş

kin hukuki 

sözleşmesin

harcanmala

k akçeyi ayı

et, yakın ve

kurulun yet

bu yolla ikt

bın sebep ve

p edilen pa

ettiği, 

 ve ödeme ş

a yazılı bilg

andan bir şir
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bir üçüncü

ylar için de 

eya rehin o

şarttır. En ç

ecek paylar

dilecek pay

kurulu kanu

dilmesi am

mesi olan hu

ın işletme k

şirketin pay

işlemlere u

ne göre ayı

arına ilişkin

ırmasına im

e ciddi bir 

tkilendirme

tisabı hâlind

e amacı, 

ayların say

şartları 

gi verecektir

rket, 379. m

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ü kişinin ken

geçerli olac

olarak kabu

çok beş yıl 

rın itibarî 

ylara ödeneb

uni şartların

macıyla, şirk

ukuki işleml

konuları için

ylarını iktisa

uygulanmay

ırmak zorun

n kuralları i

mkân bırakm

kayıptan ka

eye ilişkin k

de yönetim 

yıları, itibar

r.  

madde hüküm

: (312) 426 16

 – info@kokb

ndi adına, a

caktır. 

ul edilebilm

için geçerl

değer say

bilecek bed

n gerçekleşti

ketin başka b

ler batıl kab

ne giren işle

ap edebilme

yacaktır. An

nda bulundu

hlal ediyor 

mıyorsa, geç

açınmak içi

kararı olmad

kurulu ilk g

rî değerleri

mleri ile bağ
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ncak şirket 

mesi için, g

i olacak bu

yıları belirt

delin alt ve 

iğini belirte

bir kişiyle y

bul edilecek

emlere ve şi

eleri için, av

ncak, bu isti

uğu yedek a

ve şirketin 

çersiz kabul 

in gerekli o

dan da iktisa

genel kurula

inin toplam

ğlı olmaksız

x : (312) 426 

hesabına ik

genel kurulu

u yetkide, ik

tilerek topl

üst sınırı g

ecektir. 

yaptığı, kon

ktir. Bu but

irketin veya

vans, ödünç

isnai işleml

akçeleri aza

Kanuna gö

edilecektir

olduğu takd

ap edebilece

a;  

mı ve serm

zın; 

16 17 

ktisap ya da

un yönetim

ktisap veya

lam itibarî

österilecek,

nusu avans,

lan hükmü,

a onun bağlı

ç ve teminat

er, şirketin,

altıyor veya

öre ayırması

. 

dirde, kendi

ektir. 

mayenin ne

a 

m 

a 

î 

, 

, 

, 

ı 

t 

, 

a 

ı 

i 
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tahsi

ivazs

ancak

ayni 

fikri 

şirke

vade

sistem

100 b
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a)Esas v

b)Külli h

c)Bir kan

d)Bedell

ili amacına y

e)Şirket,

kendi pa

Son olar

sız iktisap e

66- Yen

olan en 

Yeni Ka

k Bakanlar 

bir hak, ha

mülkiyet 

etlere ayni s

si gelmemi

Anonim 

mini kabul 

bin Türk Li

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

eya çıkarılm

halefiyet ku

nuni satın a

lerinin tümü

yönelikse, 

 menkul kıy

aylarını iktis

rak bir şirk

edebilir.  

ni Yasaya 

düşük ser

anuna göre l

Kurulu söz

aciz veya t

hakları ile 

sermaye ola

ş  alacaklar 

Şirketler iç

etmiş bulun

rasından aş
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mış sermaye

ralının gere

lma yüküm

ü ödenmiş 

ymetler şirk

sap edebilec

ket, bedeller

göre limi

rmaye tuta

limited şirk

z konusu tut

tedbir bulun

sanal orta

arak konula

sermaye ol

çin asgari se

nan halka aç

ağı olamaya

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

esinin azaltı

eğiyse, 

münden doğu

olmak şart

ketiyse 

cektir. 

rinin tamam

ited ve an

arı ne kad

ketlerin esas

tarı on katın

nmayan; na

amlar ve a

abilecek, hi

lamayacaktı

ermaye tuta

çık olmayan

acaktır. 

: (312) 426 16

 – info@kokb

ılmasına iliş

uyorsa, 

tıyla ve ceb

mı ödenmiş

onim şirk

dar olacakt

s sermayesi

na kadar art

akden değer

dlar da dâ

izmet ediml

ır. 

arı 50 bin Tü

n anonim şi
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şkin hüküm

brî icradan

ş olmak şar

ket kurula

tır? 

en az 10 b

tırılabilecek

rlendirilebil

âhil, malvar

leri, kişisel 

ürk Lirası o

irketlerde is

x : (312) 426 

mleri uyguluy

n, bir şirket

artıyla, kend

abilmesi iç

bin Türk Lir

ktir. Üzerler

len ve devr

rlığı unsurl

 emek, tica

olacak, kayı

se başlangıç

16 17 

yorsa, 

t alacağının

di paylarını

çin gerekli

rası olacak,

rinde sınırlı

rolunabilen,

ları limited

ari itibar ve

ıtlı sermaye

ç sermayesi

n 

ı 

i 

, 

ı 

, 

d 

e 

e 

i 
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tutarl

serm

itibar

2011

tutard

tarihi

belirl

sayıl

gene

sayıl

içind

şirke

uygu
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67- Serm

düşük o

Yeni Ti

endirilmesi 

Bu amaç

ları yükselt

mayelerini be

ren 3 yıl sür

6102 say

1 tarihi itib

dan düşük 

inden itibar

lenen tutarl

Şirketler

lacak; serma

l kurullarda

68- Ano

Kanunu

Anonim 

lı Yeni Tica

de Yeni Türk

Bu süre 

et sözleşme

ulanacaktır. 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

mayeleri, 

olan şirket

icaret Kanu

ve daha az 

çla yeni lim

tilmiş, mevc

elirlenen tut

re verilmişt

yılı Yeni Tic

bariyle tüze

olan limit

ren üç yıl 

ara yükseltm

r, sermayele

ayenin Türk

a ise toplant

onim ve 

una Uyum

şirketler e

aret Kanunu

k Ticaret K

içinde ger

esindeki dü
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Yeni Kan

tlerin serm

unu ile am

dış finansm

mited ve an

cut şirketler

tarlara yüks

ir. 

caret Kanun

el kişiliği h

ted ve ano

içinde yan

meleri zorun

erini kanund

k Ticaret K

tı nisabı aran

Limited 

mlu Hale G

sas sözleşm

unun yayım

Kanunuyla uy

rekli değişi

zenleme ye

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nuna göre

maye artırı

maçlananlar

man ihtiyacı

nonim şirket

rden sermay

seltmeleri iç

nunun Resm

haiz olan a

onim şirket

ni 14 Şubat

unludur.  

da öngörüle

Kanununda ö

anmayacaktı

Şirketleri

Getirmesi G

melerini ve 

mı tarihi ola

uyumlu hale 

ikliklerin y

erine Yeni 

: (312) 426 16
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 belirlene

ımına gitm

rdan biri d

ile iktisadi 

ti kuruluşu 

yesi belirlen

çin Kanunun

mi Gazetede

ancak öz se

tlerin ise T

t 2014 tari

en tutarlara

öngörülen tu

ır. 

in Esas S

Gerekmek

limited şir

an 14 Şuba

getirmek z

yapılmaması

Türk Tica
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n asgari s

melerine ge

de şirketleri

faaliyetleri

için gerekl

nen tutarları

n Resmi Ga

e yayımland

ermayeleri 

Türk Ticare

hine kadar 

çıkarmama

utara yükse

Sözleşmele

kte midir? 

ketler şirke

at 2011 tari

orundadırla

ı halinde, 

aret Kanunu

x : (312) 426 

sermaye tu

erek var m

rin sermaye

inin devamı

li olan asga

ın altında k

azetede yayı

dığı tarih ola

yukarıda b

et Kanunun

r  asgari ser

aları halind

eltilmesi için

erini Yen

et sözleşme

ihinden itib

ar. 

esas sözleş

nunun ilgili 

16 17 

utarından

mıdır? 

e yapısının

ıdır.  

ari sermaye

kalanlara ise

ımı tarihten

an 14 Şubat

belirttiğimiz

nun yayımı

rmayelerini

de münfesih

n yapılacak

ni Ticaret

elerini 6102

baren 18 ay

şmedeki ve

hükümleri

n 

n 

e 

e 

n 

t 

z 

ı 

i 

h 

k 

t 

2 

y 

e 

i 
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altınd
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vatan

şekil

noter
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Esas söz

lacak genel 

Diğer ya

sus 1 yıl uza

69- Lim

Limited 

da kurulac

amından olu

Ortaklar,

arını ödem

ümlülüklerin

Limited 

labilecektir

Limited 

Ortak say

de müdürler

nci günün s

ndaşlığını te

Şirket, t

lde esas serm

Limited 

rce onaylan

Şirket sö

a)Şirketi

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

zleşme ve li

kurullarda 

andan Gümr

atma yetkis

mited Şirke

şirket, bir v

cak, esas 

uşacaktır. 

, şirket bor

mekle ve 

ni yerine ge

şirket, kan

. 

şirket ortak

yısı bire dü

re yazıyla 

onuna kada

escil ve ilan

ek ortağını

maye payın

şirket söz

nması şarttır

özleşmesind

in ticaret un
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imited şirke

toplantı nis

rük ve Tica

i bulunmak

et nasıl ku

veya daha ç

sermayesi 

rçlarından s

şirket söz

etirmekle yü

nunen yasa

klarının sayı

şerse durum

bildirilecek

ar, şirketin t

n ettirecekle

n kendisini

ı iktisap ede

zleşmesinin 

. 

de aşağıdaki

nvanı ve mer

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

et sözleşmes

sabı aramay

aret Bakanlı

ktadır. 

urulacaktır

çok gerçek 

belirli olu

sorumlu olm

zleşmesinde

ükümlüdürle

ak olmayan

ısı elliyi aşa

m,  bu sonuc

k, müdürler

tek ortaklı o

er, aksi hâld

in olacağı b

emeyecektir

yazılı şek

i kayıtların a

rkezinin bu

: (312) 426 16

 – info@kokb

sini Yeni K

acaktır. 

ığının söz k

r? 

veya tüzel 

up, bu ser

mayıp, sade

e öngörüle

er. 

n her türlü

amayacaktır

cu doğuran 

r, bildirimin

olduğunu, bu

e doğacak z

bir şirkete 

r. 

kilde yapılm

açıkça yer a

ulunduğu ye

6 16 Pbx – Fax
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Kanuna uyum

konusu 18 a

kişi tarafın

rmaye esas

ce taahhüt 

en ek öd

ü ekonomik

r. 

işlem tarihi

n alınması 

u ortağın ad

zarardan sor

dönüşeceği

ması ve ku

alması gerek

r 

x : (312) 426 

mlu hâle ge

aylık süreyi

ndan bir tic

s sermaye 

ettikleri es

deme ve 

k amaç ve 

inden itibare

tarihinden 

dını, yerleşi

rumlu olaca

i sonucunu 

urucuların 

klidir: 

16 17 

etirmek için

i bir kereye

aret unvanı

paylarının

as sermaye

yan edim

konu için

en yedi gün

başlayarak

m yerini ve

aklardır. 

doğuracak

imzalarının

n 

e 

ı 

n 

e 

m 

n 

n 

k  

e 

k 

n 



      
         
       
 

imtiy

sözle
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adına

yöne
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başka

bir dü
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b)Esaslı 

c)Esas se

yazlar, esas 

d)Müdür

e)Şirket 

70- Lim

Limited 

eşmesi ile y

ortaklara y

kının ve tem

Şirketin 

a yerine get

Müdürle

etime ilişkin

Şirketin 

olmadığına

 Başkan 

antıya çağrı

l kurul başk

örülmediği t

Birden f

anın oyu ü

düzenleme ö

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

noktaları be

ermayenin i

sermaye pa

rlerin adları

tarafından y

mited Şirke

şirketin y

yönetimi ve

ya da üçün

msil yetkisin

müdürlerin

tirecek bir g

er, kanunla 

n tüm konul

birden faz

a bakılmaks

olan müdü

ılması ve g

ka yönde b

takdirde, tüm

fazla müdür

stün sayılır

öngörebilir. 
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elirtilmiş ve

itibarî tutarı

aylarının gru

ı, soyadları, 

yapılacak il

eti yönetim

yönetimi ve

e temsili, m

ncü kişilere

in bulunma

nden biri bir

gerçek kişiyi

veya şirke

arda karar a

la müdürün

sızın, genel k

ür veya tek

genel kurul

bir karar alm

m açıklama

rün varlığı h

r. Şirket söz

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

e tanımlanm

rı, esas serm

upları 

 unvanları, 

lanların şekl

m ve temsi

e temsili 

müdür sıfatın

e verilebilir

ası şarttır. 

r tüzel kişi 

i belirler. 

et sözleşme

almaya ve b

nün bulunm

kurul tarafı

k müdürün 

l toplantılar

madığı ya d

aları ve ilanl

hâlinde, bu

zleşmesi, m

: (312) 426 16

 – info@kokb

mış bir şekil

maye payları

vatandaşlık

li 

il hakkı kim

şirket sözl

nı taşıyan b

r. En azınd

olduğu takd

esi ile gen

bu kararları 

ması hâlind

ndan müdür

bulunması

rının yürütü

da şirket söz

ları yapmay

unlar çoğunl

müdürlerin k
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de, şirketin 

ının sayısı, 

kları 

me aittir? 

leşmesi ile 

bir veya bir

dan bir ort

dirde, bu ki

nel kurula b

yürütmeye 

e, bunlarda

rler kurulu b

ı hâlinde b

ülmesi kon

zleşmesinde

ya da yetkili

lukla karar 

karar almal

x : (312) 426 

işletme kon

itibarî değe

 

e düzenleni

rden fazla o

tağın, şirke

işi bu görev

bırakılmam

yetkilidirle

an biri, şirk

başkanı ola

bu kişi, gen

nularında o

e farklı bir 

idir. 

alırlar. Eşit

ları konusun
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nusu 

erleri, varsa

ir. Şirketin

ortağa veya

eti yönetim

vi tüzel kişi

mış bulunan

r. 

ketin ortağı

arak atanır.

nel kurulun

lduğu gibi,

düzenleme

tlik hâlinde

nda değişik

a 

n 

a 

m 

i 

n 

ı 

n 

, 

e 

e 
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Müdürle

n konularda

Müdürle

geçemezler: 

a)Şirketi

b)Kanun

c)Şirketi

nsal planlam

d)Şirket 

unlara, şirke

timi 

e)Küçük

lması 

f)Şirket 

uluk finansa

g)Genel 

h)Şirketi

71- Yen

fazla pa

6102 say

yışı terk edi

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

er, kanunlar

a görevli ve 

er, aşağıda

in üst düzey

n ve şirket sö

in yönetimi 

manın oluştu

yönetimin

et sözleşmes

k limited ş

finansal ta

al tabloların

kurul toplan

in borca bat

ni Ticaret 

aya sahip o

yılı Ticaret K

ilerek, bir or
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rın ve şirket

yetkilidir. 

aki görevl

yde yönetilm

özleşmesi ç

için gerekl

urulması 

nin bazı b

sine, iç tüzü

şirketler ha

ablolarının, 

ın ve yıllık 

ntısının haz

tık olması h

Kanunun

olması mü

Kanunu ile 

rtağın birde

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

t sözleşmes

lerini ve 

mesi ve yön

çerçevesinde

li olduğu ta

bölümleri k

üklere ve ta

ariç, riskler

yıllık faal

faaliyet rap

zırlanması v

hâlinde duru

na göre l

ümkün mü

limited şirk

en fazla pay

: (312) 426 16

 – info@kokb

sinin genel 

yetkilerin

etimi ve ger

e şirket yön

akdirde, mu

kendilerine 

alimatlara u

rin erken t

iyet raporu

porunun düz

ve genel kur

umun mahke

imited şir

üdür?   

kette her ort

sahibi olab

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 

kurula göre

ni devrede

rekli talima

netim örgütü

uhasebenin, 

devredilm

uygun harek

teşhisi ve 

unun ve ge

zenlenmesi 

rul kararların

emeye bildi

rketlerde 

tağın yalnız

bilmesi imka

x : (312) 426 

rev ve yetki

emez ve 

atların verilm

ünün belirle

finansal de

miş bulunan

ket edip etm

yönetimi k

erekli olduğ

ının yürütülm

irilmesi 

bir ortağ

z bir paya sa

anı tanınmı
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i vermediği

bunlardan

mesi 

enmesi 

enetimin ve

n kişilerin,

mediklerinin

komitesinin

ğu takdirde

mesi 

ğın birden

ahip olması

ştır. 

i 

n 

e 
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n 
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Yasanın 

rleri en a

ştirilmesi am

Esas ser

arının değer

Bir ortak

Esas se

rılabilecekti

Esas ser

olarak veya

anılabilecek

Müesses

“Limited

ogmatik düz

nmüşlüğün 

msız bir b

eren ve ba

nmayan es

nmüştür, li

anılabilmesi

kının hesap

ümlülüklerin

rli bir yarar

aktadır.” 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

583. madd

az yirmibe

macıyla bu 

rmaye pay

rlerinin yirm

k birden faz

ermaye pa

ir.  

rmaye payın

a bir alacağ

k öz kaynakl

senin getirili

d şirkette, "

zen yönünde

gereği olar

irimini olu

azı hesabi 

as sermaye

imited şirk

i amacıyla h

planmasına

nin uygulan

rı bulunma
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desine göre

eş Türk L

değerin altı

ylarının itib

mibeş Türk 

la esas serm

ayları itiba

nın bedeli 

ğın takası yo

ların esas se

iş amacı ise

"itibari değe

en farklıdır

rak sermaye

uştururken; 

işlemlere 

enin bir pa

kette ise es

hesabi olar

a ve teme

masına hizm

makta, aksi

VİRLİK 
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e; şirket söz

Lirası olar

ına inilebile

bari değerle

Lirası veya

maye payına

ari değerde

şirket sözle

oluyla yahu

ermayeye d

e madde ger

er", anonim

r. Anonim şi

enin serbest

limited şir

temel oluş

arçasını ol

sas sermay

rak bölünür.

ettünün be

met eder. D

ine, payın k

: (312) 426 16
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zleşmesinde

rak belirle

ecektir. 

eri farklı o

a bunun katl

a sahip olab

en veya b

eşmesinde 

ut sermaye a

önüştürülm

rekçesinde a

m şirketteki 

irkette itiba

tçe devredil

rkette pay 

şturan diğe

luşturur. An

ye payı, ba

. Payın hes

elirlenmesin

Diğer yanda

kısmi devri
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e esas serm

enebilecek, 

olabilecek 

arı olması m

ilmesi müm

bu değeri 

öngörüldüğ

artırımında 

esi yoluyla 

aşağıdaki şe

itibari değ

ri değer, ge

lebilen, hak

bir tarafta

er paylarla

nonim şirk

azı hakların

aben bölün

ne ek öd

an, “bir orta

nde bölünm

x : (312) 426 

maye paylar

şirketin 

ancak, esa

mecbur olac

mkündür. 

aşan bir

ğü şekilde, 

olduğu gib

ödenebilec

ekilde ifade 

ğerden hem 

erçek anlam

k kaynağı iş

an konulan 

a eşit olma

kette sermay

n belirlene

nmesi, payın

deme ve 

ak=bir pay

me gibi güç
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rının itibarî

durumunun

as sermaye

caktır.  

r bedelden

nakit veya

bi, serbestçe

ektir. 

edilmiştir:

teorik hem

mda paylara

şlevini haiz,

sermayeyi

ası zorunlu

ye paylara

ebilmesi ve

n verdiği oy

yan edim

y” kuralının

çlüklere yol

î 

n 

e 

n 

a 

e 

m 

a 
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72- Lim

olarak d

Yeni Ya

a nama yazıl

Buna gö

nlenecektir

kları kapsa

örülmüş öne

ça belirtilme

Madde g

t aracı olan

maye payını 

ylığı sağla

üştürdüğü n

ğinde (limi

ayabileceği,

eşmesine ba

73- Lim

mudur?

Yeni Ya

msenmiştir.

Limited 

ted şirket k

t kısmı hem

Madde 

nlendiği; ö

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

mited şirke

düzenlenm

asa ile limite

lı olarak düz

öre; esas se

. Ek ödem

ayacak biçi

erilmeye m

esi gereklid

gerekçesinde

n bir senede

içeren nam

amadığı, lim

ne de yakla

ited şirkete 

, nama yaz

ağlılığını açı

mited Şirke

? 

asa ile limit

. 

şirket, kan

kurma irade

men ve tamam

gerekçesind

demeye çağ
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etlerde esa

mesi mümk

ed şirkette e

zenlemesi ö

rmaye pay 

me ve yan 

imde düzen

muhatap olm

dir. 

e uygulama

e veya nam

ma yazılı se

mited şirk

aştırdığı ifa

ilişkin hük

zılı senede 

ıkça gösterd

et kuruluş

ted şirket k

nuna uygun

lerini açıkl

men ödeme

de söz kon

ğrı, temerrü
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as sermay

kün müdü

esas sermay

öngörülmüş

senetleri is

edim yük

nlenmiş re

ma, önalım, 

anın bir yen

ma yazılı sen

enet çıkarıl

ket esas se

ade edilmişt

kümler çer

yazılması 

diği belirtilm

şunda serm

kuruluşunda

n olarak dü

ayıp, serma

eleriyle kuru

nusu düzen

üt, ıskat, be

: (312) 426 16
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yeyi temsi

ür? 

yeyi temsil 

tür. 

spat aracı ş

kümlülükler

ekabet yasa

geri alım v

nilik getirme

nede bağlan

lmasının, pa

ermaye pa

tir. Mezkur

rçevesinde) 

zorunlu ol

miştir. 

mayenin t

a sermayen

üzenlenen ş

ayenin tama

ulacaktır.  

nlemenin n

edelinin tam
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il eden pa

eden paylar

şeklinde vey

rinin, ağırla

ağının ve 

ve alım hak

ekte olduğu

nabilmesine

aya devir v

yını ne a

r düzenlem

payın devr

lan hususla

tek seferde

in tek sefer

şirket sözleş

amını şartsı

normatif ku

mamı ödenm

x : (312) 426 

ayların na

rın ispat ara

ya nama y

aştırılmış v

şirket söz

klarının, bu

u, esas serma

e olanak tan

ve dolayısıy

anonim şirk

menin sadec

vrinde bazı 

arın bu sen

e ödenmes

rde ödenme

şmesinde, k

ız taahhüt 

uruluşa uyg

memiş pay 

16 17 

ama yazılı

acı şeklinde

azılı olarak

veya bütün

zleşmesinde

u senetlerde

aye payının

nıdığı, esas

yla dolaşım

ket payına

ce ispatı ve

kolaylıklar

nedin şirket

si zorunlu

esi anlayışı

kurucuların

etmeleri ve

gun olarak

gibi çeşitli

ı 

e 

k 

n 

e 

e 

n 

s 

m 

a 

e 

r 

t 
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ı 
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uklara, çeki

retlendiren 

di sermaye 

yışının terk 

nın bir defa

a bağlı sonu

74- Lim

6102 say

erde sona er

a)Şirket 

b)Genel 

c)İflasın 

d)Kanun

Uzun sü

l kurul top

mesi üzerine

eyerek şirke

men durum d

Haklı se

keme, istem

etten çıkarıl

medebilir. 

Fesih da

ilir. 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

işmelere ve

esas sermay

konulduğu

edilerek ser

ada ödenmes

çların da ka

mited Şirke

yılı Yeni T

er: 

sözleşmesin

kurul karar

açılması ile

nda öngörüle

üreden beri 

lanamıyors

e şirket me

etin, durum

düzeltilmezs

ebeplerin v

m yerine, da

lmasına ve

avası açıldığ
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e kötüye ku

yenin taksitl

u durumda

rmaye payın

si sisteminin

alkmış olaca

et hangi ha

Ticaret Kan

nde öngörül

rı ile 

e 

en diğer son

şirketin ka

a, ortaklard

erkezinin bu

munu Kanu

se, şirketin 

varlığında, 

avacı ortağa

eya duruma

ğında mahke

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

ullanmalara 

lerle ödeneb

a eski Tic

nın bir defa

n getirilmes

ağı ifade ed

allerde son

nununun 63

len sona erm

na erme hâl

anunen gere

dan veya şi

ulunduğu y

una uygun 

feshine kar

her ortak 

a payının ge

a uygun dü

eme tarafla

: (312) 426 16
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yol açan v

bilmesi sist

aret Kanun

ada ödenmes

si ile çeşitli

dilmiştir. 

na erer? 

6. maddesi

me sebepler

llerinde 

ekli organla

irket alacak

yerdeki asli

hâle getirm

ar verir. 

mahkeme

erçek değeri

üşen ve ka

ardan birinin
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ve kabuk ş

emine son v

nunda yer 

sinin öngörü

tartışmalar

ine göre lim

rinden birini

arından biri

klılarından b

ye ticaret m

mesi için b

den şirketi

nin ödenme

abul edilebi

n istemi üze

x : (312) 426 

şirketlerin k

verildiği; bu

alan taksi

üldüğü, nak

ra yol açan 

mited şirke

nin gerçekleş

i mevcut de

birinin şirk

mahkemesi

bir süre bel

in feshini 

esine ve dav

ilir diğer b

erine gerekl
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kurulmasını

u hüküm ile

itle ödeme

kdi sermaye

temerrüt ve

et aşağıdaki

şmesiyle 

eğilse veya

etin feshini

, müdürleri

lirler, buna

isteyebilir.

vacı ortağın

bir çözüme

li önlemleri

ı 
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Sona erm

en fazla mü

ir. 

75- Yen

Yeni Tic

pay devir

kılmasını e

örülmüştür. 

Buna gö

lde yapılaca

me ve yan 

ayacak biçi

lım hakları i

Şirket sö

l kurulunun

Şirket s

ermeksizin o

Şirket sö

Şirket s

ğın haklı seb

Şirket sö

alanın ödem

l şirket sözl

Başvurud

lır. 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

me, iflastan 

üdürün bulu

ni Ticaret K

caret Kanun

rleri kolayl

engellemek 

öre; esas se

ak ve tarafl

edim yük

imde genişl

ile sözleşme

özleşmesind

n onayı şartt

özleşmesin

onayı redde

özleşmesiyle

özleşmesi 

beple şirkett

özleşmesind

me gücü şü

leşmesinde 

dan itibaren
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ve mahkem

unması hâlin

Kanununu

nu ile Eski 

laştırılmış, 

amacıyla 

ermaye pay

arın imzala

kümlülükler

etilmiş ise, 

e cezasına i

de aksi öng

tır. Devir bu

de başka t

edebilir. 

e sermaye p

devri yasak

ten çıkma h

de ek ödeme

üpheli görü

hüküm bulu

n üç ay iç

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

me kararınd

nde en az i

un pay dev

Ticaret Ka

ayrıca dev

başvuruda

yının devri 

arı noterce o

ri; rekabet 

bu husus, ö

ilişkin koşul

görülmemişs

u onayla geç

türlü düzen

payının devr

klamış vey

hakkı saklı k

e veya yan 

üldüğü için 

unmasa bile

çinde genel 
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dan başka b

ki müdür, b

virlerini k

anunuyla ay

vir onayının

an itibaren 

ve devir b

onanacaktır

yasağı ağ

önerilmeye 

llar da belir

se, esas ser

çerli olur. 

nlenmemişs

ri yasaklana

ya genel ku

kalacaktır. 

edim yükü

ondan iste

e onayı redd

kurul redd
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bir sebepten

bunu ticaret

kolaylaştırd

yrıntılı şeki

n sessiz ka

üç aylık 

borcunu do

r. Ayrıca de

ğırlaştırılmış

muhatap o

rtilecektir.  

maye payın

se, ortaklar

abilir.  

urul onay 

ümlülükleri 

nen temina

dedebilir.  

detmediği t

x : (312) 426 

n ileri gelmi

t siciline te

dığı doğru

il şartlarına

alınarak sü

zımni ka

oğuran işle

evir sözleşm

ş veya tüm

olma, önalım

nın devri iç

r genel ku

vermeyi re

öngörüldüğ

at verilmem

takdirde on
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işse müdür,

escil ve ilan

u mudur?

a bağlanmış

ürüncemede

abul süresi

mler yazılı

mesinde, ek

m ortakları

m, geri alım

çin, ortaklar

urulu sebep

eddetmişse,

ğü takdirde,

mişse, genel

nayı vermiş

, 
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Eski Tic

ete bildirilm

usunun pay 

afakat etme

maktaydı. 

76- Yen

olacakt

Yeni Kan

miş kişiler t

İlgili ma

edilemez ye

Şirketin 

önetimi ve 

da üçüncü k

il yetkisinin

Şirketin 

a yerine get

Müdürle

etime ilişkin

Eski Ti

kların hep b

bur oldukla

klardan bir v

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

caret Kanun

mek ve pa

defterine k

esi ve bun

ni Ticaret

ır? 

nun ile limi

tarafından y

adde düzen

etkileri aras

yönetimi v

temsili, mü

kişilere veri

n bulunması

müdürlerin

tirecek bir g

er, kanunla 

n tüm konul

caret Kanu

birlikte mü

arı, şirket sö

veya birkaç
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nunun 520. 

ay defterine

kaydedilebil

nların esas 

t Kanunu

ited şirkette

yönetim ilke

nlemesine g

ında yer alm

e temsili şir

üdür sıfatını
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Şirketin 

rılması hali 

Limited 

arını kullan

meyeceği ge

orçların don

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

mited Şirke

caret Kanun

arın mutlak 

olayı bir 

şirketten çı

e, bir orta

ası öngörülm

, kendisi yö

tanınmış di

hallerde şi
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ğı bir dava 

sahiptir. 

üm ortakla

irket sözleş

ortağın şirke

ni Ticaret K

caret Kanu

olup, yeni 

maktadır.  

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

ket devamlıl

tten çıkma 

shini talep e

ortaklara 

ra bağlayab

beplerin va

m üzerine, 

veya tümün

acıyla diğer 

rket sözleşm

davası açtığ

edeceklerdir

er biri, habe

inde öngör

lacağını mü

ile haklı seb

ar, esas se

şmesindeki 

etten çıkarıl

Kanunund

unu limited

Ticaret K

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

lığının sağl

halinin söz

etme hakkı k

şirketten 

bilecektir. 

arlığında şir

dava süre
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in ne zaman

caret Kanu

anlama yö

ça kurulma
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kçesini istem
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kullanılabil

an kişinin es

ermaye, ilgi

ile muaccel

enetçisi kull

tmiyorsa, i

österecektir

ortağın ayrı

alacak oluş

cel hâle gele
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re halka açı

mede belir

una tanındığ
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81- Yen

müdür?

6102 say

a arz yeni K

Kanunun

“Basit ve

urmuştur. Ç

ika, Fransa

ici kuruluş 

amlanması d

Yasanın 

plerince, şir

eşmede beli

edilen gelir

Pay sene

süresinin s

rler düştükt

necektir. 

Halka ar

edilmeyen p

necektir. 

Halka ar

etim kurulu 

Söz konu

e edilmiştir;

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ni Yasaya 

? 

yılı Yeni Ti

Kanun ile ya

n genel gere

e güvenli ku

Çünkü, bu 

a, Hollanda 

artık mevc

düşüncesine

346. madd

rketin tesci

irtilmiş ve 

rden ödenec

etlerinin ha

sonunda, pa

ten sonra k

rz edilip de 

payların bed

rz edilmek ü

veya yetkil

usu hükmü
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göre anon

icaret Kanu

asal düzenle

ekçesinde aş

uruluş anlay

tür kurulu

ve İsviçre b

cut değildir

e dayanan y

desinde gör

ilinden itib

ayrıca gara

cektir. 

alka  arz ed

ayların itibar

kalan tutar

süresinde sa

dellerinin ise

üzere pay ta

i herhangi b

ün getiriliş g

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

nim şirketl

unu ile anon

emeye kavu

şağıdaki açı

ayışı Avrupa

uş hantal v

başta olmak

r. Halka aç

yeni yöntem

re; esas sö

baren en g

anti edilmiş

dilmesi serm

ri değerlerin

r ise, pay 

atılmayan p

e, yüzde yir

aahhüdünde

bir organ tar

gerekçesi o

: (312) 426 16

 – info@kokb

lerin tedric

nim şirkette

uşturulmuştu

ıklamalar ya

a’da tedrici 

ve karışıktır

k üzere hem

çık kuruluş,

lerle sağlan

özleşmede t

eç iki ay 

 bulunan n

maye piyas

nin, varsa ç

senetlerini 

payların bed

rmi beşi iki 

e bulunuldu

rafından on

olarak madd

6 16 Pbx – Fax
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ci olarak k

e tedrici kur

ur. 

apılmıştır: 

kuruluşun 

r. Nitekim 

en hemen tü

ani kurulu

nabilmekted

taahhüt edi

içinde halk

akdi paylar

sası  mevzu

çıkarma prim

halka arz 

dellerinin ta

aylık süreyi

uğu takdirde

aylanmış ka

de gerekçesi

x : (312) 426 

kurulması

uruluş kaldır

kaldırılmas

Almanya, 

üm Avrupa 

uşun halka 

dir.” 

ilmiş olup 

ka arz edi

rın karşılıkl

uatına göre 

minin karşı

eden pay 

amamı, süre

yi izleyen üç

e, halka arz

abul edilece

inde aşağıd

16 17 

ı mümkün

rılmış olup,

sı sonucunu

Avusturya,

ülkelerinde

açılma ile

da taahhüt

leceği esas

ları satıştan

 yapılacak,

lığı şirkete,

sahiplerine

esinde halka

ç gün içinde

, kurucular,

ektir. 

daki şekilde

n 

, 

u 

 

e 

e 

t 

s 

n 

, 

, 

e 

a 

e 

, 

e 



      
         
       
 

Çünk

hiç b

gerek

kaste

edilm

edilir

yatır

elde 

sözle

taahh

piyas

olma

kurul

konu

edilm

olanl

alan 

olum

Baka

şirke

sicili

zarur
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 “Tedric

kü, 6762 say

başvurulma

ksinimine c

edilmiştir. T

mesi düşünü

r, ancak b

rılmaz. Çün

edilecek s

eşmede öng

hüdüdür. B

sası yatırım

adığı öğreti

lunun ihma

usu payların

meleri şarttı

larca ödeni

82- Ano

geçerlid

Yeni Tic

hususlardan

mlu etkisinin

İlgili ma

anlığının iz

etin  kurulu

ine tescil ve

Tescil v

ridir: 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ci kuruluşun

yılı Kanunu

mıştır. 346

cevap verm

Terimler özd

ülen nakit k

bu payların

kü, bu payl

satış hasıla

görülür. Bu,

Bu taahhüt k

mcılarıdır. B

i faaliyetin

ali sorumlul

n şirketin te

ır. Aksi hal

ir.” 

onim Şirk

dir? 

caret Kanun

n hangilerin

n hangi kayı

adde hükmü

zniyle kurul

şunu  izley

e Türkiye Ti

ve ilan olun
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n kaldırılm

un yarım yü

6. madde, te

mek amacıy

deştir. Hükm

karşılığı pay

n 344. mad

ların bedell

atından öd

hem söz ko

kuruluşun b

Bu kişisel te

i gerektirir

luğa neden 

escilinden i

lde, ödenme

etlerde sic

nu ile anonim

nin üçüncü k

ıtlar için geç

üne göre; ş

lacak olan 

en  otuz  g

icaret Sicili 

nan esas sö

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

mış olması 

üzyılı aşan u

edrici kuru

yla öngörü

mün mekan

ylar bir, bir

ddeye göre

lerinin tam

denecektir. 

onusu payla

bir parçası

emelde belir

r. Ancak, d

olabilir. Hü

itibaren iki 

esi gereken

cilin olum

m şirketin t

kişiler hakk

çerli olacağ

şirket esas 

anonim şi

gün  içinde 

 Gazetesind

özleşmeye, 

: (312) 426 16

 – info@kokb

sistemimiz

uygulanma 

luşun karşı

ülmüştür. “

nizması kısa

rkaç veya t

e ödenmesi

amı, halka 

Bu paylar

arın sahiple

nı oluşturu

rli olmayan 

dava hakkı 

Hükmü Kanu

ay içinde p

n asgari bed

mlu etkisi h

tescil ve ilan

kında da huk

ğı açıkça bel

sözleşmesi

irketlerde i

 şirketin  m

de ilan oluna

aşağıda say

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 

zde bir boş

süreci içind

layamadığı

“Halka öne

aca şöyle aç

tüm kurucul

i gereken p

satış süres

rın halka 

erinin hem 

r. Taahhüd

kitlenin da

yönetim k

unun 350. m

pay senedin

del mezkûr 

hangi kayı

nı ile birlikt

kuki sonuç d

lirlenmiştir.

nin tamam

zin alınma

merkezinin 

acaktır. 

yılanlar hus

x : (312) 426 

şluk yaratm

de, bu kuru

ı halka açık

erilme ile” 

çıklanabilir:

lar tarafınd

peşin tutar

sinin sonund

arz edilece

de şirket o

dün muhata

ava hakkına

kurulundadı

maddesi tam

ne bağlanıp

payları taa

ıt ve duru

te esas sözl

doğuracağı 

. 

mı, Gümrük 

asını, diğer 

bulunduğu 

susların der

16 17 

mayacaktır.

luşa hemen

k kuruluma

halka arz

: Halka arz

dan taahhüt

rı bankaya

da, halktan

ekleri esas

rganlarının

abı sermaye

 sahip olup

ır. Yönetim

mamlar. Söz

p halka arz

ahhüt etmiş

umlar için

leşmede yer

yani sicilin

ve Ticaret

şirketlerde

yer ticaret

rç edilmesi
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imtiy

unva

takdi

tescil

yayım

sonu

sürel

sürel

bilme

ilan 

takdi
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a)Esas sö

b)Şirketi

c)Şirketi

d)Şirketi

yazlar, 

e)Pay sen

f)Şirketin

g)Yöneti

anları, yerleş

h)Şirketi

irde, yönetim

Ticaret 

lin Türkiye

mlanmamış

uçlarını doğu

ler için de b

Bir husu

lerin derhâl 

Üçüncü 

ediklerine i

Tescili z

olunmamış

irde, üçüncü

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

özleşmenin 

in ticaret un

in, varsa sür

in sermayes

netlerinin tü

n nasıl tems

im kurulu 

şme yerleri 

in yapacağı

m kurulu ka

sicili kayıt

e Ticaret 

ş ise, son k

uracaktır. B

başlangıç ola

usun tescil il

işleyeceğin

kişilerin, 

lişkin iddia

zorunlu oldu

ş bir husus

ü kişilere ka
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tarihi, 

nvanı ve me

resi, 

si, ödenmes

ürleri, hami

sil olunacağ

üyeleriyle 

ve vatanda

ı ilanların ş

ararlarının p

tları nerede

Sicili Gaz

kısmının ya

Bu günler, te

acaktır. 

le beraber d

ne ilişkin öz

kendilerine

ları dinlenm

uğu hâlde t

s, ancak bu

arşı ileri sür

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

erkezi, 

sinin şekil v

iline veya na

ğı, 

şirketi tem

aşlıkları, 

şekli; esas 

pay sahipler

e bulunurla

zetesinde il

ayımlandığı 

escilin ilanı 

derhâl üçünc

zel hükümle

e karşı son

meyecektir.

tescil edilm

unu bildikl

rülebilecekt

: (312) 426 16

 – info@kokb

ve şartları il

ama yazılı o

msile yetk

sözleşmede

rine nasıl bi

arsa buluns

lan edildiğ

günü izley

tarihinden 

cü kişiler ha

er ise saklıdı

nuç doğurm

emiş veya t

leri veya b

ir. 
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le payların 

oldukları, 

kili kimsele

e buna ilişk

ldirileceği. 

sunlar, üçün

i; ilanın ta

yen iş günü

itibaren işle

akkında son

ır. 

maya başla

tescil edilip

bilmeleri ge

x : (312) 426 

itibarî değe

erin ad ve

kin hüküm 

üncü kişiler

amamı ayn

ünden itiba

emeye başla

nuç doğurac

ayan sicil 

p de ilanı zo

erektiği isp

16 17 

erleri, varsa

 soyadları,

bulunduğu

r hakkında,

nı nüshada

aren hukuki

ayacak olan

cağına veya

kayıtlarını

orunlu iken

pat edildiği

a 

, 

u 

, 

a 

i 

n 

a 

ı 

n 

i 



      
         
       
 

tümü

doğu

sürül

her h

takdi

göste

organ

kayıt

yönü

bağla

sonu

düze

başla

yarat

serm

sorun

açıkç

ve bö

esas 
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Buna gö

ünün tescil e

urmayacaktı

Başka b

lemeyecek, 

hükmü biliy

Kısaca; 

irde bu etk

erilmiştir. S

nı ile ilgilid

tları da gös

ünden gerek

6762 sa

anmamıştır.

uçlarının da

nleme ise, 

angıç tarihin

tabilir. Nih

maye konulm

n değildir. 

83- Ano

hüküml

6102 say

ça vurgulan

öylece pay 

sözleşmeler

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

öre şirket es

edilmiş olm

ır. 

bir ifade i

yani üçünc

yor sayılama

tescil her 

kiye sahip 

Söz konusu 

dir. Anılan 

terir. Esas 

kli görülmüş

ayılı Kanun

. Bunun se

a Kanunda 

hukuk po

ni kanunen 

hayet, kurul

ması ve bir 

onim Şir

lerine ayk

yılı Ticaret

nmış, sapma

sahipleriyle

re girmesin
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sas sözleşme

ması, madde

ile, esas s

cü kişiler (e

ayacaktır. 

hüküm yön

bulunan es

sekiz bent

hükümler a

sözleşmenin

ştür.  

nun aksine

ebebi, hükm

ayrıntılı b

olitikası ba

belirlemek

luş sürecin

işletme ve

rketlerin 

kırı bir ifad

t Kanunund

aların Kanu

e alacaklıla

e engel olun

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

esinin tama

elerin tümü 

sözleşmenin

sas sözleşm

nünden olu

sas sözleşm

t şirketin hü

aynı zamand

n tümünün 

e, tescil Y

me aykırılı

bir şekilde 

akımından 

k de güçtür.

nin ne kada

e aynın dev

esas s

de yer alır

da esas sö

unda buna a

arın hakların

nmuştur. 

: (312) 426 16

 – info@kokb

amı tescil o

için tescilin

n her hükm

me tescil ve 

umlu işlevi 

me hüküml

üviyeti, üçü

da esas sözl

tescil ve il

Yeni Ticare

ığın yani s

düzenlenm

doğru deği

. Diğer yan

ar süreceği

vralınması h

özleşmeler

rsa bunun 

zleşmede e

açıkça izin 

nı zedeleye

6 16 Pbx – Fax

ulut.com 

lunacak, an

n olumlu etk

mü üçüncü

ilân edildi 

haiz değil

eri yukarıd

üncü kişiler

leşmede bu

ânı ise kam

et Kanunun

süresi içind

mesini gerek

ildir. Ayrıc

ndan, süreni

inin belirle

halinde kola

rinde K

yaptırımı 

emredici hü

verilmişse 

n veya sını

x : (312) 426 

ncak, esas s

ki yaratmas

ü kişilere 

diye) bu sö

ldir. Tescil 

da sekiz be

rin hakları v

ulunması ge

muyu aydınl

nda belli 

de tescili y

ktirmesidir. 

ca, böyle b

in uzatılma

enmesi, öze

ayca çözüle

Kanunun 

ne olur? 

ükümlerin y

olabileceği

ırlayan düze

16 17 

özleşmenin

sı sonucunu

karşı ileri

özleşmedeki

edildikleri

ent halinde

ve yönetim

erekli asgarî

latma ilkesi

bir süreye

yaptırmanın

Böyle bir

bir sürenin

sı sorun da

ellikle aynî

ebilecek bir

emredici

yer alacağı

i belirtilmiş

enlemelerin

n 

u 

i 

i 

i 

e 

m 

î 

i 

e 

n 

r 

n 

a 

î 

r 

i 

ı 

ş 
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ilişki

kanu

özgü

bir p

öğret

sahip

gelm

yarat

sürm

hakla

bazı 

yolun

üstün

geçer

alınm

bugü

edilm

durum

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

Yasanın 

in hükümle

unların, öng

ülenmiş olar

Eski Tic

parçasıdır. A

tisinde bir ç

Doktrind

plerinin ira

mesine sebe

tacağını; t

mektedirler.  

Ancak s

arını zedele

kurum ve

nu kapattığ

nlüğü ilkes

rliliğine iliş

ması gereken

Anonim 

ün gittikçe 

memektedir

84- Ano

yaptırım

Yeni Ya

munda fesih

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

340. madd

erinden an

görülmesine

rak hüküm d

aret Kanunu

Alman Yasa

çok karşıtı g

de bu madd

adelerine pe

ep olacağı

ticaret sici

söz konusu

yen veya sı

 kuruluşlar

ğı, bu yara

inin sağlan

şkin davalar

n noktalard

şirketler hu

etkisini ka

. 

onim Şirk

mı nedir? 

asa ile ano

h davası aça
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desine göre

ncak Kanun

e izin verd

doğuracaktı

unda yer alm

alarından es

görüş de var

deyi eleştire

ek az yer 

ını; emred

ili müdürü

u hükmün, 

nırlayan dü

rın şirketler

arın da küç

nmasında et

rın sayısını 

an sadece b

ukukunda b

aybeden sö

ket kuru

onim şirketi

abilme imka

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

e; esas söz

nda buna 

diği tamam

ır. 

mayan  yen

sinlenerek k

rdır. 

enler, hükm

bıraktığını,

dici olmay

üne geniş 

açıkça ge

üzenlemeler

re istedikle

çümsenmey

tkin bir ro

azaltmak gi

bir kaçıdır. 

bireysel pay

özleşme öz

uluşunda 

in kuruluşu

anı tanınmı

: (312) 426 16

 – info@kokb

zleşme, mez

açıkça izin

mlayıcı esas

ni olan bu m

kaleme alın

mün, esas sö

, bütün esa

yan hüküm

takdir ye

eçersiz olan

rin esas sözl

eri esas sö

yecek derec

ol oynayaca

ibi bir yarar

sahipliği h

zgürlüğü ilk

kanuna 

unda kanun

ştır. 

6 16 Pbx – Fax
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zkur Kanun

n verilmişs

 sözleşme 

maddesi, nor

nmış buluna

özleşmenin 

as sözleşm

mlerin beli

etkisi veri

n, pay sah

leşmelere gi

zleşme hük

cede önem 

ağı; esas sö

rı da berabe

hakları ile az

kesini sınır

aykırı ha

na aykırı ha

x : (312) 426 

nun anonim

se sapabile

hükümleri

rmatif sistem

an bu hükm

düzenlenm

melerin bir 

irlenmesi t

ilmiş oldu

hipleriyle a

irmesine en

kümlerini d

taşıdığı v

özleşme hü

erinde getird

zlık hakları

rlandırdığın

areket ed

areket edilm

16 17 

m şirketlere

ecek, diğer

 o kanuna

min zorunlu

mün, Alman

mesinde pay

örnek hâle

tartışmasını

uğunu ileri

alacaklıların

ngel olduğu,

dayatmaları

ve hukukun

ükümlerinin

diği dikkate

 öğretisinin

ndan şüphe

dilmesinin

miş olması

e 

r 

a 

u 

n 

y 

e 

ı 

i 

n 
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butla

hükü

menf

kurul

merk

mahk

düze

delil 

isten

bağla

işlere

açılm

derha

ayrıc

düze

edilm

şirke

onar

sonu

deng
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Kanunun

anına veya

ümlerine ay

faatleri öne

lunun, ilgil

kezinin bulu

keme davan

Eksiklikl

ltilebilmesi

Dava dil

sunulamay

nemeyecekti

ayarak, dav

e ilişkin usu

Davanın

ması şarttır. 

Davanın 

al ve re’sen

ca, yönetim

yinde dağıt

Söz kon

miştir: 

“Kuruluş

etin butlanı

rması (sağl

cu ve anon

gesine daha

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

n, “Fesih D

a yokluğun

ykırı hareke

emli bir şe

li Bakanlığ

unduğu yer

nın açıldığı t

lerin gider
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ayenin tama

zenlemesine

zleşmede ta

r. 

x : (312) 426 

me tarafında

kılar. Feshe 

nun menfaa
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keme tarafın

ilân olunac

p olan gazet

mesi sağlanac

tamamının

? 

amının taah

e göre; esas

aahhüt olun

16 17 

an verilmiş

sebep olan

atini önemli

m menfaati

lmiştir. 
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lenen bir 

aklardır. Al

acaktır. 

İznin var

ca uygun o

irde izinsiz 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

rumluluk ha

ların değer

 veya durum

zarardan s

inin söz ko

rmayenin 

nın   niteliğ

ması yeterli

ayılı Yeni 

yenisi ekle

m veya baş

n para topla

sas ve usull

e Piyasası K

edbiren hem

nlemlerin uy

n de isteyebi

e Piyasası K

playanlar ve

cileri ve gir

mevduat v

lınan tedbi

rlığı hâlinde

olarak kull

para toplan
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ali, Yeni Ti

rlemesinde 

munu farklı 

sorumludur

nusu olabil

değerlemes

ğinin  veya 

olacaktır. 

Ticaret Ka

enmiştir. “H

şka bir şirke

anabilmesi i

eri Sermaye

Kurulu; izin

men durdur

ygulanmasın

ilecektir.  

Kurulunun is

e fiilden ha

rişimcileri 

veya katılı

r veya hac

e, toplanan 

lanılmadığı 

nmış gibi işl

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

icaret Kanu

 emsaline  

gösterenler

r.” şeklinde

lmesi için, 

sinde emsa

a durumunu

anunu ile 

Halktan Par

et kurmak, 

için Sermay

e Piyasası K

nsiz para t

rulmasını, t

nı, gereğind

stemi için te

aberli olan 

toplanan p

ım bankas

cizden itiba

tutarlar, izi

veya cidd

em yapılaca

: (312) 426 16

 – info@kokb

unu ile “ayn

oranla   yü

r ya da başk

e ifade edi

hile yapılm

aline nazar

un farklı gö

anonim şir

ra Toplama

şirketin ser

ye Piyasası K

Kurulu taraf

toplanması 

toplanan pa

de kayyım a

eminat isten

kurumlar i

paranın derh

ına yatırılm

aren altı ay

n tarihinden

di bir şeki

aktır. 
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ni sermayen

ksek  fiyat  

ka bir şekild

lmiştir. Do

masına artık

ran yüksek

österilmesi 

rkete ilişkin

ak” başlıklı 

rmayesini ar

Kurulundan

fından düzen

girişiminin

araların koru

atanmasını, 

nmeyecek, b

ile ilgili şir

hâl Sermay

masından m

y içinde ay

n itibaren al

lde kullanı

x : (312) 426 

nin veya de

  biçenler,  

lde yolsuzlu

olayısıyla, b

k gerek bulu

k fiyat gö

veya diğer

n hukuki 

552. madd

rtırmak am

n izin alınm

nlenecektir

n ve başlan

uma altına 

Ankara Asl

bu düzenlem

rketin yöne

ye Piyasası 

müteselsile

ynı mahkem

ltı ay içinde

ılmaya baş
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evralınacak

işletme  ve

k yapanlar,

bahse konu

unmamakta

österilmesi,

r şekillerde

sorumluluk

de hükmüne

acıyla veya

ması zorunlu

. 

nmışsa para

alınmasını,

liye Ticaret

meye aykırı

etim kurulu

Kurulunca

en sorumlu

mede dava

e öngörülen

lanılmadığı

k 

e 

 

u 

a 

, 

e 

k 

e 

a 

u 

a 

, 

t 

ı 

u 

a 

u 

a 

n 
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alınm

amac

yolla

çerçe

için k

girişi

Piyas

bir m

özell

bulun

konu

geniş

fıkra

olara

“gay

taahh

ihdas

değe

malv

itibar
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Anılan m

maksızın öz

cıyla para to

a halkın alda

Halktan 

evesinde dü

kusurun var

iminde bulu

Diğer ya

sası Kurulu

mahkemeye

liklerine uy

nabilecek, 

ulabilecektir

89- Ano

unsurla

Yeni Ya

şletilerek ay

asında anoni

ak paradan

yrimenkul ü

hüdü” şekli

s edilmiştir.

Buna gö

rlendirilebi

varlığı unsu

r ve vadesi 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

maddenin g

zellikle yur

oplanmasın

atılmasının 

para topla

üzenlenmem

rlığı ile para

unulması da

andan Ank

u yabancı bir

e veya Ank

ygun her 

para topla

r. 

onim Şirk

ar nelerdir

asada anonim

yrı bir mad

im şirket ku

n başka ik

üzerindeki 

inde ifade e

. 

öre; üzerler

len ve dev

rları ayni s

gelmemiş a
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gerekçesind

rt dışında 

na engel olm

yollarını ka

anmasına yo

miş olup, ör

anın fiziken

a söz konusu

kara Ticaret

r mahkeme 

kara Ticaret

türlü önle

ayanların v

etlerin ku

r? 

m şirket ku

ddede sayılm

uruluşunda 

ktisadi bir 

mülkiyet v

edilmiş iken

rinde sınırlı

vrolunabilen

ermaye olar

alacaklar ser

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

de normun 

bir anonim

mak; böyle b

apamak olar

ol açan seb

rnek niteliğ

n toplanmış

u tedbirlerin

t Mahkeme

veya yetkil

t Mahkeme

emi talep 

veya ilgili 

uruluşund

uruluşunda 

mıştır. Eski

ayni serma

değer vey

veya sair 

n, yeni Ticar

ı ayni bir 

n, fikrî mü

arak konulab

rmaye olam

: (312) 426 16

 – info@kokb

amacı, Ser

m şirket ku

bir olayla k

rak belirtilm

bepler sınır

ğindedir. A

 olması şart

n uygulanm

esi yetkili 

li makam da

sine başvur

edebilecek

şirketin T

a ayni se

ayni serma

 Ticaret Ka

aye olarak k

ya menkul 

ayni hakla

ret Kanunu 

hak, haciz

ülkiyet hakl

bilecek, hiz

mayacaktır. 
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rmaye Piya

urmak veya

karşılaşınca 

miştir. 

rlı sayı ilke

Anılan madd

t değildir. İ

ması için yete

tek mahkem

ahil kendisi

rabilecektir

k, gereğind

ürkiye’deki

rmaye ola

aye olarak k

anununun 2

konulabilece

mal konu

arın sermay

ile konu ha

 ve tedbir 

ları ile san

zmet edimle

x : (312) 426 

asası Kurul

a sermayey

önlem uyg

esi (numeru

denin uygu

İzinsiz para 

erli görülmü

me değildi

ine uygun g

r. Kurul, so

de suç du

i malvarlığ

arak konu

konulabilec

285. madde

ek unsurlar

ulması taah

aye olarak 

akkında ayr

bulunmay

nal ortamla

eri, kişisel e
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lundan izin

yi artırmak

gulamak; bu

us clausus)

lanabilmesi

toplanması

üştür.  

r. Sermaye

gelen yetkili

omut olayın

uyurusunda

ğına önlem

ulabilecek

ek unsurlar

sinin ikinci

r; “sermaye

hhüdü” ile

konulması

ı bir madde

an, nakden

r da dâhil,

emek, ticari

n 

k 

u 

) 

i 

ı 

e 

i 

n 

a 

m 

k 

r 

i 

e 

e 

ı 

e 

n 

, 
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üzerl

serm

merk

biçile

bakım

gerçe

konu

tatmi

kuruc

bilirk

mahk

bakım

Bahs

rapor

yöne

kayd

gerçe

kurul

esas 
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Böylece,

lerinde sını

maye olarak k

Ayrıca, e

Konulan

kezinin bulu

ecek, değer

mından her

ekliğinin, g

ulan her var

in edici ger

cular, işlem

kişi kararı is

Böylece,

kemece ata

mında hem 

se konu rap

rlarının kesi

90- Ano

Yeni Tic

etim yetkisi

dıyla, “yön

ekleştirilme

Eski Ti

lundan, yön

sözleşmede

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

, daha önce 

ırlı ayni bir

konulması e

elektronik o

n ayni serm

unacağı yer

rleme rapor

rkes için en

geçerliğinin 

rlık karşılığ

rekçelerle v

m denetçisi 

se kesin ola

, Eski Tica

anan bilirki

en adil hem

pora itiraz h

in olacağı d

onim Şirke

caret Kanun

inin yönetim

etim kurul

esi öngörülm

caret Kanu

netim kurul

e hüküm bu
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düzenlenm

r hak, haci

engellenmiş

ortamlarda m

maye ile kur

rdeki asliy

runda, uygu

adil ve uy

belirlendiğ

ğında tahsis 

ve hesap ve

ve menfaa

acaktır. 

aret Kanunu

şilerin rapo

m de en uygu

hakkı, açıkç

da belirtilmi

etlerde yön

nunun 367.

m kurulunc

lunun düze

mektedir.  

ununun 31

lu üyesi ola

lunması kay

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

memiş olan v

iz veya ted

ştir.  

madde kaps

ruluş sırasın

ye ticaret 

ulanan değe

ygun seçim 

ği, tahsil ed

edilmesi g

erme ilkesin

at sahipleri

nunun konu

orlarında, s

un yöntem 

ça düzenlen

iştir. 

netim yetk

. maddesi i

ca devrinin

enleyeceği 

9. maddes

an murahha

ydıyla yöne

: (312) 426 16

 – info@kokb

ve sermayen

dbir buluna

amına dahil

nda devralı

mahkemesi

erleme yön

olduğu; ser

dilebilirlikle

gereken pay

nin icapların

i itiraz ede

uya ilişkin 

eçtikleri de

olduğunu a

nmiş olup, 

kisi nasıl d

ile getirilen

, yine esas

bir iç yön

si, yönetim

aslara veya

etim kurulun
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nin korunm

an ayınların

l edilerek ka

nacak işletm

ince atanan

nteminin so

rmaye olara

eri ile tam 

y miktarı ile

na göre açık

bilecek, ma

303. madd

eğerleme yö

açıklama zor

mahkemen

devredilebi

n yenilik so

 sözleşmed

nergeye” g

m ve temsi

müdürlere

na bırakmışt

x : (312) 426 

ması ilkesine

n anonim ş

kapsam geni

me ve ayın

n bilirkişil

omut olayın

ak konulan 

değerleri; a

e Türk Lira

klanacaktır.

ahkemenin 

desinden far

önteminin 

runluluğu g

nin onaylad

ilecektir? 

onucu, anon

de öngörülm

göre harek

il yetkisini

e devredilm

tı. 
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 ters düşen,

şirkete ayni

şletilmiştir.

nlara, şirket

erce değer

n özellikleri

alacakların

ayni olarak

ası karşılığı,

. Bu rapora

onayladığı

rklı olarak,

somut olay

getirilmiştir.

dığı bilirkişi

nim şirkette

müş olması

et edilerek

in yönetim

me yetkisini,

, 

i 

  

t 

r 

i 

n 

k 

, 

a 

ı 

, 

y 

. 
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ı 

k 
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hükü

birka

yöne

yerle

belirl

menf

olara

edile

yürüt

benim

nokta

sırala

kabu

yöne

adlan

bulun

gerek

Gesc

kural

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

Yeni dü

ümle, düzen

aç yönetim 

erge şirketin

erini göster

leyecektir. 

faatlerini ik

ak bilgilendi

Yönetim

ecektir. 

Konuya 

tme yetkisi

msendiği; b

alarda fark

anmıştır:  

(1)Tasar

(2)Devir

ul edilen bir 

(3)Korun

etmelik hakk

(4)Hükü

ndırılan bir 

nduğu anla

kli tüm kar

chäftsführun

l olarak tem

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

üzenleme il

nleyeceği b

kurulu üye

n yönetimin

recek, özel

Yönetim 

kna edici bir

irecektir. 

m, devredilm

ilişkin ger

ini haiz olm

bu maddeni

klı olduğu

rı yönetim h

r esas sözle

teşkilat yön

nmaya değe

kında bilgile

m ile yöne

organ yara

ayışı redded

rarların alın

ng, manage

msil yetkisin
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le (md. 36

bir iç yöner

sine veya ü

ni düzenley

likle kimin

kurulu, is

r biçimde o

mediği tak

rekçede; yö

mayan (non

in 6762 say

u belirtilmi

hakkı ile tem

eşmesel day

netmeliği ile

er menfaatl

endirilir.  

etim kurulu

atılmamış, y

dilmiş, sade

nması hakk

ement) kısm

nin devrini i

VİRLİK 

vaklıdere Tel 
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67); yöneti

rgeye göre,

üçüncü kişiy

yecek; bunu

n kime bağ

stem üzerin

ortaya koyan

kdirde, yön

önetim kuru

n-executive)

yılı Kanunu

iştir. Gere

msili yetkisin

yanağı gere

e yapılır.  

erini ikna e

u yanında 

yönetim ku

ece şirketin

kının, yani 

men veya t

çermez.  

: (312) 426 16

 – info@kokb

im kurulu 

 yönetimi, 

ye devretm

un için gere

ğlı ve bilg

ne pay sa

n alacaklıla

netim kurul

ulunun hem

 üye konum

un 319. ma

ekçede bah

ni birbirind

ektirir ve a

edici bir şek

ondan tam

urulu ile “yö

n işletme k

bir iç ilişk

tamamen d
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esas sözle

kısmen ve

eye yetkili 

ekli olan gö

gi sunmakl

ahiplerini v

rı, bu iç yö

lunun tüm 

men hemen

muna geçeb

addesinin ik

hse konu 

en ayırmışt

ancak yöne

kilde ortaya

amen bağım

önetim” ara

konusunun 

i hakkı ola

devrine imk

x : (312) 426 

eşmeye kon

eya tamame

kılınabilece

örevleri tan

la yükümlü

ve korunm

önerge hakk

m üyelerine 

n üyelerinin

bildiği esne

kinci fıkras

hususlar 

tır.  

etim kurulu

a koyan ala

msız, “yön

asında kesin

elde edileb

an yönetimi

kân verilmi
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nulacak bir

en bir veya

ektir. Bu iç

nımlayacak,

ü olduğunu

maya değer

kında, yazılı

ait kabul

n tümünün,

ek bir rejim

sından bazı

şu şekilde

u tarafından

acaklılar bu

netim” diye

n bir ayrım

bilmesi için

in (gestion,

ştir. Devir,

r 

a 

ç 

, 

u 

r 

ı 

l 

, 

m 
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e 

n 

u 

e 

m 

n 

, 
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Alma

verm

Devl

non-e

Direc

gerek

işlev

için 

değil

üretim

şema

işletm

tasar

yöne

edici

örgüt

içerm

hiçbi

esas 

sözle

öngö

devri

huku

arası
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Böylece 

anya’da uy

mektedir. Bu

letlerinde u

executive) ü

cteur Génér

ksinim duy

vleri içerdiğ

esas sözleş

ldir. 

Diğer bi

m öncesini

asını içerir; 

Yönetme

menin tekn

rruf murahh

etmeliğinin 

i bir surette

t yönetme

memektedir

ir organ açı

sözleşmed

eşmesel day

örülen bir h

i uygulama

ukunda bu y

Yönetme

ında bir far

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

Yasa, yön

ygulanan i

u düzen ya

uygulanan, y

üyeler ayrım

ral” sistemi

yduğu yöne

ğinden sorum

şmede hükü

ir zorunlulu

i, üretimi, p

“yönetimi”

elikte örgüt

nik, ticarî v

hasların yetk

tescil ve il

e ortaya ko

eliğinin ki

. Bu yönet

ısından o o

de açıkça ö

yanak sağl

hükümle, “m

aya ilişkin 

yetkiyi çoğu

elik hakkın

rk yapmışt
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netimin tek

iki organlı 

ani Kanunu

yönetim ha

mına tâbi tu

inin uygulan

tim şekli iç

mluluk yön

üm bulunm

uk ise, devr

pazarlamay

bir bütün h

t şemasının 

ve hukukî 

ki alanlarını

lânı gerekli

yan pay sa

imin taraf

meliği gen

organa özgü

öngörüldüğü

anmış dem

meşruiyet” t

hükümlerin

u kez yönetim

nda bilgi ve

ır. Pay sah

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

k kurullu 

 (dualist) 

un sistemi y

akkını haiz 

utmaya da el

nmasına da

çin esnekli

nünden öne

ması zorunlu

rin, bir örgü

yı, muhaseb

halinde düze

n verilmesi 

açıdan yön

ın da açıkça

i değildir. A

ahipleri ile 

fından kar

nel kurul ve

ülenmiş ve 

üne göre d

mektir. Önem

temelini ka

ni gösterm

m kurulu ku

erilmesi ko

hiplerinin b

: (312) 426 16

 – info@kokb

(monist) re

anlayış u

yönetim ku

olan (intern

lverişlidir. H

a müsaittir. 

k de sağlan

mli sonuçla

udur, bu hu

üt yönetme

benin yapısı

enler.  

yeterli deği

netimine ili

a belirlenme

Ancak koru

alacaklılara

rara bağla

eya yönetim

devredilem

devir yönet

mli olan d

azanmış olm

esi bakımın

ullanmaktad

onusunda ka

bu hususta 
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ejime göre 

yarınca olu

urulu üyeler

n, executiv

Hatta Fransa

Böylelikle 

nmış olmak

ar doğuraca

ususta gene

liği ile yap

ını, işleyişin

ildir; karar 

şkin esasla

esinde önem

unmaya değ

a yazılı olar

anacağına 

m kurulu on

meyecek bir 

tmeliği bak

devirdir. Bu

maktadır. Te

ndan önem

dır. 

anun pay s

“korunmay

x : (312) 426 

 şekillenm

luşturulması

rini, Ameri

ve) ve olma

a’da geçerli

şirketler to

ktadır. Dev

aktır. Yöne

el kurul ka

pılmasıdır. Y

ni, görev t

ve atama y

arı da içerm

m kazanır. Ö

ğer menfaa

rak bilgi ve

ilişkin bi

naylayabilir

r yetki taşım

kımından g

u da esas 

eşkilât yöne

mlidir. Kayn

sahipleriyle 

ya değer m
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mesine veya

ına olanak

ka Birleşik

ayan (exter,

i “Président

pluluğunun

vir organsal

timin devri

ararı yeterli

Yönetmelik

tanımlarıyla

yetkileri ile

melidir. Bu

Örgütlenme

atlerini ikna

erilir. Fıkra

ir açıklığı

r. Bu onay

maz. Devir,

gerekli esas

sözleşmede

etmeliği bu

nak İsviçre

alacaklılar

menfaat”leri

a 

k 

k 

, 

t 

n 
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yarar
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tutulm
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nduğuna ili

sebeple, yö

nmaya değ

lendirilirler

umluluk dav

me yükümü 

plerin varlığ

rlanması ol

lunun devir

l kurulun on

Devredil

91- Ano

nelerdir

Yönetim

a)Şirketi

b)Şirket 

c)Muhas

lama için ge

d)Müdür

maları ve gö

e)Yöneti

etim kurulun

f)Pay, y

ması, yıllık 

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

işkin güçlü 

önetim örg

ğer menfaa

r. Menfaati

valarında ve

yönetmeliğ

ğında (mes

lasılığının b

r ve yönetm

nayına bağl

lmediği takd

onim Şirk

r? 

m kurulunun 

in üst düzey

yönetim teş

sebe, finans

erekli düzen

rlerin ve a

örevden alın

imle görevl

nun yazılı ta

yönetim ku

k faaliyet rap
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bir karine 

gütü hakkın

atleri bulu

n, istenen 

e iflâsta pa

ğin bir kop

elâ, bir alac

bulunması 

meliğini hazı

lanıp bağlan

dirde yöneti

ket yöneti

devredilem

yde yönetim

şkilatının be

s denetimi 

nin kurulma

aynı işleve

nmaları 

i kişilerin, 

alimatlarına

urulu karar 

porunun ve 

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

vardır. Ala

nda pay sa

unduğunu i

konu ve 

ay sahipleri

pyasının ve

caklının açt

gibi) taleb

ırlamaya ili

namayacağı

im, yönetim

m kurulu

mez ve vazg

mi ve bunlarl

elirlenmesi

ve şirketin

ası 

e sahip kiş

özellikle ka

a uygun hare

ve genel 

kurumsal y

: (312) 426 16

 – info@kokb

acaklılarda b

ahipleri bilg

ikna edici 

olgu ile il

 ile alacakl

erilmesini i

tığı bir dav

bin reddedi

işkin yetkis

ı sorunu bir 

m kurulunca

unun devr

eçilemez gö

la ilgili talim

n yönetimin

şiler ile im

anunlara, es

eket edip et

kurul top

yönetim açık
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böyle bir k

gilendirilme

bir şekild

lgisi de gö

lıların menf

se zorunlu 

vada bu yön

lmesi de m

inin, bir esa

içtihat soru

a kurul olara

redilemez 

örev ve yetk

matların ver

nin gerektir

mza yetkisi

sas sözleşm

mediklerini

lantı ve m

klamasının d

x : (312) 426 

karine mevc

elidir. Alac

de ortaya 

öz önüne 

nfaati somut

kılmaz. A

netmelikten 

mümkündür

as sözleşme

unudur. 

ak yerine ge

görev ve

kileri şunlar

rilmesi 

irdiği ölçüd

ini haiz b

meye, iç yön

in üst gözet

müzakere d

düzenlenme

16 17 

cut değildir.

caklılar ise

koyarlarsa

alınmalıdır.

tlaşır. Bilgi

Ayrıca haklı

bir rakibin

r. Yönetim

e hükmü ile

etirilir. 

e yetkileri

rdır: 

de, finansal

ulunanların

nergelere ve

timi 

defterlerinin

esi ve genel

. 

e 

a 

. 

i 

ı 

n 

m 

e 

i 

l 

n 

e 
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l 



      
         
       
 
kurul

yürüt

birin

belirl

öngö

aksin

karşı

ulaşı

alma

hariç

huzu

edilir

olurs

aşağı

 İ&K YEM
  DENETİM
  DANIŞMA

İra

 

la sunulma

tülmesi 

g)Borca 

92- Ano

Anonim 

ni karşılayan

lenmiş ve b

örülürse değ

Yasanın 

ne daha ağ

ılayan payla

Bu nisa

ılamadığı ta

Kararlar 

Eski Ti

aktadır: 

“Umumi

ç olmak üz

riyle toplan

rler. İkinci 

sa olsun, mü

Eski Tic

ıdaki gibiyd

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ası, genel 

batıklık dur

onim Şirke

şirket gene

n payların sa

bu nisabın 

ğiştirilebilec

418. madd

ğır nisap ön

arın sahipler

abın toplan

akdirde, ikin

toplantıda h

icaret Kanu

i heyetler b

zere şirket 

nırlar. İlk to

toplantıda 

üzakere yap

caret Kanun

di: 
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kurul topl

rumunun va

et genel ku

el kurul topl

ahiplerinin 

Ticaret Kan

ceği hüküm 

esi hükmün

ngörülmüş 

rinin veya te

ntı süresinc

nci toplantın

hazır bulun

ununun “N

bu kanunda

sermayesin

oplantıda b

hazır bulun

pmaya ve ka

nunun “Top

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

lantılarının 

arlığında ma

urullarınd

lantı nisabın

veya temsil

nunu veya 

altına alınm

ne göre, gen

bulunan hâ

emsilcilerin

ce korunm

nın yapılabi

nan oyların ç

Nisap” ba

a veya esas

nin en az 

bu nisap has

nan pay sah

arar vermey

plantı ve K

: (312) 426 16
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hazırlanma

ahkemeye b

da genel to

nın belirlen

lcilerinin va

esas sözleş

mıştır. 

nel kurullar

âller hariç,

nin varlığıyl

ması şarttır

lmesi için n

çoğunluğu i

şlıklı 372.

s mukaveled

dörtte biri

sıl olmadığı

hipleri, tems

ye salahiyetl

Karar Nisab
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ası ve gen

bildirimde b

plantı ve k

mesinde, se

arlığı kuralı

me ile anca

, Kanunda v

sermayeni

la toplanaca

. İlk topl

nisap aranm

ile verilecek

maddesi 

de aksine h

ni temsil e

ı takdirde t

sil ettikleri s

lidirler.” 

bı” başlıklı 

x : (312) 426 

nel kurul k

bulunulması

karar nisa

ermayenin e

ı minimum 

ak daha ağ

veya esas s

in en az d

aktır. 

lantıda anı

mayacaktır. 

ktir. 

hükmü a

hüküm bulu

eden pay s

tekrar topla

sermayenin

388. madd
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kararlarının

ı 

abı nedir?

en az dörtte

oran olarak

ır bir nisap

sözleşmede,

dörtte birini

lan nisaba

şağıda yer

unan haller

sahiplerinin

antıya davet

n miktarı ne

desi hükmü

n 

e 

k 

p 

, 

i 

a 

r 

r 

n 

t 

e 

ü 
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“Şirketin

sundaki kar

Şirketin 

antılarında 

ilcilerinin h

irde, idare m

ci toplantını

ilcilerinin h

Birinci v

t toplantıla

ilcilerinin h

maddeye u

antıda müza

plerinin vey

Eski Tic

bı, Ticaret K

e şirket serm

a esas sözle

an tanınmışt

Yeni Tic

mayesinin en

ul edilerek 

örülerek bu 

93- Ano

Yeni Ya

kım değişik

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

n tabiyetin

rarlar için, 

mevzuu 

şirket serm

hazır bulunm

meclisi, um

ın yapılabil

hazır bulunm

ve ikinci fıkr

arında şirke

hazır bulun

uyulmak su

akere yapab

ya temsilcile

caret Kanun

Kanununda

mayesinin e

eşmede yap

tır.  

caret Kanun

n az dörtte b

Ticaret K

oranın deği

onim Şirke

asa ile anon

kliklere gidi
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ni değiştirm

bütün pay s

veya nev

mayesinin e

ması şarttır

umi heyeti 

lmesi için, e

ması gerekir

ralarda yazı

et sermayes

nmaları ger

retiyle en g

bilmek için,

erinin hazır 

nunun söz 

a veya esas 

en az dörtte

ılacak deği

nunda ise, g

biri uygulam

Kanununda 

ştirilebilece

et genel ku

nim şirket g

ilmiştir.  

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

mek veya 

sahiplerinin

'inin değiş

en az üçte

r. İlk toplan

usulüne uyg

esas sermay

r. 

ılı hususlar

sinin en az 

rekir. İlk to

geç bir ay 

, şirket serm

bulunması 

konusu ma

sözleşmede

e biri olarak

işiklik ile b

enel kurul t

ması benims

veya esa

eği açıklanm

urullarınd

genel kurulu

: (312) 426 16
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pay sahip

n ittifakı şar

ştirilmesine

 ikisine ma

ntıda serma

gun olarak 

yenin yarısı

r dışındaki d

yarısına m

oplantıda b

içinde ikin

mayesinin e

yeterlidir.”

addeleri inc

e aksine hü

k belirlenmi

bu oran artı

toplantı nisa

senmiş, anc

as sözleşme

mıştır. 

a özel nisa

unda aranan
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plerinin ta

rttır.  

e taalluk 

alik olan p

ayenin üçte 

ikinci defa 

na malik ol

değişiklikler

malik olan p

u nisap ha

ci bir topla

en az üçte 

” 

celendiğinde

üküm bulun

iş, dolayısıy

rılabileceği

abının belirl

cak bu oran 

ede sadece

ap gerektir

n özel nisap

x : (312) 426 

aahhütlerin

eden um

pay sahiple

ikisi temsil

toplantıya 

lan pay sah

r için yapıla

pay sahiple

asıl olmadığ

antı yapılab

birine mali

e genel kur

nan haller h

yla Ticaret 

i gibi azaltı

rlenmesinde

n minimum 

e daha ağ

ren haller 

p gerektiren
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i artırmak

umi heyet

erinin veya

l edilmediği

çağırabilir.

hipleri veya

acak umumi

erinin veya

ğı takdirde,

bilir. İkinci

ik olan pay

rul toplantı

hariç olmak

Kanununda

ılmasına da

e yine şirket

oran olarak

ğır nisaplar

nelerdir?

n işlemlerde

k 

t 

a 

i 
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veya
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Kanunda

ştiren kara

antıda mevc

bı elde edile

antı için to

mesidir. Bu 

rsizdir. 

Aşağıdak

plerinin vey

a)Bilanç

rlar. 

b)Şirketi

Aşağıdak

turan paylar

a)Şirketi

b)İmtiya

c)Nama 

Yukarıda

antılarda da 

Pay sene

r alınabilme

üm yoksa, g

a temsilciler

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

a veya esas 

rlar, şirket

cut bulunan 

emediği takd

oplantı nis

nisapları dü

ki esas sözl

ya temsilcile

o zararların

in merkezin

ki esas söz

rın sahipleri

in işletme ko

azlı pay oluş

yazılı payla

a öngörüle

aynı nisap 

etleri menku

esi için, ya

genel kurull

rinin varlığıy
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sözleşmed

t sermayesi

oyların çoğ

dirde, en ge

abı, şirket 

üşüren veya

leşme değiş

erinin oybirl

nın kapatıl

nin yurt dışın

leşme deği

inin veya te

onusunun ta

şturulması. 

arın devrinin

en nisapla

aranacaktır

ul kıymet bo

apılacak ge

lar, sermaye

yla toplanac

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

de aksine hü

inin en az

ğunluğu ile 

eç bir ay içi

sermayesi

a nispî çoğu

şikliği karar

liğiyle alına

lması için 

na taşınmas

şikliği kara

emsilcilerini

amamen de

n sınırlandır

ara ilk to

. 

orsalarında 

enel kurul t

enin en az 

cak, bu nisa

: (312) 426 16
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üküm bulun

z yarısının

alınacaktır.

nde ikinci b

inin en az

unluğu öng

rları, serma

acaktır:  

yükümlülük

sına ilişkin k

arları, serma

in olumlu oy

ğiştirilmesi

rılması. 

oplantıda 

işlem gören

toplantıların

dörtte birin

ap toplantı s
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nmadığı takd

temsil ed

. İlk toplant

bir toplantı y

 üçte birin

ören esas sö

ayenin tümü

k ve ikinc

kararlar. 

ayenin en a

ylarıyla alın

. 

ulaşılamadı

n şirketlerd

nda, esas sö

ni karşılayan

süresince ko

x : (312) 426 

dirde, esas 

dildiği gene

tıda öngörü

yapılabilece

nin toplant

özleşme hü

ünü oluştur

cil yükümlü

az yüzde y

nacaktır: 

ığı takdird

de, aşağıdak

özleşmeleri

n payların s

orunacaktır:
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sözleşmeyi

el kurulda,

ülen toplantı

ektir. İkinci

tıda temsil

ükümleri ise

an payların

ülük koyan

yetmişbeşini

de izleyen

ki konularda

inde aksine

sahiplerinin

: 

i 

, 

ı 

i 

l 

e 

n 

n 

i 

n 

a 

e 
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Sicili
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veya
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hazır
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a)Sermay

eşme değişik

b)Birleşm

İşletme k

l  kurul kar

i Gazetesin

kındaki kısıt

Eski Tic

lunda oybir

a pay sahipl

p, Yeni Kan

ümlülük ve 

nmasına ilişk

Eski Tic

bı, şirket s

ilcilerinin h

, Yeni Yasa

oluşturulma

rlara dair to

arın sahiple

oplantıda bu

sermayenin

mayenin en 

r bulunması

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

yenin artırı

klikleri 

meye, bölün

konusunun 

arına olums

nde yayıml

tlamalarla b

aret Kanunu

rliğini gere

erinin taahh

nunun 421. m

ikincil yük

kin kararlar

aret Kanunu

sermayesini

hazır bulunm

a ile  şirke

ası” ve “na

oplantı ve k

erinin veya 

u nisabın sa

n yarısına m

az yüzde y

ı şart koşulm
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ılması ve k

nmeye ve tü

tamamen d

suz oy verm

lanmasından

bağlı değildi

unun 388. m

ektiren topla

hütlerini art

maddesinin

kümlülük k

r” şeklinde 

unda, şirket

in en az 

ması, karar 

tin işletme 

ama yazılı p

karar nisabın

temsilcileri

ağlanamama

malik olan pa

yetmiş beşi

muştur. 

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

kayıtlı serm

ür değiştirm

değiştirilmes

miş  nama ya

n itibaren 

irler.  

maddesinin

antı ve kar

tırmak husu

n ikinci fıkra

koyan kara

 ifade edilm

t konusu ve

üçte ikisin

nisabı ise m

konusunun

payların de

nın da, serm

inin olumlu

ası halinde i

ay sahipleri

ini oluştura

: (312) 426 16
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maye tavan

meye ilişkin 

si veya imt

azılı pay sah

altı ay bo

birinci fıkr

rar nisapları

usundaki ka

ası ile, “bila

rlar” ile “

mek suretiyl

e türünün de

ne sahip b

mevcut oyla

n tamamen 

evrinin sınır

mayenin en 

u oylarıyla 

ikinci toplan

i veya tems

an payların 
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ının yüksel

kararlar. 

iyazlı pay o

hipleri, bu k

yunca payl

rası uyarınc

ı, şirketin t

ararlar için s

anço zararla

“şirketin m

e konuya aç

eğişikliği içi

bulunanların

arın çoğunlu

değiştirilme

rlandırılmas

az yüzde y

alınacağı hü

ntıda Eski K

ilcilerinin d

sahiplerinin

x : (312) 426 

ltilmesine i

oluşturulma

kararın Türk

ların devre

ca, anonim ş

tabiiyetini d

sayılmıştı. B

arının kapa

merkezinin y

çıklık getiri

in gerekli o

n pay sahi

uğu olarak 

mesi yanında

ası” hususla

yetmiş beşin

ükme bağla

Kanundan f

değil, aynı n

n veya tem

16 17 

ilişkin esas

asına ilişkin

kiye Ticaret

edilebilirliği

şirket genel

değiştirmek

Bahse konu

atılması için

yurt dışına

lmiştir. 

lan toplantı

ipleri veya

belirlenmiş

a “imtiyazlı

arına ilişkin

ni oluşturan

anmış olup,

farklı olarak

nisabın yani

msilcilerinin

s 

n 

t 

i 

l 

k 

u 

n 

a 

ı 

a 

ş 

ı 
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n 
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94- Ano

Kimler 

Anonim 

inin bulunm

nma esaslar

Buna gör

Murahha

nmaları şar

etçi ve ken

ler ve denet

Bu yükü

eşme genel k

 Diğer y

tçiye görüş

endirilmiştir

95- Yen

düzenle

Daha ön

maye kaybı 

eakip madd

nmuş ancak

örülmüştür.

Yeni Ya

ler toplamı

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

onim Şirk

görüş açık

şirket gene

ması zorunlu

rına ilişkin h

re, pay sahi

as üyelerle 

rttır. Diğer

ndilerini ilgi

çiler görüş 

üme aykırı

kurulun gör

yandan anon

ş açıklayab

r. 

ni Kanun 

emeler get

nce 6762 s

ve borca b

delerinde dü

k uygulama

 

asanın 376. 

ının yarısın
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ket genel 

klayabilirl

el kurul topl

u hale getiri

hususların i

ipleri şirket 

en az bir y

r yönetim k

ilendiren k

bildirebilirl

lık genel k

rüntü ve ses

nim şirket g

bilme hakkı

anonim ş

irmiştir?

sayılı Türk

batıklık duru

üzenlenmişt

ada sıkça r

maddesine 

ın zarar seb
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kurulların

ler? 

lantılarında 

ilmiş, Baka

ise yönetme

işlerine iliş

yönetim kur

kurulu üye

konularda iş

ler. 

kurul karar

s taşınması y

genel kurul

ı getirilerek

şirketlerin

k Ticaret K

umu 6102 s

tir. Yeni d

rastlanılan 

göre; son 

ebebiyle kar

: (312) 426 16
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nda kimle

murahhas ü

anlık temsilc

elikle düzen

şkin hakların

rulu üyesini

eleri genel 

şlem denetç

rlarının geç

yoluyla nak

l toplantılar

k sorumlulu

n teknik i

Kanununun

sayılı Yeni 

düzenlemede

sorunlar d

yıllık bilan

rşılıksız kal
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erin bulun

üyelerle en 

cisinin gene

leneceği hü

nı genel kur

in genel ku

kurul topl

çisi genel k

çerliliğini e

klini öngöre

rında, yöne

uk hukuku 

flası ile il

n 324. mad

Türk Ticar

e eski düze

ikkate alın

çodan, serm

ldığı anlaşı

x : (312) 426 

nması zor

az bir yöne

el kurul top

üküm altına 

rulda kullan

urul toplantı

lantısına ka

kurulda haz

etkilemeyec

ebilecektir. 

etim kurulu

yönünden 

lgili olara

ddesinde d

ret Kanunun

enlemenin 

narak yeni k

maye ile ka

ılırsa, yönet
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runludur?

etim kurulu

lantılarında

alınmıştır.

nacaklardır.

ısında hazır

atılabilirler.

zır bulunur.

cektir. Esas

u üyeleri ve

konumları

ak ne gibi

düzenlenen

nun 376 ve

ana hatları

kurallar da

anuni yedek

tim kurulu,

? 

u 

a 

r 

. 
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i 
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l kurulu h

mleri sunac

Son yıllı

r sebebiyle 

mayenin üçte

et kendiliğin

Şirketin 

lu, aktifleri

inden bir ar

iş günü için

luna sunac

mediğinin an

asliye ticaret

Yönetim

gerçek kayn

ın ertelenm

deleri uygul

96- Han

İflasın er

tarafından b

eti veya k

ştirilmesi üm

aklılardan b

kararı ve

lamayacağı,

etmekten 

nomisinin de

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

hemen topla

aktır. 

ık bilançoya

karşılıksız 

e biri ile ye

nden sona er

borca batık

in hem işle

ra bilanço ç

nde inceley

caktır. Rapo

nlaşılması h

t mahkemes

m kurulu vey

nakları ve ö

mesini istey

lanacaktır. 

ngi durum

rtelenmesi, 

bildirilen ve

kooperatif 

midi olduğu

birinin talep

erilmesinin 

, bu süre iç

kurtulmay

e yararına o
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antıya çağır

a göre, serm

kaldığı anla

etinme veya

recektir. 

k durumda b

etmenin dev

çıkarttırıp d

yecek ve değ

ordan, akti

hâlinde, yön

sine bildirec

ya herhangi

önlemleri g

yebilecektir.

mlarda iflas

şirket yöne

e mahkemec

hakkında 

unu göstere

p etmesi ve

belirli bir 

çinde mali d

yı sağlayan

olan bir iflas
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racak ve b

maye ile ka

aşıldığı takd

a sermayeni

bulunduğu 

vamlılığı es

denetçiye v

ğerlendirme

iflerin, şirk

netim kurul

cek ve şirke

i bir alacakl

gösteren bi

. Bu hâlde

sın ertelen

etim kurulu 

ce de tespit

iflas kara

en iyileştirm

e mahkemec

r süre için

durumun dü

n şirketin 

s hukuku mü

: (312) 426 16
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bu genel ku

anuni yedek

dirde, derhâ

in tamamlan

şüphesini u

sasına göre 

verecektir. D

eleri ile öne

ket alacaklı

lu, bu duru

etin iflasını 

lı yeni nakit

r iyileştirm

e İcra ve İ

nmesi talep

veya tasfiy

t edilen bor

arı verilme

me projesinin

ce de ciddi

n ertelenip 

üzeltilip faa

olduğu ka

üessesesidir
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urula uygu

k akçeler to

âl toplantıya

nmasına kar

uyandıran iş

hem de m

Denetçi bu 

erilerini bir 

ılarının ala

umu şirket m

isteyecektir

t sermaye k

me projesini

İflas Kanun

p edilebile

ye memurlar

rca batıklık 

esi gerekir

n sunularak

 ve inandır

kural olar

aliyete deva

adar şirket 

r. 

x : (312) 426 

un gördüğü 

oplamının ü

a çağrılan g

rar vermedi

şaretler vars

muhtemel sa

ara bilanço

rapor hâlin

acaklarını k

merkezinin 

r.  

konulması d

i mahkeme

ununun 179

ecektir? 

arı ya da ala

sebebiyle b

rken; mali

k, yönetim k

rıcı bulunm

rak aleyhe

am edilmesi

alacaklılar
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iyileştirici

üçte ikisinin

genel kurul,

iği takdirde

sa, yönetim

atış fiyatları

oyu, en çok

nde yönetim

karşılamaya

bulunduğu

dâhil nesnel

ye sunarak

9 ilâ 179/b

acaklılardan

bir sermaye

i durumun

kurulu veya

ması üzerine

e takiplerin

ini, böylece

rı ve ülke
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m 
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İflasın e

seler", "şirke

İflasın er

erlendirmek 

klık bilanço

İflasın er

ştirme proj

enmesi tale

klığı ortada

ktiğinde, iş

melidir. Öze

nılmaz olan

mlanmalıdır

tiz bir şekil

mak mümk

İflasın a

kezinin bulu

vlidir. 

İflasın e

uçlandırılır (

Uygulan

bi borçlu şir

etin ve diğer

amaz. Haki

n arayıp bul
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h

ertelenmesi 

et tasfiye ha

rtelenmesin

gerekmekt

osunun ibra

rtelenmesi t

jesidir. Şir

ebi kural ola

an kaldırm

şletmenin 

ellikle, kurt

n işletme za

r. Ayrıca, iy

lde yansıtm

kün olur. 

açılması içi

unduğu yerd

ertelenmesi 

(İİK md. 17

nacak yargıl

rkete aittir. 

r ilgililerin i

im, durumu

lmaya yetki
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talebini, se

alinde ise “t

de İcra İfla

tedir. Bu an

az edilmesi

talebiyle bi

rket böyle 

arak redded

mak için g

durumun 

tarma tedbi

ararlarının 

yileştirme p

malıdır. Böy

in yetkili v

deki asliye t

prosedürü 

9).  

lama usulü, 

Ancak, her

ileri sürdükl

un gerektir

li ve hatta m
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ermaye şirk

tasfiye mem

s Kanunu v

nlamda, ma

i lazımdır. 

irlikte mahk

bir projey

dilir. Bu pro

gerekli ola

iyileştirilm

irleri bir so

aşılmasına 

projesi iflas

ylece alacak

ve görevli 

ticaret mahk

çekişmesiz 

basit yargı

r çekişmesi

leri beyan v

rdiği başka

mecburdur.
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ketini "idar

murları” vey

ve Türk Tic

ahkemeye y

kemeye ver

yi mahkem

oje, öngörül

an süreyi 

mesini ümit

onuç verinc

imkan vere

sın ertelenm

klıları borçlu

olan mah

kemesi), ifl

yargıya da

ılama usulü

iz yargı işin

ve iddialar il

ca vakıa v
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ya bir "alaca

aret Kanunu

yıl sonu bi

ilmesi gerek

meye verme

len kurtarm

içermelidir.

ettiren d

ceye kadar,

en finansm

mesi talebini

u şirketin k

hkeme (borç

asın ertelen

ahildir ve ö

dür. İspat y

nde olduğu 

e getirdikle

e delilleri 

x : (312) 426 

il ile vazife

aklı” ileri sü

nu hükümler

ilançosunun

ken bir diğ

ediği takdir

ma tedbirleri

. İyileştirm

dış faktörle

, kısa ve o

man kaynakl

in gerekçel

keyfi atılım

rçlu şirketin

nmesi için d

öncelikle v

yükü kural o

gibi burada

eri deliller m

serbest tak
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me projesi,

ere de yer

orta vadede

ları projede

erini etraflı

larına karşı

n muamele

de yetkili ve
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olarak talep

a da, borçlu
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kdirine göre
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97- Ano

6102 say

a)Süreni

memişse, esa

b)İşletme

mesiyle, 

c)Esas sö

d)Kanun

e)İflasına

f)Kanunl

Uzun sü

a genel kuru

anlığının ist

etim kurulun

ler. Bu sür

dığında mah

Haklı se

mide birini t

et mahkem

ne, davacı p

nip davacı p

ebilir diğer b

Sona erm

lunca ticare
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M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

onim Şirke

yılı Yasanın

n sona erme

as sözleşme

e konusun

özleşmede ö

na uygun ola

a karar veri

larda öngör

üreden beri 

ul toplanam

temi üzerin

nu da dinley

re içinde du

hkeme, taraf

ebeplerin va

temsil eden

mesinden şi

pay sahipler

pay sahipler

bir çözüme 

me, iflastan 

et siciline te
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et hangi ha

n 529. madd

esine rağme

de öngörüle

nun gerçek

öngörülmüş

arak alınan 

lmesiyle, 

rülen diğer h

şirketin ka

mıyorsa, pay

ne, şirket m

yerek şirket

urum düzel

flardan birin

arlığında, se

 payların s

irketin fesh

rine, payları

rinin şirkett

karar vereb

ve mahkem

escil ve ilan
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allerde son

desine göre a

en işlere fiil

en sürenin s

kleşmesiyle

ş herhangi b

genel kurul

hâllerde son

anunen gere

y sahipleri, 

merkezinin b

tin durumun

ltilmezse, m

nin istemi ü

ermayenin 

sahipleri, şir

hine karar 

ının karar ta

ten çıkarılm

bilir. 

me kararında

n ettirilir. S
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na erer? 

anonim şirk

len devam e

sona ermesiy

e veya ge

bir sona erm

l kararıyla,

na erer. 

ekli olan o

şirket alac

bulunduğu y

nu kanuna u

mahkeme şi

zerine gerek

en az onda

rketin merk

verilmesini

arihine en y

malarına vey

an başka bir

Sona eren ş
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etmek sureti

yle, 

erçekleşmes

me sebebinin

rganlarında

caklıları vey

yerdeki asli

uygun hâle 

irketin fesh

kli önlemler

a birini ve 

kezinin bulu

i isteyebilir

yakın tarihte

ya duruma u

r sebepten i

irket tasfiye

x : (312) 426 

iyle belirsiz

sinin imkâ

n gerçekleşm

an biri mev

ya Gümrük

iye ticaret m

getirmesi i

hine karar v

ri alabilir.  

halka açık 

unduğu yer

irler. Mahk

eki gerçek d

uygun düşe

ileri gelmiş

e hâline gir
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z süreli hâle

ânsız hâle

mesiyle, 

vcut değilse

ve Ticaret

mahkemesi,

çin bir süre

verir. Dava

şirketlerde

rdeki asliye

keme, fesih

değerlerinin

en ve kabul

se, yönetim

rer. Tasfiye
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ndeki şirket,

r ve ticare

nlarının yet

98- Şirk

hazırlan

Yeni Ya

nlemesine i

Yönetim

örülmüş bu

runu, bilanç

la sunacaktı

Bu göre

kının devri b

Anonim 

varlığını,  b

şılabilir, kar

enilir olara

rılmalıdır. 

Madde, d

(a)Yılson

(b)Finan

yet sonuçlar

(c)Finan

menin niteli

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

, pay sahipl

et unvanını

tkileri tasfiy

ketlerin 

nmasında 

asa ile ano

ilişkin olara

m kurulu, g

ulunan fina

ço gününü 

ır. 

ev yönetim 

bu görevin d

şirketlerin 

borç ve  y

rşılaştırılabi

ak; gerçeği

dört emredi

nu finansal 

nsal tablolar

rı anlaşılaca

nsal tablolar

iğine uygun
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leriyle olan

ı "tasfiye h

ye amacıyla 

finansal

hangi stan

onim şirketl

ak TMS stan

geçmiş hesa

nsal tablol

izleyen hes

kurulunun 

de devri son

finansal tab

ükümlülükl

ilir, ihtiyaçl

i dürüst, 

ci ilkeyi içe

tabloları Tü

rdan şirketin

ak 

r tam, anlaş

n, şeffaf, güv
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n ilişkileri d

hâlinde" ib

sınırlıdır. 

tabloları

ndartlar b

lerin finans

ndartları baz

ap dönemi

larını, ekler

sap dönemi

n tüm üyele

nucunu doğu

bloları, Tür

lerini,  öz 

lara ve işlet

aynen ve 

ermektedir:

ürkiye Muh

n malvarlığ

şılabilir, geç

venilir olac
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de dâhil, tas

baresi eklen

ı ile yı

baz alınaca

sal tablolar

z alınarak a

ine ait, Tü

rini ve yö

inin ilk üç 

erine yönel

urmayacakt

rkiye Muha

kaynakları

tmenin nitel

aslına sa

asebe Stand

ı, borçları, 

çmiş yıllarl

ak 
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sfiye sonuna

nmiş olarak

ıllık faal

aktır? 

rına ve yıll

ayrıntılı hükü

ürkiye Muh

önetim kuru

ayı içinde 

lik bir kuru

tır.  

asebe Standa

nı ve faal

liğine uygun

adık surette

dartlarına gö

yükümlülük

a karşılaştır

x : (312) 426 

a kadar tüz

ak kullanır.

liyet rap

lık faaliyet 

kümler konm

hasebe Stan

ulunun yıll

hazırlayaca

ul görevidi

dartlarına gö

liyet sonuç

n bir şekild

e yansıtac

öre çıkarılac

kleri, öz ka

rılabilir, iht
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el kişiliğini

 Bu hâlde

porlarının

raporunun

muştur. 

ndartlarında

lık faaliyet

ak ve genel

r. Yönetim

öre  şirketin

çlarını tam,

de; şeffaf ve

ak şekilde

cak 

aynakları ve

tiyaçlara ve
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(d)Söz k

slına uygun 

Yönetim

üyle finansa

lde yansıtac

Bu rapor

etin gelişme

ulara ilişkin 

Yönetim

a)Faaliye

lar. 

b)Şirketi

c)Yöneti

menfaatler

rtalar ve ben

Hem an

k faaliyet ra

etmelikle dü

Bankalar

etlerin, sigo

mların ve k

ümler ise sak
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konusu tablo

olarak yans

m kurulunun

al durumun

aktır.  

rda finansal

esine ve k

yönetim ku

m kurulunun 

et yılının so

in araştırma

im kurulu ü

r, ödenekler

nzeri temina

onim şirke

aporunun zo

üzenlenecek

r ile diğer 

orta ve reas

kooperatifle

klıdır. 
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olar şirketin

sıtılacaktır.

yıllık faaliy

nu, doğru, 

l durum, fin

karşılaşması 

urulunun de

faaliyet rap

ona ermesin

a ve geliştirm

üyeleri ile ü

r, yolculuk, 

atlar. 

tler hem d

orunlu asga

ktir. 

kredi kuru

sürans şirke

erin finansal
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n durumunu

yet raporu, 

eksiksiz, d

nansal tablo

 muhtemel

eğerlendirme

poru ayrıca 

nden sonra ş

me çalışmal

üst düzey yö

konaklama

de şirketler 

ari içeriği, a

umlarının, f

etlerinin, Se

l tabloları i
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un resmini 

şirketin, o y

dolambaçsız

olara göre d

l risklere d

esi de rapor

aşağıdaki h

şirkette mey

ları. 

öneticilere ö

a ve temsil g

topluluğu 

ayrıntılı ola

finansal kira

ermaye Piy

ile konsolid
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verecek, bu

yıla ait faali

z, gerçeğe 

değerlendiri

de açıkça i

rda yer alaca

hususları da 

ydana gelen

ödenen ücre

giderleri, ay

bakımından

arak ilgili B

alama ve f

asası Kanu

de finansal t

x : (312) 426 

u resim ger

iyetlerinin a

uygun ve 

ilecek, rapo

işaret oluna

aktır. 

içerecektir

n ve özel ön

et, prim, ikr

yni ve nakd

n, yönetim 

Bakanlık tar

faktoring gi

unu kapsam

tablolarına 
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rçeği dürüst

akışı ile her

dürüst bir

orda ayrıca,

acaktır. Bu

:  

nem taşıyan

ramiye gibi

dî imkânlar,

kurulunun

rafından bir

ibi finansal

mındaki tüm

ilişkin özel

t 

r 

r 

, 

u 

n 

i 

, 

n 

r 

l 

m 

l 
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99- Tica

nelerdir

Yeni Ti

un hükümle

mlarda hapi

Buna gö

ak gönderile

ırmayanlar, 

er ve belgel

a cezasıyla c

Diğer ya

-uymak 

üz güne kad

-tutulma

ara ilişkin b

lmaksızın d

da bu denet

ar hapis cez

-gerçeğe

n kurum de

eri üçyüz gü

Son olar

turmayan ve

toplumu hi

ürleri ve ser

aya kadar h

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

aret Kan

r? 

caret Kanu

erine uymam

is cezası da

öre; defter 

en belgeler

Kanuna u

lerini basılı

cezalandırıl

andan; 

zorunda old

dar adli par

kla veya m

bilgileri, de

denetime yet

im elemanl

zası ile, 

e aykırı bey

enetçileri, K

ünden az o

rak; Ticare

eya internet

izmetlerine 

rmayesi pay

hapis ve yü

ALİ MÜŞAV

No:15/14 Kav

ttp://www.iky

nununda 

ununun get

manın cezas

a gündeme g

tutma yük

rin kopyasın

uygun olara

olarak ibra

lacaklardır.

duğu muha

ra cezasıyla

muhafaza ed

enetime tab

tkili olanlar

larının göre

anda buluna

Kanuna ayk

olmamak üz

et Kanunun

t sitesi mev

özgülemey

ylara bölün

üz günden ü

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

belirlene

tirdiği hükü

sı bazı durum

gelebilecekt

kümünü yer

nı sağlamay

ak defterler

az etmeyen

asebe standa

a,  

dilmekle yü

bi tutulan g

rca istenmes

evlerini yap

an kurucula

kırı olarak 

zere adli pa

nda belirtil

vcut ise ayn

yen anonim 

nmüş koman

üçyüz güne

: (312) 426 16

 – info@kokb

n kurall

ümlere uym

mlarda sade

tir. 

rine getirm

yanlar, tica

rini tutmay

nler ikiyüz 

artlarına ay

ükümlü olu

erçek veya 

sine rağmen

pmalarını en

ar, Kanunda

şirkete bor

ara cezasıy

len internet

nı süre içind

şirket yöne

ndit şirkette

e kadar adl
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ara uym

mamanın ce

ece para cez

eyenler, tic

ri defterleri

anlar, hilel

günden az 

ykırı hareket

unan defter,

tüzel kişiy

n vermeyenl

ngelleyenle

a ön görülen

rçlanan orta

yla cezaland

t sitesini ö

de internet s

etim kurulu

 yönetici ol

li para ceza

x : (312) 426 

mamanın 

ezası olduk

zası olabilec

cari işletme

i için gerek

li envanter 

 olmamak 

et edenler y

, kayıt ve b

ye ait olup 

ler veya eks

er,  üç ayd

n esaslara a

ak ve yöne

dırılacaklard

öngörülen s

sitesinin bir

u üyeleri, lim

lan komand

asıyla; inter
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sonuçları

kça ağırdır.

cekken bazı

esiyle ilgili

kli onayları

çıkaranlar,

üzere adli

yüz günden

belgeler ile

olmadığına

sik verenler

an iki yıla

aykırı rapor

etim kurulu

dır. 

süre içinde

r bölümünü

mited şirket

dite ortaklar

rnet sitesine

ı 

. 
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ulması gerek

güne kadar

Adli para

20 TL’den

kur düzenle

Söz kon

MİNLİ MA
M 

ANLIK 

an Caddesi N

h

ken içeriği u

r adli para 

a cezasının 

n az 100 T

meye göre 

usu suçları
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ttp://www.iky

usulüne uyg

cezasıyla c

bir günlük 

TL’den çok

adli para ce

ın tamamı 

VİRLİK 

vaklıdere Tel 

kymm.com.tr 

gun bir şeki

cezalandırıla

tutarı, 5237

k olmamak 

ezasının üst 

re’sen taki

: (312) 426 16

 – info@kokb

ilde koymay

acaktır. 

7 sayılı Türk

üzere hak

sınırı 730 g

ip olunacak
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yanlar ise ü

k Ceza Kanu

kim tarafınd

gündür. 

ktır. 

x : (312) 426 

üç aya kada

nununun 52.

dan belirlen
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